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Kyberrikollisuus muodostaa vakavan uhkan yritysten liiketoiminnalle. 
Rikollisten motiivit vaihtelevat kiusanteosta taloudellisen hyödyn hakemiseen, 
teollisuusvakoilusta liiketoiminnan vahingoittamiseen. Kyberrikollisuutta 
vastaan varaudutaan teknisin keinoin, luomalla toimintamalleja sekä 
kouluttamalla henkilökuntaa tunnistamaan uhkat. 
Tässä tutkielmassa selvitetään kuinka pelkkä kyberuhka vaikuttaa yritysten 
liiketoimintaan, miten uhkatietoa haetaan ja mitä tiedolla sen jälkeen tehdään ja 
mihin toimiin uhka-arvioiden perusteella on ryhdytty. Lisäksi selvitetään 
uhkatiedon vaikutukset liiketoiminnan suunnitteluun, tuotteisiin ja palveluihin 
sekä toimintamalleihin. Tutkielma jakautuu kahteen osaan 
kirjallisuuskatsaukseen ja empiiriseen monitapaustutkimukseen.  
Kirjallisuuskatsauksella muodostetaan yleiskuva yrityksiin kohdistuvasta 
kyberrikollisuudesta, sen vaikutuksista liiketoimintaan, uhkakentästä, 
riskienhallinnasta, kyberturvallisuuden johtamisesta ja organisoinnista. Tätä 
kirjallisuuskatsausta hyödyntäen rakennettiin tietopohja monitapaustutkimusta 
varten. Näin pystyttiin arvioimaan tutkimuksen kannalta relevantit teemat 
tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Monitapaustutkimuksen kohteena oli neljä 
yritystä eri kokoluokista ja toimialoilta, henkilökohtaisia haastatteluita tehtiin 
12 ja vastaajat edustivat kyberturvallisuuden ja tietohallinnon johtoa, 
liiketoimintajohtoa sekä yrityksen kannalta muita kriittisiä toimintoja. Tulokset 
osoittavat miten pelkkä kyberuhka vaikuttaa yrityksen eri toimintoihin ja 
niiden suunnitteluun, riippumatta siitä onko uhka toteutunut. Tutkielmassa 
selviää kuinka uhkatieto hankitaan ja tavat tiedon jatkokäsittelyyn. 
Tutkimuksen tuloksena luotiin malli uhkatiedon käsittelystä ja 
hyödyntämisestä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää paitsi tieteellisessä 
jatkotutkimuksessa, myös yritysten toimintatapojen kehittämisessä 
kyberturvallisuutta parantavasti ja kyberrikosten aiheuttamien vahinkojen 
minimoimiseksi. 
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Informationsystem science 
Instructors Siponen, Mikko; Lehto, Martti 
 
Cybercrime constitutes a serious threat to the business of companies. The 
motives of the criminals vary from mischief to the seeking of economic benefit, 
industrial spying and the harming of business. One can prepare against 
cybercrime with technical methods, by creating operating models, and training 
staff to identify threats. This thesis examines how cyber threats alone affect the 
business of companies, how threat related information is sought and what is 
afterwards done with this information, and what actions are taken on the basis 
of the threat assessment. Furthermore, we will investigate the effects of threat 
related information on the planning of business, products and services, as well 
as operating models. The thesis is divided into two parts; a survey of the 
literature and an empirical multiple case study. The survey of literature will 
form an overview of the cybercrime that targets companies, its effects on 
business, the field of threat, risk management, and cybersecurity leadership and 
organization. Utilizing the survey of literature, an informational groundwork 
was built for the multiple case study. In this way relevant themes for resolving 
the research problem could be estimated. The objects of the multiple case study 
were four companies of different sizes and industries. Twelve personal 
interviews were conducted. The interviewees represented the management of 
cybersecurity and data administration, business management, as well as other 
critical functions in a company. The results clearly show how cyber threats 
alone affect a company’s different functions and their planning, regardless of 
whether the threat actualizes. The study shows how information regarding 
threats is procured and by what methods said information is further processed. 
Based on the results of the study, a model was created for processing the threat 
related information and its utilization. The study results may be utilized not 
only in further scientific study, but also for developing company procedures to 
improve cybersecurity and minimize harm caused by cybercrime. 
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1 Johdanto 

 
Tutkimuksen aiheena on kyberrikollisuuden uhkakuvat yritysten 
liiketoiminnalle. Verkossa liikkuva datamäärä on suuri ja erilaiset sieltä 
mahdollisesti saatavat tiedot antavat rikollisille huomattavat 
toimintamahdollisuudet. Kyberrikollisuudessa on useita merkittäviä ja samalla 
mielenkiintoisia piirteitä, sille tulee jatkuvasti uusia ilmenemismuotoja, 
kuitenkin siten, että käytännössä kaikki aiemmat tavat säilyvät. Tietotekniikan 
tarjoamat mahdollisuudet ja käytön jatkuva laajeneminen kasvattavat 
mahdollisuuksia epärehelliseen toimintaan ja uhkien tunnistamisen ja 
torjumisen merkitys muodostuu jatkuvasti tärkeämmäksi. 

Kyberrikollisuuden taloudellinen merkitys on arvioiden mukaan 
globaalisti suurempi kuin huumekaupan (Piper, 2014). Erilaisissa petoksissa sen 
merkitys on mennyt perinteisen rikollisuuden edelle. Lisäksi kyberrikollisuus 
sisältää teollisuusvakoilun, liiketoiminnan tahallisen haittaamisen esimerkiksi 
palvelunestohyökkäyksillä, sitä käytetään piratismiin ja muihin 
tekijänoikeusloukkauksiin. Verkossa levitetään myös disinformaatiota 
poliittisen tai taloudellisen edun saamiseksi. Myös terroristit hyödyntävät 
verkkoa yhteydenpidon välineenä, propagandakanavana ja rahoituksen 
hankkimiseen. (Choo, 2011a; Yritysturvallisuuden kansallinen työryhmä, 2014) 

Kyberrikokset ovat kolmella tavalla ainutlaatuisia, ne ovat teknologia- ja 
taitointensiivisiä, ne ovat selvästi globaalimpia kuin perinteiset rikokset ja ne 
ovat suhteellisen uusia (Kshetri 2006) Kyberrikosten merkittävyydestä kertoo, 
että ne olivat FBIn luokittelussa sijalla kolme ainoastaan terrorismin torjunnan 
ja vastatiedustelun ollessa edellä (Kshetri 2006). 

Tietoverkot ovat tehneet maailmasta pienemmän informaation kulun ja 
nopeuden mielessä sekä tehostanut maailmanlaajuista kauppaa ja yritysten 
välistä yhteistyötä. Tämän seurauksena myös kyberrikollisuus on jo itsestään 
valtavaa liiketoimintaa (vaikkakin laitonta), lisäksi se työllistää eri valtion 
viranomaisia ja kyberturvallisuuden kanssa tekemisessä olevia yrityksiä 
esimerkiksi virustorjunta-, palomuuri ja konsulttiyrityksiä. Yrityksille 
kyberrikollisuuden muodostamat uhkat asettavat monenlaisia paineita, niiden 
on tehtävä investointeja turvallisuuteen, kartoitettava jatkuvasti uusia 
uhkakuvia, torjuttava kyberhyökkäyksiä ja analysoitava riskejä uusin tavoin 
(Choo, 2011a; Yritysturvallisuuden kansallinen työryhmä, 2014). Tietoverkot 
tehostavat monin tavoin yritysten toimintaa, mutta sen ohella liiketoiminnalle 
tulee aivan uudenlaisia riskejä. Uhkakuvien tunnistaminen ja jatkuvasti ajan 
tasalla pysyminen muodostuu entistä tärkeämmäksi liiketoiminnan kannalta, 
koska uusia ilmiötä tulee jatkuvasti esille ja reagoinnin niihin tulee olla 
tarvittaessa nopeaa. Uhkien kasvaessa riskien hallinta ja kyberturvallisuuden 
johtaminen ja organisointi kasvattaa rooliaan. Kyberturvallisuus ei ole enää 
ainoastaan ICT-osaston murhe, vaan oleellinen osa liiketoimintaa. (Piper, 2014) 
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Tietoturva on osa yrityksen liiketoiminnan tavoitteita (Yritysturvallisuuden 
kansallinen työryhmä, 2014) 

 
Tutkimusongelma on: Millaisia uhkia kyberrikollisuus aiheuttaa yrityksille ja 
niiden liiketoiminnalle? 
 
Tutkimusongelma jaetaan näihin kolmeen tutkimuskysymykseen: 

• Miten kyberrikollisuuden uhkat vaikuttavat liiketoimintaan? 
• Miten tietoa on hankittu erilaisista uhkista ja mitä tiedon                                  
            perusteella on tehty? 
• Mihin toimiin uhka-arvioiden perusteella on ryhdytty? 
 

Tämän tutkielman tavoite on löytää vastaukset miten kyberrikollisuuden 
uhkakuvat vaikuttavat yritysten liiketoimintaan, mitä toimenpiteitä tehdään 
uhkakuvien kartoittamiseksi, niiden mahdollisten vaikutusten selvittämiseksi, 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Mitä vaikutuksia uhkakuvilla on johtamiseen 
sekä riskien hallintaan sekä liiketoiminnan suunnitteluun. Aiemman 
kirjallisuuden perusteella kyberrikollisuuden uhkakuvat vaikuttavat 
johtamiseen ja riskienhallintaan, vastausta uhkakuvien suorasta vaikutuksesta 
liiketoimintaan ei kuitenkaan kirjallisuudesta löytynyt. Uhkakuvien 
kartoittamisen tavoista ei ole löytynyt aikaisempaa tutkimustietoa, vaikka 
useissa tutkimuksissa viitataan mistä sitä on saatavilla, näitä kanavia ovat mm. 
eri valtioiden kyberturvallisuuskeskukset, poliisi ja muut viranomaiset, lisäksi 
viittauksia on kaupallisiin toimijoihin (Choo 2011a, 2011b,   Hyman 2013, Piper 
2014, Kshetri 2006, Sukhai 2008, Scully 2011). Kun yritykset ovat saaneet tietoa 
uhkasta, uhka analysoidaan riskien hallinnan käytäntöjen mukaan.(Bojanc, 
Jerman-Blazic 2008;  Rees, Dean, Rakes & Baker, 2011). 

Tiedonkeruu kirjallisuuskatsauksessa toteutettiin suunnitelmallisella 
tiedonhaulla, jonka avulla pyrittiin löytämään mahdollisimman ajanmukaisia ja 
luotettavia lähteitä aihepiiristä. Lähdekirjallisuutta on haettu mm. Google 
Scholar-palvelusta sekä Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen kirjastojen 
palveluista. Hakusanoina on käytetty mm. cyber threat to business, cyber risk 
management, cyber insider threat, cyber espionage, cyber management jne. 
          Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa ensimmäinen luku käsittelee 
yrityksiin kohdistuvaa kyberrikollisuutta, sen vaikutuksia ja muotoja, sekä 
tekijöitä. Kirjallisuuskatsauksen toinen luku selvittää sisäiset uhkat, ulkoiset 
uhat, riskien hallinnan, sekä kyberturvallisuuden johtamisen ja organisoinnin. 
Lopuksi kirjallisuuskatsauksessa käsitellään kyberuhat ja niiden vaikutukset 
liiketoiminnalle. 
          Kyberturvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyvissä tutkimuksissa 
käsittely useimmiten lähtee siitä, että uhka on tullut tietoon ja tietoa on jo 
käsitelty. Näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole otettu kantaa mistä ja miten 
tieto uhkasta on saatu ja mitä tiedolla on tehty, eikä uhkan olemassaolon 
vaikutusta liiketoimintaan. Kirjallisuudesta ei ole löytynyt tietoa kuinka 
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kyberuhka pelkällä olemassaolollaan vaikuttaa liiketoimintojen suunnitteluun 
ja millaisilla toimintamalleilla kyberuhkiin on varauduttu. 
          Tutkielman neljännessä luvussa selvitetään empiirisen tutkimuksen 
toteutus, tutkimusmenetelmä, tapaustutkimuksen kohteet ja 
teemahaastattelujen toteutus ja analysointi. 
          Viides luku esittelee tutkimuksen tulokset haastattelujen mukaisessa 
kysymysjärjestyksessä. Ensimmäiseksi käsitellään kyberuhkien tunnistaminen, 
toiseksi miten uhkat vaikuttavat liiketoimintaan. Tämän jälkeen selvitetään 
uhkatiedon hankinta ja tiedon aiheuttamat toimenpiteet. Tämän jälkeen 
käsitellään uhka-arvion perusteella tehdyt toimintamallit, seuraavaksi 
käsitellään uhkakuvien vaikutus johtamiseen ja riskienhallintapäätöksiin, sitten 
käsitellään toteutuneen kyberuhkan vaikutuksia. Viimeisenä osana tuloksista 
esitellään haastateltujen subjektiiviset näkemykset eri kyberuhkien merkitys. 
          Kuudennessa luvussa saadut tutkimustulokset vedetään yhteen ja niistä 
tehdään johtopäätökset. Tässä luvussa esitellään myös tutkimusten pohjalta 
tehty malli uhkatiedon hankintaan ja käsittelyyn. Lisäksi käsitellään 
tutkimuksen rajaukset ja jatkotutkimusnäkökulmat. 
 
2 Yrityksiin kohdistuva kyberrikollisuus 

 
Tässä luvussa selvitetään kyberrikollisuuden taloudellisia seurauksia, millaisia 
eri muotoja kyberrikollisuudella on, sekä mitkä tahot tekevät niitä. Lisäksi 
selvitetään kuinka yritykset huolehtivat kyberturvallisuudesta. 

 
2.1 Kyberrikollisuus 

 
Kyberrikollisuus sisältää viestintäverkoissa, kuten internetissä, tehdyt rikokset, 
näillä teoilla on rikosoikeudellinen motiivi vahingoittaa tahallaan uhrin 
mainetta, fyysistä tai henkistä terveyttä, vahingoittaa uhria suoraan tai 
epäsuorasti. (Rotich, Metto, Siele, & Muketha, 2014) Kshetrin määrittelee 
kyberrikoksen laajasti miksi tahansa rikokseksi, mikä toteutetaan tietoverkkoa 
hyödyntäen, ne sisältävät hyökkäykset infrastruktuuria vastaan, petokset, 
rahanpesun verkossa, internetviestinnän laittoman käytön, identiteettipetokset, 
tietokoneen käytön mihin tahansa perinteiseen rikolliseen toimintaan ja 
kyberkiskontaan. (Kshetri, 2005) 
          Kyberhyökkäysten kustannusten maailman talouteen arvioitiin olevan 
300 miljardista $ 1000 miljardiin vuonna 2013, kun huumeiden laittoman 
kaupan arvioitiin olevan arvoltaan 600 $ miljardia tietoturvayhtiö McAfeen 
mukaan. (Piper, 2014) Kyberrikollisuuden seuraukset olivat vuonna 2009 yli 
biljoona dollaria, se on 1,6 % koko maailman bruttokansantuotteesta.  
(Anderson, 2012).  
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Hyman on selvittänyt arvioiden eroja kyberrikollisuuden aiheuttamista 
taloudellisista vahingoista ja päätynyt seuraavaan neljään syyhyn:  
 
1) Raportointivirheet, kyberrikosten uhrit eivät halua raportoida, koska 
pelkäävät sen vaikuttavan negatiivisesti liiketoimintaan  
2) Valinnan aiheuttama harha, yritykset jotka eivät ole havainneet vahinkoja 
vastaavat kyselyihin mieluummin kuin vahinkoja kärsineet, samoin julkisesti 
kerrottuja suuria vahinkoja kärsineet kertovat, kun taas raportoimattomia 
vahinkoja kärsineet kaunistelevat tilannetta  
3) Ei ole standardoituja mekanismeja vahinkojen laskemiseksi, kukin vastaaja 
voi laskea kärsimänsä vahingon omilla kriteereillään 
4) Huomaamattomat menetykset, mikäli rikosta ei havaita, niin sen aiheuttamia 
menetyksiä ei voida huomata (Hyman, 2013) 

 
Kyberrikollisuus saa jatkuvasti uusia ilmentymismuotoja, kuitenkin vanhat 
kyberrikollisuuden muodot säilyvät. Kuluttajiin kohdistuvat kyberrikokset, 
esimerkiksi tilausansat, luottokorttipetokset, identiteettivarkaudet jne. saavat 
mediassa paljon huomiota. Tämä johtuu siitä, että tyypillinen lukijakunta kokee 
sen läheisemmäksi itselleen ja pystyy tietyssä määrin samaistumaan asiaan. 
Kuitenkin yritykset ovat rikollisille kiinnostavampi kohde, joskin paremman 
suojaustason takia haastavampi. Yrityksiin kohdistuvissa rikoksissa yksittäisen 
onnistuneen operaation tuotto rikollisille voi olla erittäin suuri. 
          Kyberrikollisuuden muodolla tarkoitetaan tapaa, jolla rikos toteutetaan. 
Muotoja on erilaisia, kuten petokset joihin kuuluvat identiteettivarkaudet, 
piratismi, myynti- ja investointipetokset ja toimitusjohtajapetokset.   
          Toimitusjohtajapetoksella tarkoitetaan rikosta, joka toteutetaan 
sähköpostilla, puhelinsoitoilla, väärillä www-osoitteilla ja vastaavilla 
Tietoliikenteeseen liittyvät rikokset kuten, tiedonsiirron keskeyttäminen, e-
mail-pommitus ja internet-ajan kaappaus. Tietoverkkoon tunkeutuminen eli 
hakkerointi, tietojen varastaminen on myös tärkeä kyberrikollisuuden muoto. 
Näiden kaikkien toteuttamiseen on useita eri tapoja. (Rotich & ym., 2014) 
          Hakkerointi tarkoittaa tunkeutumista tietojärjestelmiin, johon ei ole 
oikeutettu, usein taustalla on omien kykyjen kokeilu. (Mittnick & Simon, 2005)  
          Krakkerointi tarkoittaa rikollisin tavoittein ja tarkoitusperin tehtyä 
tunkeutumista tietojärjestelmiin. (Mittnick & Simon, 2005). 
          Palvelunestohyökkäyksellä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla haitataan 
palvelua tai pyritään kaatamaan järjestelmä, tavoitteena on estää luvallisten 
käyttäjien palvelun käyttö. (Odom, 2005) Mittnick ja Simon (2005) kertovat 
useista eri tavoista toteuttaa verkkopalvelun halvaannuttaminen. 
Toteutustapoja ja motiiveja on lukuisia erilaisia. Tyypillinen 
palvelunestohyökkäys (DoS) kohdistuu www-sivuihin, sähköpostiin tai 
verkkoon lähettämällä niin paljon pyyntöjä tai dataa, joka halvaannuttaa 
toiminnan. Hyökkäykset voivat olla hajautettuja ja kohdistua useisiin 
paikkoihin, se voi kaapata myös organisaation omat koneet osallistumaan 
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hyökkäykseen. Tämä voi tarkoittaa satojen tai tuhansien koneiden verkkoa 
hyökkäämässä yksittäistä liiketoimintoa kohtaan. (Piper, 2013) 
Teknisesti taitavimpia ja resursseiltaan todella suuria ovat valtiolliset toimijat 
tai valtioiden tukemat toimijat. Näiden resursseja käytetään paitsi 
kyberturvallisuuden ylläpitoon myös tiedustelupalveluiden tiedon hankintaan, 
terrorismin torjuntaan ja vastaaviin. Toisaalta valtiollisten toimijoiden arvellaan 
tehneen poliittisista ja taloudellisista syistä kyberhyökkäyksiä ja dis-
informaatio-operaatioita aina vaaleihin vaikuttamisesta, teollisuuden 
sabotaasiin ja finanssirikoksiin. 

Esimerkiksi Ukrainassa vuoden 2015 joulukuussa katkaistiin energian 
jakelu lähes neljännesmiljoonalta asukkaalta, tekijöiksi arveltiin 
venäläishakkereita (Greenberg, 2016) The Guardian kertoo samasta tapauksesta 
ja mainitsee myös eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten energiayhtiöiden olleen 
saman Dragonfly-ryhmän kohteena. Washington Post kertoi kesäkuussa 2012 
USA:n ja Israelin toimijoiden hidastaneen Iranin valtion ydinohjelmaa. Venäjän 
taas epäillään vaikuttaneen monin mahdollisin tavoin USA:n presidentinvaaliin 
vuonna 2016, esimerkiksi Facebookin kautta venäläisvaikutuksen kohteeksi 
joutui 126 miljoonaa (Shane, 2017). FBI on tutkinut kuukausia Venäjän 
vaikutusta USA:n presidentin vaaleihin, jossa erilaiset tietoverkossa 
tapahtuneet operaatiot olivat olennainen osa (Collinson & Diamond, 2017). 
Pohjois-Korean epäillään kaapanneen suuren määrän tietokoneita louhimaan 
virtuaalivaluuttaa (Chung, 2017), ryöstäneen Bitcoin-kauppapaikan sekä 
tehneen maailman suurimman pankkiryöstön hakkeroimalla keskuspankin 
(Tuttle, 2017; Boey, 2017) 

 
2.2 Yrityksiin kohdistuvat kyberrikokset 

 
Yrityksiin kohdistuvan kyberrikollisuuden määrästä ja taloudellisista 
vaikutuksista ei voi esittää kuin valistuneita arvauksia. Tämä johtuu useastakin 
eri asiasta, vain osa tietoverkkorikollisuudesta havaitaan ja vielä pienemmästä 
osasta tehdään rikosilmoitus. Suomessa kyse on asianomistajarikoksista, jolloin 
poliisi ei voi tutkia, ellei rikosilmoitusta ole tehty. Usein yritys on saanut tiedon 
rikoksesta poliisilta tai Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukselta. Lisäksi 
kyberrikollisuuden tilastointi esimerkiksi petoksiin, tietomurron asemasta, 
vaikeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista. (Yritysturvallisuuden kansallinen 
yhteistyöryhmä, 2014). Yritykselle voi seurata rikoksen uhriksi joutumisesta 
esimerkiksi suoria taloudellisia menetyksiä, yrityksen maineeseen ja 
luotettavuuskuvaan kohdistuvaa negatiivista julkisuutta, yrityssalaisuuksien 
menettämistä, yrityksen asiakkaiden tietojen vuotamista tai digitaalisten 
palveluiden halvaannuttamista. (Helsingin seudun kauppakamari, 2016) 

Rikoksen motiivina voi olla rahan lisäksi tieto, esimerkiksi 
tuotekehityksestä, asiakkaista, hinnoittelusta jne. tai myös pelkästään halu 
vahingoittaa yritystä esimerkiksi palvelunestohyökkäyksillä. Äärimmäinen 
ilmiö kyberrikollisuudessa on tuotannon vahingoittaminen 
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sabotaasitarkoituksessa. Talouteen liittyvissä rikoksissa tulee huomioida, että 
yrityksissä on myös useita henkilöitä päättävissä ja rahaa käsittelevissä 
tehtävissä; näitä kaikkia voidaan huijata ja yhdenkin heikon lenkin löytäminen 
voi avata kanavan laajoihin operaatioihin. Näistä syistä yritysten tulee ottaa 
huomioon ja löytää toimintatavat uhkien tunnistamiseksi, torjumiseksi ja 
vahinkojen minimoimiseksi. 
           Taulukossa 1 näkyy kyberrikosten jaottelu akseleilla, jossa jaotellaan 
toistensa ääripäät vasemmalta oikealle. Yrityksiin kohdistuvat kyberrikokset 
voi jaotella karkeasti seuraavilla akseleilla 
 
TAULUKKO 1 Kyberrikosten jaottelu (Scully 2011, Yeh, Tsang 2007, Choo 2011 a, Choo 
2011 b, Sukhai 2008, Helsingin seudun kauppakamari 2016) 

 
Kyberrikollisuuden toteutusmuotojen  jaottelu 

Satunnainen hyökkäys (randomware) 
Valittuun yritykseen kohdistuva 
hyökkäys 

Asiakkaiden identiteetin varastaminen 
(esim. luottokorttitiedot) 

Asiakastietojen hyödyntäminen omassa 
liiketoiminnassa (asiakasrekisteri) 

Kertaluontoinen (esim. tilauspetos, 
lunnashaittaohjelma) 

Jatkuva (esim. yritysvakoilu) 

Kiusanteko haittaohjelmilla 
Liiketoiminnan tuhoaminen 
tuotantojärjestelmien haittaohjelmilla 

Lyhytaikainen vaikutus Pitkä-aikainen vaikutus 

Haitanteko disinformaatiolla (esim. 
tyytymätön asiakas, aktivisti) 

Finanssimanipulaatio disinformaatiolla 

Organisaation sisäinen uhka Organisaation ulkopuolinen uhka 

Sosiaalinen Tekninen 

 
Yritykset voivat suojautua teknisesti ja henkilökunnan koulutuksella erilaisia 
kyberuhkia vastaan, kun suojaustaso on korkea, niin rikolliset, jotka etsivät 
helppoa uhria suuntaavat helpompaan kohteeseen. Kuitenkin, jos valitulla 
yrityksellä on sellaista tietoa, josta tietyt rikolliset ovat kiinnostuneita, niin 
silloin etsitään suojaustasosta riippumatta keinoja päästä haluttuun tietoon 
käsiksi.  (Scully, 2011) Kyberrikollisuuden estämiseen käytettäviä menetelmiä 
ovat mm. palomuurit, salasanojen tiivis vaihtaminen, turvallinen surffaus, 
säännöllinen virustarkastus ja e-mail filtterit. (Rotich ym., 2014) 
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Toimijoina voivat olla: 
 

 Hakkerit, joiden motiivina on hakea jännitystä sekä kokeilla miten   
            taidot riittävät tunkeutumiseen. 

 Aktivistit, joilla on omasta mielestään hyväksyttävä eettinen  
            motiivi, jonka vuoksi haluavat tuottaa mainehaittaa kohteena  
            olevalle yritykselle. 

 Rikolliset, joiden tavoitteena on taloudellisen hyödyn saaminen,  
            kohde sinänsä ei ole tärkeä. 

 Teollisuusvakoilu, jolla pyritään hankkimaan kilpailuetua. 

 Valtio tai siihen liittyvät toimijat, joiden on tarkoitus hankkia  
             taloudellista tai poliittista hyötyä toimistaan. (Scully, 2011) 

 
Riippumatta tekojen motiiveista, kaikilla kyberrikoksilla on vaikutusta yritysten 
liiketoimintaan, tutkimuksessa selvitetään millaisia vaikutuksia eri uhkilla on ja 
kuinka yritykset voivat varautua ennalta riskin toteutumisen seurauksiin. 
Tutkimuksessa etsitään keinot, paitsi tunnistaa kyberrikollisuuden uhat ja 
niiden merkitykset liiketoimintaan myös löytää tapoja varautua niihin, sekä 
selvittämään kuinka haittoja liiketoiminnalle voidaan pienentää. 
Hallituksen kerätessä tietoja kyberrikollisuuden aiheuttamista tappioista, useat 
organisaatiot eivät halua raportoida niistä, koska eivät luota informaation 
käyttötapoihin. (Hyman, 2013). Suuri osa kyberrikollisuudesta on toteutettu 
pienessä piirissä, esimerkiksi 2010 maailman roskapostista (spam) oli toteutettu 
yhdellä botnetillä. (Hyman, 2013) 
          Yritykset kokevat usein imagolleen haitalliseksi, mikäli ne joutuvat 
kyberrikollisten uhriksi, niissä pelätään tietovuodon paljastumisen haittaavan 
niiden liiketoimintaa ja asiakkaiden menettävän luottamusta heihin. Tästä 
johtuen yritykset voivat pyrkiä estämään tiedon paljastumista rikoksen 
kohteeksi joutumisesta.  
          Marraskuussa 2017 Reuters, Bloombergs ja Talouselämä kertoivat 
kuljetusvälitysyhtiö Uberin menettäneen luottamuksellisia kuljettaja- ja 
asiakastietoja kyberrikollisille 57 miljoonaa. Hyökkäys ja tietojen menetys oli 
tapahtunut vuoden 2016 lokakuussa, Uber oli maksanut tunkeutujille 100.000 
$ tietovuoden häivyttämisestä. Tällaisen kiristykseen taipumisen (eihän voi olla 
varmaa tietoa, etteivät rikolliset lunnaista huolimatta hyväksikäyttäisi tietoja) 
paljastuminen lienee vahingollisempaa kuin suoraan kertominen. Reuters 
kertoo viranomaislähteisiin nojaten, ettei lunnaitten maksu ole lainkaan 
tavatonta. Uberia uhkaa tämän tapauksen vuoksi jo tapahtuneen maineen 
menetyksen lisäksi oikeudellisia sanktioita. (Talouselämä, 2017) 

Esimerkkinä teollisuusvakoilusta NDS tuottaa salauspalveluita satelliitti-
televisioyhtiöille, joilla estetään katsomasta ohjelmia, joista ei ole maksettu. 
Canal Plus käytti kilpailevaa teknologiaa, väitetään NDS:n työntekijöiden 
murtaneen sen suojaukset ja välittäneen tiedot hakkereille, jotka julkaisivat sen 
nettisivuilla ohjelmistopiraateille. Canal Plus:n mukaan NDS murtamien 
suojausten ja netissä julkaisemien koodien avulla mahdollistettiin kanavien 
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ilmainen katselu. Se aiheutti ranskalaiselle yhtiölle miljoonamenetykset 
liikevaihdossa ja Canal Plus-korttien käyttö romahti Iso-Britanniassa. ITV 
Digital menetti piratismin takia 150 miljoonan dollarin liikevaihdon, mikä johti 
kanavan kaatumiseen vuonna 2002 (Crane, 2005). 

  
2.3 Kyberturvallisuus yrityksissä 

 
Kyberturvallisuus yrityksissä on hoidettu monin erin tavoin riippuen mm. 
yrityksen kokoluokasta ja  ICT:n merkityksestä yritykselle 
Kyberrikollisuuden estämiseen käytettäviä menetelmiä ovat mm. palomuurit, 
salasanojen tiivis vaihtaminen, turvallinen surffaus, säännöllinen virustarkastus 
ja e-mail filtterit. (Rotich ym., 2014) On tärkeää, että henkilökunta ja johto 
tietävät kyberuhkat ja siten tietämättömyydestä aiheutuvien riskien 
mahdollisuus on pienempi (Piper, 2014; Scully, 2011 & Choo, 2011). 

Helsingin kauppakamarin Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2016 
kyselyssä selvisi, että 56 %:a yritysten henkilökunnasta tietää kuinka toimia, 
mikäli epäilevät tunkeutumista tietojärjestelmiin. Toisaalta ainoastaan 7 % 
yrityksistä kertoi varmasti havaitsevansa järjestelmän tai verkon luvattoman 
käytön, tämä on sinänsä loogista, koska rikollisten keinot ovat varsin 
monipuolisia. Suurimmista yrityksistä viisi prosenttia oli varmoja, että 
havaitsisivat tunkeutumisen. (Helsingin seudun kauppakamari, 2016) 
Samassa kyselyssä selvisi 19 %:ssa yrityksissä päällikkö- tai johtotason 
henkilöstölle oman toimen ohella, 13 %:ssa IT-päällikölle tai -johtajalle ja 
viidessä %:ssa on tietoturvallisuusjohtaja tai -päällikkö. Tietoturvan on 
ulkoistanut 13 %:a yrityksistä. Toisaalta 21 %:ssa yrityksiä tietoturva-asiat ei 
kuulu kenellekään. Käytännössä kaikissa yrityksissä raportoidaan tietoturva-
asioista ylimmälle johdolle. Suunnitelmat tunkeutumisen varalle on 30 %:lla 
yrityksistä, suunnitelmien avulla yritykset osaavat toimia ennalta laaditusti 
ongelmia kohdatessaan (Helsingin seudun kauppakamari, 2016). 

 
3 Kyberrikollisuuden uhat liiketoiminnalle 

 
Tässä luvussa käsitellään kyberrikollisuuden tuomia uhkia yrityksille, 
ensimmäiseksi käsitellään yrityksen sisäiset uhkat, toiseksi riskien hallinta ja 
sen jälkeen kyberturvallisuuden johtaminen ja organisointi. Tämän jälkeen 
käsitellään uhkien muodostamaa kokonaiskuvaa sekä miten ne muodostavat 
uhkan liiketoiminnalle. 
 
Koska aiempaa tieteellistä tutkimusta pelkän uhkan vaikutuksesta ei ole 
aiheesta tehty, niin tässä luvussa selvitetään aiempaa tutkimusta, mikä sivuaa 
aihetta riittävän läheltä. 
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3.1 Yrityksen sisäiset uhkat 

 
Yrityksiin kohdistuu organisaation ulkopuolelta tulevien uhkien lisäksi sen 
sisältä tulevia uhkia, yrityksen oma henkilökunta voi toimia yrityksen etuja 
vastaan. Sisäpiiriläinen määritellään henkilöksi, jolla on laillinen oikeus päästä 
käsiksi resursseihin ja häneen luotetaan. (Probst, Gollmann & Bishop, 2010) 
Nykyisillä ja entisillä työntekijöillä, alihankkijoilla ja muilla organisaation 
sisäpiiriläisillä on oikeudet päästä yrityksen tietojärjestelmiin ja tietokantoihin 
ja heillä on oikeus ohittaa fyysiset ja sähköiset turvajärjestelmät pätevistä syistä 
(Randazzo, Kowalski, Cappelli & Moore, 2006). Sisäpiiriläisen luomaa uhkaa 
voi toteutua kahdella tavalla: 
1) Sisäpiiriläinen rikkoo yhtiön turvallisuuskäytäntöjä käyttämällä luvallista 
pääsyä järjestelmään oikeudettomasti ja  
2) tunkeutuu luvattomasti järjestelmään (Bishop & Gates, 2008) 

Sisäistä uhkaa pidetään vakavana ongelmana, koska sisäpiiriläisellä on 
oikeus päästä käsiksi luottamuksellisiin tietoihin ja heillä on myös tietoa 
tietojärjestelmistä ja sen suojauksista. (Probst ym., 2010) Välttämättä 
sisäpiiriläinen ei tarvitse suuriakaan teknisiä taitoja väärinkäytöksien 
toteuttamiseen, usein mahdollisuus aukeaa puutteellisten käytäntöjen, 
toimintatapojen ja proseduurien kautta. (Randazzo ym., 2006) 

Sisäisiä uhkien luomaa riskiä voidaan pienentää määrittelemällä erot 
tuottamuksellisten ja vahingossa tapahtuvien uhkien välillä, ilmeisten ja 
vaikeasti havaittavien uhkien välillä, tarkoituksellisten ja naiiviudesta johtuvien 
uhkien välillä, sekä teknisen osaamisen, seurausten, tavoitteen ja tarkoituksen 
mukaisuuden yhdistelmällä (Probst ym., 2010) Yrityksen tulee panostaa 
organisaatiokulttuuriin, käytäntöihin ja teknologioihin, samoin kuin 
motivaatioihin rikkoa käytäntöjä sekä ulkoisiin vaikutuksiin. Vähentääkseen 
riskejä yrityksen tulee paneutua liiketoimintakäytäntöihin ja 
informaatioteknologiaan sekä tutkia näiden yhteisvaikutusta. Oleellinen 
merkitys on johdon kouluttamisella, jotta he ymmärtävät riskit ja niiden 
toteutumisen seuraukset (Randazzo ym., 2006). 

Yritysten henkilökunta voi myös auttaa kyberrikollisia tietämättään, 
huolimattomalla menettelyllä tai tietämättömyyttään. Esimerkiksi 
tietojenkalastelu (phishing) vaatii vastaamista tavalla tai toisella rikolliselle, 
toisaalta vierailemalla haittaohjelmilla saastuneella sivulla tai avaamalla 
sähköpostin voi saada yrityksen tietojärjestelmään haittaohjelman (Mittnick, 
Hyppönen & Vamosi, 2017), lisäksi toimitusjohtajapetos, aiheettoman laskun 
maksaminen rikolliselle on konkreettinen uhka. Toimitusjohtajahuijaus 
toteutetaan useimmiten yhdistämällä tietotekniikkaa esimerkiksi väärennetyt 
sähköpostit ja sosiaalista kanssakäymistä ja manipulaatiota esimerkiksi 
puhelimitse. (Keskusrikospoliisin Kyberrikostorjuntakeskus, 2016) 
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3.2 Riskien hallinta 

 
Kyberhyökkäysten tultua pysyväksi ilmiöksi ICT-järjestelmien riskien hallinta 
on tullut kriittiseksi asiaksi, jotta potentiaaliset riskit voidaan minimoida. 
Kyberhyökkäykset ja ICT-järjestelmän virheet voivat aiheuttaa valtavia 
menetyksiä ja siten luovat tarpeen jatkuvalle investoinnille 
suojaustoimenpiteisiin ja torjuntaohjelmistoille. (Bojanc & Jerman-Blazic, 2008) 

Informaatioturvallisuudessa vastatoimenpiteet auttavat varmistamaan 
tietojärjestelmien luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden ehkäisemällä 
tai pienentämällä tietoturvahyökkäysten aiheuttamia menetyksiä. (Rees ym., 
2011). 
 
Useimmiten riskienhallinta sisältää seuraavat: 
1) liiketoiminnan varojen tunnistus  
2) uhkien tunnistaminen ja vahinkoarvio onnistuneesta hyökkäyksestä  
3) hyväksikäytettävät haavoittuvuuksien selvittäminen hyökkäyksessä  
4) turvallisuusriskiarvio  
5) keinot minimoida riski ottamalla käyttöön asianmukaiset tarkastukset 
6) käyttöönotettujen tarkastusten seuranta (Bojanc & Jerman-Blazic, 2008). 
 
Kun riskit on tunnistettu ja arvioitu tulee valita oikeat strategiat riskin 
minimointiin. (NIST 2002) Riskin minimointistrategiat sisältävät seuraavat: 
1) Uhkien ja hyökkäysten välttäminen eliminoimalla riskin lähde 
2) Vähentämällä mahdollisuutta päästä käsiksi tietoon teknologisin keinoin, 
kuten palomuureilla, virustorjunnalla sekä tietoturvakäytänteillä (oikeudet, 
salasanat, porttiblokkaus) 
3) Siirtämällä vastuuta riskeistä ulkoistamalla tietoturvapalveluita tai 
hankkimalla vakuutus 
4) Hyväksymällä turvallisuuskäytäntöjen kustannukset osana liiketoiminnan 
normaaleja kuluja. Tällöin tulee verratta riskin toteutumisen kuluja siltä 
suojautumisen kustannuksiin. (Bojanc & Jerman-Blazic, 2008) 
          Kuypers ja Paté-Cornell ovat käyttäneet todennäköisiä tuloksia 
kvantitatiivisiin riskiin perustuviin malleihin tietoverkkoriskien arvioimiseksi 
rahassa, mallinnettaessa tapahtumien tutkinnan kustannuksia sekä mainetta, 
liiketoiminnan keskeytymistä, aineettoman omaisuuden menetystä ja muita 
kustannuksia. Näiden todennäköisten kustannusten syntyminen on kriittinen, 
kun otetaan huomioon joidenkin tietoverkkotapahtumien vaikutukset. 
(Kuypers, Maillart &  Paté-Cornell, 2016) 

Toisaalta kyberrikollisuuden uhkia käsitellään liiketoiminnan 
riskienhallinnan näkökulmasta lyhyesti. Tämä näkökulma otetaan huomioon 
liiketoiminnan uhkia käsiteltäessä. Silloin hyödynnetään mm. ICT-alan riskien 
hallinnasta tehtyjä tutkimuksia R. Bojanc, B. 2008, Jerman-Blazˇicˇ. 2008, jossa 
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käydään läpi suojautumiskustannuksia arvioituihin vahinkojen määrään 
verrattuna. Näitä peilataan riskien toteutumistodennäköisyyteen ja haluttuun 
suojautumistasoon. (R. Bojanc,  2008) 

 
3.3 Kyberturvallisuuden johtaminen ja organisointi 

 
Tietoturvallisuuden johtaminen on tietointensiivinen toiminto yrityksissä, joka 
vaatii kokemusta ja ammattitaitoa turvallisuusasiantuntijoilta. Belsis ja 
Kokolakis esittävät tietojärjestelmien turvallisuudelle rakennetta, jossa on 
kolme tasoa:  
1)  Toimintatavat, jotka määrittelevät suuntaviivat ja vastuut päätöksenteossa  
2) Ohjeet, jotka määrittelevät operationaaliset linjat, joita organisaatiossa   
seurataan ja  
3)   Mittarit, joilla kontrolloidaan toimintoja, (Belsis & Kokokalis, 2005) 
          Kyberturvallisuuden johtaminen on integroitunut prosessi. 
Verkkoturvallisuuden hallintaprosessi koostuu vähintään neljästä toistuvasta 
vaiheesta: riskinarviointi (säätö), riskinotto (suunnitelma), 
turvavalvontatoimenpiteiden toteutus (tehdään) ja jatkuva seuranta (tarkistus). 
Jokainen verkkopalvelun neljästä vaiheesta on prosessi, joka koostuu useista 
tehtävistä, joissa huomioidaan laajuus, selkeys ja aika, nämä riippuvat 
luonnollisesti yrityksen toiminnasta. (Chmielecki ym., 2014). Se perustuu siihen 
oletukseen, että päättäjät tarvitsevat nykyään paremman kokonaisvaltaisen 
käsityksen valvontajärjestelmistä ja niiden ympärillä olevasta ICT- ja 
organisaatio-ympäristöstä ja siksi tulisikin käyttää malleja johtamisen tukena.  
          Nurse, Creese, Goldsmith & Lamberts, ehdottavat kyberturvallisuuden 
johtamisessa käytettävän ns. abstrakteja malleja, jotka on rakennettu 
valvontajärjestelmän hyökkäys- ja puolustuspuusta, tällöin tämän työkalun 
avulla päätöksentekijä pystyy tekemään parempia päätöksiä huolimatta 
rajallisesta tiedosta valvontajärjestelmän yksityiskohdista. Valvontajärjestelmän 
tietoja, jotka on tallennettu uudelleenkäytettävään muotoon, edistetään 
jatkuvaa johdonmukaista johtamista. (Nurse ym.,2011) 
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KUVIO 1 Tietoturvallisuuden tietämyksen rakenteellinen malli (Belsis & Kokokalis, 2005) 

 
Kyberturvallisuus on tullut jatkuvasti tärkeämmäksi osa-alueeksi yritysten 
toiminnassa ja sen vuoksi myös muun johdon on tunnettava sen käytäntöjä ja 
merkitystä, kyberturvallisuus on tullut tärkeäksi liiketoiminta-alueeksi, sanoo 
NIST:in vanhempi IT politiikan neuvonantaja Adam Sedgewick (Piper, 2014). 
Ylemmät johtajat, joilla on hyvä ote yrityksen riskeihin, osakkeenomistajien 
arvoon ja brandin merkitykseen ovat usein kyvyttömiä näkemään tietojen 
suojauksen merkitystä. Tämän vuoksi kyberturvallisuudesta vastaavan 
henkilöstön on kyettävä kommunikoimaan liikkeenjohdon kanssa, jotta he 
tiedostavat sen laajemman merkityksen menestymiselle (Scully, 2011). Piper 
(2014) tuo esille, että informaation ja sen suojaamisen tärkeyden merkitys tulee 
aloittaa kouluttamalla johtokuntaa. Hänen mukaansa ensiksi täytyy päättää 
yritykselle siedettävä riskitaso. Johdon tulee myös ymmärtää mikä informaatio 
on elintärkeää yrityksen pitkän tähtäimen taloudelliselle menestymiselle. Mitä 
on seurauksena mikäli tämä elintärkeä tieto varastetaan tai tulee 
käyttökelvottomaksi. (Piper, 2014) 

 
3.4 Kyberuhat 

 
Uhka kuvataan epävirallisesti mahdollisesti vahinkoa aiheuttavaksi henkilöksi 
tai organisaatioksi. Muodollisesti uhka on pahantahtoinen toimija, organisaatio 
tai yksittäishenkilö, jolla on poliittinen, sosiaalinen, henkilökohtainen tavoite, 
kyky ja aikomus vastustaa hallitusta, yksityistä organisaatiota tai sosiaalista 
normia. Uhat ovat erilaisia ja voivat pyrkiä erilaisiin tavoitteisiin. Uhkaaja 
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pyrkii hankkimaan tietoa tai pääsyn sisälle tietojärjestelmiin ja sen 
erityisominaisuuksiin (Mateski ym., 2012) 

Organisaatioiden informaatiovarallisuus altistuu uhkille. Uhka on 
mahdollinen ei-toivottu tapahtuma. Turvallisuus- ja suojelutason nostamiseksi 
ja turvallisuusstrategioiden luomiseksi organisaatioiden on tunnistettava 
selkeästi informaatiovarallisuuteensa uhkat (Bojanc & Jerman-Blazic, 2008) 

Kyberturvallisuuden uhkista tiedottavat esimerkiksi kansalliset 
kyberturvallisuuskeskukset, keskusrikospoliisi, CERT ja NIST. Julkiset 
organisaatiot julkaisevat myös tilastotietoa erilaisista kyberuhkista ja rikoksista 
(Dlamini,Eloff & Eloff, 2009). Myös yksityiset kyberturvallisuuden yritykset 
tuottavat tietoa kyberuhkista, tietoturvaohjelmistot keräävät myös lokititetoa 
tapahtumista ja ne toimivat apuna uhkien tunnistamisessa (Accenture, F-Secure, 
Nixu & CapGemini). 
     

 

 
KUVIO 2 Kyberuhkien maisema (Scully, 2011) 

 
Kun uhkat on tunnistettu ne pitää luokitella toteutumisen todennäköisyyden ja 
sen aiheuttamien menetysten perusteella. Riskin arviointi on yksilöllisen riskin 
mahdollisen vaikutuksen määrittäminen arvioimalla sen todennäköisyys ja 
vaikutus sen ilmentyessä. Tämä auttaa organisaatiota tekemään päätökset 
tarvittavista investoinneista turvatarkastuksiin ja turvajärjestelmiin niillä 
alueilla, jotka maksimoivat liiketoiminnan edut (Bojanc & Jerman-Blazic 2008). 
Turvallisuussuunnittelu edellyttää tehokkaimpien vastatoimien toteuttamista 
yrityksen näköpiirissä olevien erityisten uhkien vähentämiseksi. Kuitenkin sekä 
uhkien tasoa, että vastatoimien tehokkuutta näitä vastaan on vaikea mitata ja 
luokitella. Rees ym. (2011) pyrkivät kehittämään päätöksentekojärjestelmän, 
jossa nimenomaisesti tunnustetaan tarkkuuden puute laskemalla 
järjestelmäriskiä siinä tapauksessa, että uhkatekijät, vastatoimet ja 



20 
 
varallisuuden menetykset ovat epäselviä. Teollisuustuotannon todellisiin 
tietoihin perustuva esimerkki saatiin, kun yrityksen uskomat uhat ja tappiot 
vähentävät nykyistä riskitasoa 1,3 miljoonalla dollarilla lisäämällä 
vastatoimenpiteiden kustannuksia vain 126 000 dollariin. (Rees ym., 2011) 

Tietojärjestelmiin liittyvistä uhkakuvista on tehty varsin paljon tutkimusta, 
kun se kohdistuu valtioon eli maanpuolustuksellisiin osiin, yhteiskunnan 
kriittisiin toimintoihin ja vastaaviin. Näissä tutkimuksissa keskitytään 
erityisesti julkiseen sektoriin ja kriisitilanteisiin sekä valtiollisten toimijoiden 
muodostamiin uhkiin yhteiskunnalle, niissä ei paneuduta erityisesti yksityisen 
sektorin yrityksiin vaan niitä käsitellään yhteiskunnan toiminnan 
merkityksellisenä osana. Valtion instanssien tehtävänä on toki suojata ja auttaa 
myös yrityksiä, mutta näkökulma on erilainen kuin yksittäisen yrityksen osalta. 
Suurin osa näistä tutkimuksista on tehty maanpuolustukseen, sisäiseen 
turvallisuuteen ja kriminologiaan ja oikeustieteeseen liittyvissä tiedekunnissa, 
tämä luonnollisesti ohjaa asioiden tarkastelunäkökulmaa. (Solms & Niekerk, 
2013;  Chen, Chong & Thang, 2004; Texeira ym., 2011) 

Kyberrikollisuuden tuottamiin uhkakuviin yrityksille ja niiden 
liiketoimintaan liittyviä tutkimuksia ei juuri ole. Suomessa tietoa on tuottanut 
esimerkiksi poliisi, viestintävirasto ja kauppakamari, ne ovat tehneet 
tilannekatsauksia ja erilaisia informaatiopaketteja uhkista ja niiden torjunta- ja 
havaitsemiskeinoista. Helsingin seudun kauppakamari teki vuonna 2016 
selvityksen yrityksiin kohdistuvista kyberuhista. (Helsingin seudun 
kauppakamari, 2016) Myös yritykset, jotka ovat keskittyneet tietoturvaan, ovat 
tuottaneet huomattavasti materiaalia kyberrikollisuuden uhkakuvista, sekä 
keinoista ehkäistä riskiä. (F-Secure, Nixu, Accenture & CapGemini) 

 
3.5 Kyberuhkien vaikutus liiketoimintaan 

 
Kyberrikollisuus vaikuttaa yrityksiin kaikissa tapauksissa, riippumatta siitä 
joutuuko yritys onnistuneen rikoksen uhriksi tai ei. Yritysten on selvitettävä 
todennäköisiä ja mahdollisia uhkia, hankittava tietojärjestelmiin suojauksia, 
sekä pidettävä järjestelmät ajan tasalla. Käytännössä kaikki tietävät 
järjestelmien päivitettynä pitämisen tarpeen. Kyberrikollisuudesta kerrotaan eri 
medioissa paljon, joten tiedon saamisen välttäminen on käytännössä 
mahdotonta, eri asia on kuinka se sisäistetään. 

Kyberrikollisuuden muodostamia uhkia yrityksen liiketoiminnalle on 
suorien taloudellisten tappioiden (esimerkiksi rahan menetys petoksessa) myös 
liiketoiminnan keskeytyminen, aineettoman omaisuuden menetys ja maine- 
haitat. Monia haittoja on vaikea muuttaa suoraksi taloudelliseksi menetykseksi, 
esimerkiksi jos yritys, jolla on paljon toimintaa verkossa niin 
palvelunestohyökkäys aiheuttaa toki konkreettista liikevaihdon menetystä, 
mutta sitä on vaikea arvioida kuinka pitkään juuri tämän takia asiakas käyttää 
toista toimittajaa. 
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Kuinka vaikeaa on selvittää kyberrikoksen vaikutukset, mikäli rikollisesti 
toimiva hankkii yrityksestä palkkatiedot, henkilöstön tiedot, asiakasrekisterin, 
tietokannat tarjoukset jne? (Scully, 2011) Yritysten on vaikea arvioida, mikä 
merkitys kyberturvallisuudella on liiketoimintaan, mitkä vaikutukset 
toimintoketjun eri osilla on kokonaisuuteen. Ratkaistaanko 
kyberturvallisuudella todellisuudessa liiketoiminnan menestymistä? (Piper, 
2014). Vaikka kyberrikos voidaan tehdä uhrin huomaamatta, sen seurauksilta ei 
voi välttyä - Mikä merkitys on yritykselle, jos teollisuusvakoilun perusteella 
tulee kilpaileva tuote nopeasti markkinoille? Mitkä ovat erot 
tuotekehityskustannuksissa, miten määrittelet menetykset tai mikä on 
rehellisen kilpailun ja mikä kyberrikoksen merkitys oman liiketoiminnan 
menestymiselle? (Hyman, 2013)  

 

4 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

 
Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen toteutus vaiheittain. Ensimmäiseksi 
esitellään tutkimuksen tarkoitus sekä tutkimuskysymykset. Lisäksi 
tutkimusmenetelmät kuvataan ja perustellaan. Tämän jälkeen käsitellään 
empiirisen tutkimusprosessin eteneminen, haastattelut, analysointi, pohdinta ja 
johtopäätökset. 

 
Tutkimusongelma on: Millaisia uhkia kyberrikollisuus aiheuttaa yrityksille ja 
niiden liiketoiminnalle? 

 
Tutkimusongelma jaetaan näihin kolmeen tutkimuskysymykseen: 
• Miten kyberrikollisuuden uhkat vaikuttavat liiketoimintaan? 
• Miten tietoa on hankittu erilaisista uhkista ja mitä tiedon 
perusteella on tehty? 
• Mihin toimiin uhka-arvioiden perusteella on ryhdytty? 
 

 
Kuvio 3 Tutkimusprosessi 
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4.1 Tutkimusmenetelmä 

 
Kyberrikollisuuden eri muodoista, riskienhallinnasta ja kyberturvallisuuden 
johtamisesta on tehty paljon tieteellistä tutkimusta. Nämä tutkimukset lähtevät 
yleisimmin siitä, että uhka on havaittu, tunnistettu ja analysoitu. Pohjatyötä 
tehtäessä havaittiin, että tutkimustieto puuttuu uhkatiedon hankkimisesta ja 
mitä tiedolla tämän jälkeen tehdään. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole myöskään 
selvitetty miten kyberuhka pelkästään olemassa olollaan vaikuttaa yritysten 
liiketoimintaan ja miten uhkia kartoitetaan, ehkäistään ja torjutaan, sekä mitä 
vaikutuksia uhkakuvilla on johtamiseen sekä riskienhallintaan sekä 
liiketoiminnan suunnitteluun. Koska aiempaa tutkimustietoa aiheesta ei ole 
saatavissa tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen eli kvalitatiivinen 
tutkimus. 

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkittava ilmiö ja kuvata se 
kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym.,2004). Tutkimuksessa hyödynnettävä 
tutkimusstrategia rakentuu tapaustutkimuksista ja tutkimus on kvalitatiivinen. 
Käytettävä menetelmä edellyttää yhden tai useamman tapauksen käyttämistä 
teoreettisten rakenteiden, ehdotusten luomiseksi ja / tai keskiarvojen teoriaa 
tapauskohtaisista, empiirisistä todisteista (Eisenhardt, 1989). Sujuva empiirinen 
tutkimus alkaa aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, tunnistaa tutkimusvajeen 
ja ehdottaa tutkimuskysymyksiä, jotka käsittelevät aukkoa. (Eisenhardt & 
Graebner, 2007) 

Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina avoimia kysymyksiä käyttäen, 
strukturoituja kysymyksiä käytettiin apuna. Tämän tutkimusstrategian 
keskeisenä käsitteenä on käyttää tapauksia, joiden pohjalta voidaan kehittää 
teoria induktiivisesti. Teoriaa voidaan pitää muotoutuvana, koska se kehittyy 
tunnistamalla rakenteiden välisiä suhteita tapauksissa ja niiden välillä, sekä 
niiden perustana olevat loogiset argumentit (Eisenhardt & Graebner, 2007). 

Tietojärjestelmiin kohdistuvassa kvalitatiivisessa tutkimuksissa on 
käytetty perinteisesti ohjesääntöjä, tämä on johtanut checkbox-käytäntöihin, 
jolloin menetelmä muodostuu tärkeämmäksi kuin itse tulos. Jotta menetelmän 
painotuksen tärkeys voisi olla perusteltua, tulisi pystyä osoittamaan sen 
johtavan parempiin tutkimustuloksiin, tällaista näyttöä ei ole. 
Tutkimusyhteisön tulisi myöntää monien tutkimusmenetelmien perustuvan 
ainoastaan mielipiteeseen ja tiukka menetelmäseuranta saa tietojärjestelmiin 
kohdistuvassa tutkimuksessa liian suuren painoarvon. (Holtkamp, Soliman & 
Siponen, 2018) 

 
4.2 Monitapaustutkimuksen kohteet 

 
Tutkimusotanta toteutettiin käytännössä siten, että tehtiin henkilökohtaisia 
haastatteluita, joihin rekrytoitiin haastateltavat puhelimitse ja sähköpostin 
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kautta. Monitapaustutkimuksen kohderyhmän muodosti neljä yritystä, joista 
haastatteluita tehtiin yhteensä 12. 
 
Taulukko 2 haastateltavat 
 

 
 
Ensimmäinen yritys on globaali konepajateollisuuden yritys, se työllistää 17.900 
henkilöä, liikevaihdon ollessa 4.900 miljoonaa euroa. Yrityksestä haastateltiin 
kyberturvajohtaja, liiketoimintayksikön johtaja sekä laki- ja sopimushallinnasta 
vastaava. Haastatelluilla henkilöillä on toimenkuvansa mukaisesti erilainen 
näkökulma selvitettyihin asioihin. 

Toinen tutkielman yrityksistä on merkittävä talotekniikan palveluita 
tuottava yritys työllistäen 2900 henkilöä  liikevaihdon ollessa 290 miljoonaa 
euroa. Yrityksellä on myös jonkin verran toimintaa Suomen ulkopuolella. 
Yrityksestä haastateltiin tietohallintojohtaja, liiketoimintojohtaja ja 
strategiajohtaja, joten monipuolinen tarkastelukulma tuli toimenkuvien 
mukaan. 

Kolmas  yritys on suomalainen keskisuuri automaatioteollisuuden yritys, 
joka työllistää 130 henkilöä, liikevaihdon ollessa 25 miljoonaa euroa. 
Liiketoimintaa yritys harjoittaa Euroopassa ja Aasiassa. Haastateltavat 
yrityksestä olivat toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, tietohallintopäällikkö sekä 
automaatiosuunnittelija. 

Neljäs ja viimeinen tutkielman yrityksistä on merkittävä Suomessa 
toimiva pankki työllistäen 12.000 henkilöä. Pankilla on myös kansainvälistä 
toimintaa. Haastatellut olivat turvallisuusjohtaja sekä 
kyberturvallisuuspäällikkö. 

Tutkimukseen vastaajat edustavat erityyppisiä organisaatioita, joten 
etukäteen oli oletettavaa, että myös uhkakuvat ja kiinnostuksen kohteet ja 
vaikutukset liiketoimintaan vaihtelisivat yrityksittäin ja toimenkuvittain, myös 
yrityksen kokoluokalla oletettiin olevan merkitystä. 
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Sen sijaan, että tutkimuksessa käytettäisiin vain yhtä tapausta, 
monitapaustutkimukset tarjoavat tyypillisesti vahvemman perustan 
teoreettisen rakennelman kannalta, jolloin teoria on paremmin perusteltu, 
tarkempi ja yleistettävämpi. Useat tapaukset mahdollistavat myös vertailut, 
joista voidaan selventää, onko tehty havainto tyypillistä yhdelle yksittäiselle 
tapaukselle vai useaan tapaukseen johdonmukaisesti (Eisenhardt, 1991). 

Lisäksi tutkimus toi tietoa kommunikaatiosta kumppanuusverkostojen, 
viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tutkimustietoa kertyi myös 
siitä, mitkä uhat koetaan vahingollisimmiksi ja toisaalta mitkä 
todennäköisimmiksi. 

Tulosten analysointi tapauksittain ja vertailemalla tietoja muihin 
tapauksiin vahvistaa tiedon ja ristikkäin pakottavat tutkijat katsomaan asiaa 
alkuperäistä laajemmin ja löytämään uusia todisteita moniulotteisemmin. 
(Eisenhardt, 1989) Vertailu kirjallisuuteen rakentaa sisäistä käyttökelpoisuutta, 
nostaa teoreettista tasoa ja terävöittää määrittelyä. (Eisenhardt, 1989) 

Tutkimuksen tulokset toivat uuden näkökulman kyberrikollisuuden 
vaikutuksiin jo pelkällä uhkavaikutuksella ja auttoivat ymmärtämään 
kyberturvallisuuden roolin yritysten liiketoimintaan ja mitä eri ulottuvuuksia 
sillä on. Tutkimuksen tulosten perusteella luotiin kokonaiskuva 
kyberrikollisuuden uhkakuvien merkityksestä, tunnistamisesta liiketoiminnalle 
ja luotiin malli uhkatiedon hankkimiseen ja tiedon hyödyntämiseen. 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa 
kyberrikollisuuden ja kyberturvallisuuden merkityksestä liiketoimintaan ja 
ymmärtää kokonaisuuden merkitys entistä paremmin. Yrityksille tutkimuksen 
tulokset luovat pohjaa tunnistaa uhkien ja riskien toteutumisen vaikutukset, 
sekä luoda toimivia toimintamalleja poikkeustilanteisiin.      

 
4.3 Teemahaastattelujen toteutus ja analysointi 

 
Haastattelut toteutettiin kevään ja loppukesän 2018 välisenä aikana 
henkilökohtaisin haastatteluin neuvotteluhuoneessa. Haastattelut alkoivat 
monitapaustutkimuksen yleisestä kuvauksesta, kertomalla haastattelun 
tarkoituksesta ja mainitsemalla ettei haastatteluissa ole tarkoituksena kerätä 
tietoturvalle haitallisia yksityistietoja.  

Haastatteluiden alussa kysyttiin haastateltavilta lupa haastatteluiden 
nauhoittamiseen ja kuvattiin muutamalla lauseella haastattelun keskeiset 
teemat. Haastateltavalle annettiin myös haastattelurunko. 

Teemahaastatteluihin osallistui 12 henkilöä neljästä eri yrityksestä. 
Kutsuja lähetettiin lukuisiin eri yritykseen ja 12 henkilöä neljästä eri yrityksestä 
suostui osallistumaan noin tunnin kestävään teemahaastatteluihin kevään ja 
syksyn 2018 aikana. Yritysten kyberturvavastaaville lähetettiin 
haastattelupyyntö sisältäen kuvauksen tutkielman ja haastattelun 
tarkoituksesta, teemoista sekä tiedot siitä, miten tietoa aiotaan käyttää. 
Haastateltaville korostettiin tiedonhalun kohdistuvan nimenomaisesti tapoihin 
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toimia ja näkemyksiin, mikäli jokin asia koettaisiin turvallisuuden kannalta 
liian araksi, niin se voidaan sivuuttaa kokonaan tai käsitellä ympäripyöreästi. 

Tällaisen tutkimuksen, missä haetaan uutta tietoa, toteutustavaksi 
soveltuu parhaiten teemahaastattelu, tätä valintaa tukee myös kvalitatiivisen 
tutkimuksen teoria. Teemahaastatteluissa voidaan pureutua syvemmälle 
käsiteltävään aiheeseen ja teemoihin perustuvalla haastattelurungolla saadaan 
vastauksia ”mitä”, ”miten” ja ”miksi”, kun jokin ilmiö tapahtuu. (Myers, 
Newman, 2006). Teemoihin perustuvilla haastatteluilla voidaan varmistaa 
kaikkien aihealueiden tulevan käsitellyksi (Kananen, 2008). 

Teemahaastattelun runko on liitteenä (Liite 1). Haastateltavien yritysten 
taustatiedot oli selvitetty ennen haastatteluja, kuitenkin ne tarkastettiin aluksi, 
jotta yrityksen kuvaus on halutunlainen. 

 
Haastatteluissa teemat olivat seuraavat: 
1. Tunnistetut kyberuhkat 
2. Uhkien arviointi liiketoiminnan kannalta 
3. Uhkatiedon hankinta ja sen käyttö 
4. Uhkatiedon perusteella tehdyt toimintamallit 
5. Uhkakuvien vaikutus tietoturvallisuuden johtamiseen ja       
    riskienhallintaan 
6. Vaikutukset liiketoimintaan uhkan toteutuessa 
7. Subjektiivinen näkemys eri uhkien merkityksestä 

 
Alkuvalmisteluiden jälkeen siirryttiin keskustelemaan keskustelurungon (liite 1) 
mukaisesti varsinaisista teemoista. Teemahaastatteluissa pyrittiin saamaan 
keskustelemalla vastaukset keskustelurungon kysymyksiin esittämällä ensiksi 
sateenvarjokysymys ja sen lisäksi tarkemmat alakysymykset eli 
sateenvarjokysymyksellä pyrittiin avoimeen keskusteluun ja alakysymyksillä 
tarkennuksiin käsiteltävästä aiheesta. Haastattelut kestivät keskimäärin yhden 
tunnin. 

Ensimmäinen haastattelu varattiin sillä tarkoituksella, että haastattelussa 
testataan keskustelurunkoa käytännössä ja varattiin mahdollisuus muutoksiin 
tarvittaessa. Kuitenkin, jos ensimmäisen haastattelun perusteella ei todettu 
tarvetta oleellisiin muutoksiin keskustelurunkoon, hyväksytään myös tämä 
haastattelu mukaan tutkielman tietolähteeksi.  Keskustelurungon muutokseen 
ei ollut tarvetta ensimmäisen haastattelun jälkeen, koska se onnistui hyvin. 
Ainoa tehty muutos ensimmäisten haastattelujen jälkeen oli subjektiivisten 
näkemysten selvittämisen siirtäminen haastattelun puolivälistä loppuun. 
Siirtopäätös johtui siitä, että se keskeytti vapaamuotoisen keskustelun. 

Analysoitaessa tapaustutkimuksia on säilytettävä todistettava 
tietolähteiden seuranta, jotta voidaan selvittää kuinka tuloksiin ja 
johtopäätöksiin on päädytty (Yin, 2009, 122-123.). Tapaustutkimuksen prosessi 
on joustava ja sitä voidaan kehittää tutkimuksen edistyessä, mikäli tarvittaisiin 
aiemmin esille tulleisiin asioihin oma näkemys. (Runerson & Höst, 2008, 151.) 
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Haastatteluista saatu nauhoitettu aineisto litteroitiin tietokoneelle 
haastattelu kerrallaan. 

Kahdestatoista haastattelusta kertyi BookAntiqua fontilla fonttikoolla 12 
litteroituna keskimäärin noin viisi sivua tekstiä per haastattelu. Yhteensä 
aineistoa kertyi 63 sivua. Tietokoneelle litteroinnin jälkeen aineisto tulostettiin 
paperille. Näin tuloksia päästiin jäsentämään paperilla. Litteroidun aineiston 
käsittely on tehokkaampaa paperilla, joten aineisto käsiteltiin paperi muodossa.  
Haastattelut olivat edenneet päälinjaltaan samalla tavalla, joten kaikki 
seitsemän haastatteluteemaa oli eroteltavissa selkeästi tuloksista. 

Haastatteluaineistoa käytiin läpi merkitsemällä väreillä tutkimuksen 
tavoitteiden kannalta relevantit kohdat. Tällöin etsittiin yhdenmukaisuuksia, 
eroavaisuuksia ja usein esiintyviä vastauksia. Lisäksi kommenteista tehtiin 
erillisiä muistiinpanoja siitä, kuinka moni haastateltavista oli kunkin asian 
tuonut esiin. 

Siponen ja Baskerville (2018) esittävät, että tietojärjestelmien 
turvallisuustutkimuksessa (ISS) tulee huomioida myös sen sovellettavuus 
käytäntöön ja etsiä uusia kohteita tutkimuksen soveltamiseen. Uuden 
tutkimustiedon pitää pystyä haastamaan alan parhaita käytäntöjä ja intuitiivista 
näkemystä ja toimintatapoja tuottaakseen lisä-arvoa. ISS-tutkimuksen tulee 
pystyä näyttämään myös käytännön hyödyt ja vaikutukset teoreettisille 
rakennelmille, ilman sitä parhaiten käytäntöjen ja kokemusperäiset perinteet 
ohjaavat toimintoja. (Siponen&Baskerville, 2018) 
          Tämä Siposen ja Baskervillen näkemys otettiin huomioon analysoitaessa 
tuloksia ja tehtäessä johtopäätöksiä. 
 

 

5 Tulokset 

 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa havaitut tulokset, tutkimuskysymyksinä 
olivat: 
• Miten kyberrikollisuuden uhkat vaikuttavat liiketoimintaan? 
• Miten tietoa on hankittu erilaisista uhkista ja mitä tiedon perusteella on tehty? 
• Mihin toimiin uhka-arvioiden perusteella on ryhdytty? 
• Miten kyberrikollisuuden uhkat vaikuttavat liiketoimintaan? 

 
Tässä luvussa esitellään monitapaustutkimuksen tulokset 
kysymysjärjestyksessä. Lainauksia haastatteluista käytetään 
havainnollistamaan näkemyksiä, ne ovat suoria lainauksia, mutta niistä on 
jätetty pois ns. täytesanat ja vastaavat, kuitenkin niin, ettei asiasisältö muutu.          
          Ensimmäiseksi selvitetään tunnistetut kyberuhkat. Toiseksi käsitellään 
uhkien arvioitu vaikutus liiketoiminnan kannalta. Kolmanneksi kuvataan miten 
tietoa erilaisista uhkista on hankittu ja mitä on tiedon perusteella on tehty.  
Neljänneksi selvitetään mitä uhka-arvioiden perusteella tehdyt toimintamallit 
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seurannaisvahinkojen minimoimiseksi uhkan toteutuessa sekä varautuminen 
uhkien toteutumiseen.  
Viidenneksi selvitetään uhkakuvien vaikutus yrityksen tietoturvallisuuden 
johtamiseen ja riskienhallintapäätöksiin. 
Kuudenneksi selvitetään millaisia vaikutuksia kyberriskin toteutuminen 
aiheuttaa liiketoiminnalle.   
Seitsemänneksi esitellään taulukko, jossa haastatellut ovat arvioineet erilaisten 
kyberuhkien todennäköisyyden, vahingollisuuden, havaittavuuden ja 
torjuttavuuden.   
 
Taulukko 3 Otanta 

 

 Toimiala Liikevaihto Henkilöstö 

Yritys 1 Konepaja 
teollisuus 

4.900 milj 17.900 

Kyberturvajohtaja    

Liiketoiminta 
yksikön johtaja 

   

Laki- ja sopimushallinta    

Yritys 2 Talotekniikan 
palvelu 

400 milj 2.900 

Tietohallintojohtaja    

Liiketoimintojohtaja    

Strategiajohtaja    

Yritys 3 Automaatio 
teollisuus 

25 milj 130 

Toimitusjohtaja    

Hallituksen jäsen    

Tietohallintopäällikkö    

Automaatiosuunnittelija    

Yritys 4 Pankki  12.000 

Turvallisuusjohtaja    

Kyberturvallisuuspäällikkö    
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5.1 Tunnistetut kyberuhkat 

  
Ensimmäiseksi kysyttiin ”mitkä kyberrikollisuuden uhkat on tunnistettu”, 
tämän sateenvarjokysymyksen jälkeen tarkentavina kysymyksinä olivat: miten 
uhkaa on arvioitu oman yrityksen kohdalla, onko olemassa arviointiprosessi ja 
millainen se on. Nämä tarkentavat kysymykset kysyttiin ainoastaan siinä 
tapauksessa, ettei vastausta niihin ollut tullut jo sateenvarjokysymyksessä. 
         Kyberuhkia tunnistettiin varsin monipuolisesti, vastaajakohtaisia eroja oli 
erityisesti toimenkuvan mukaan. Kyberturvallisuudesta vastaavat näkivät 
uhkakentän laajempana ja yksityiskohtaisempana. Liiketoimintavastuulliset 
käsittelivät uhkia yleisemmällä tasolla, kuitenkin myös heidän tietonsa 
kyberuhkista olivat varsin monipuoliset. 
          Kyberrikollisuuden uhka voi pohjautua tekniseen tunkeutumiseen, 
prosessien heikkouksien hyödyntämiseen, sosiaaliseen hakkerointiin tai näiden 
yhdistelmään. Toimijana voi olla joko yksittäinen harrastelija, rikolliset, 
kilpailija tai valtiollinen taho. Motiivit vaihtelevat haastateltujen mukaan 
kiusanteosta, taloudelliseen hyötyyn, asiakastietojen varastaminen 
hyötymistarkoituksessa teollisuusvakoiluun ja haitantekoon yritystoiminnalle. 

 
Meidän toimialalla uhkat liittyvät tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, 
teollisuusvakoilua, sitä kautta menee myös yksilötasolle ja alihankintaketjun 
toimintaan, yksilöihin voidaan vaikuttaa lukuisin eri tavoin ja alihankkijoitakin 
on ketjussa paljon. Tietysti katsotaan myös teknisenä uhkana. 
Kyberturvallisuuskäsitteen alla katsotaan myös liiketoimintaa uhkaavat 
tekniset ja kytketyt järjestelmät. Funktioittain aiheutuvat uhkat esimerkiksi 
taloushallintoon kohdistuvat fraudit, toimitusjohtajapetokset, nämä on 
uhkamallinnettu ICT'ssä (kyberturvajohtaja konepajateollisuus) 
 
Yleensä kehittyneet tekniset uhkat eivät näy, vaan pysyvät piilossa. Valtiolliset 
toimijat, rikollisryhmät jne. haluavat pysyä piilossa, eivätkä juuri jätä jälkiä – 
tämä on pelottavaa, eikä näitä pystytä jäljittämään. Toimialoista 
energiapuolella on vakavia toimialakohtaisia uhkia. (kyberturvajohtaja 
konepajateollisuus) 

 
Yleisimmin nimettyjä uhkia ovat erilaiset petokset, erityisesti 
toimitusjohtajapetos ja phishing, suurin osa kertoi yritykseen kohdistuneen 
näitä. Sosiaalista hakkeroinnin riskit tunnistetaan erityisesti erilaisten petosten 
yhteydessä, mutta myös fyysisen kulunvalvonnan osalta, jolloin rikolliselle voi 
aueta pääsy tietojärjestelmiin. Sosiaalista hakkerointia yritetään käyttää myös 
salasanojen urkkimiseen ja muuten apuna tietojärjestelmiin tunkeutumiseen. 
Sosiaalista hakkerointia vastaan koulutetaan henkilökuntaa säännöllisesti, jotta 
uhkan toteutumisen riski minimoitaisiin. Henkilökuntaa on kehotettu 
informoimaan kyberturvallisuudesta vastaavia kaikista huomaamistaan 
tietojenkalastelu ja muista yrityksistä, myös asiakkaita ja muita 
yhteistyökumppaneita pyritään informoimaan konkreettisista uhkista. 
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Taulukko 4 Tunnistetut uhkat 

 

Sosiaalinen hakkerointi 8 

Disinformaatio 7 

Haittaohjelmat 6 

Toimitusjohtaja-petos 6 

Sisäiset 5 

Ulkoiset 5 

Järjestäytynyt rikollisuus 5 

Haavoittuvuudet 4 

Tuotekehitys 3 

Tutkimus 3 

Teollisuus-vakoilu 3 

Phishing 3 

Tietovarkaus 3 

Järjestelmään tunkeutuminen 3 

Kaikki 2 

Kohdistuu meihin 2 

Asiakkaisiin 2 

Satunnainen 2 

DDOS 2 

Toimitusketju 1 

Yksilöt 1 

Tekninen  1 

Petokset 1 

Valtiolliset 1 

Haitanteko 1 

Valmistettujen laitteiden manipulointi 1 

Hakkerointi 1 

Valelaskut 1 

Email 1 

Patenttimaksuhuijaus 1 

Luottokortti 1 

Virukset 1 

SoMe-häpäisy 1 

Laiteympäristö 1 

Puhelinkuuntelu 1 

Kaappaukset 1 

 
Haastatellut nimesivät tunnistettuja uhkia varsin monipuolisesti, erilaisista 
teknisistä uhkista ei moni nimennyt toimintatapoja vaan asiaa käsiteltiin 
yleisluontoisesti ja haittaohjelmat mainittiin usein, sekä mitä erilaisia rikoksia 
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voidaan teknisin apuvälinein toteuttaa. Huomionarvoista on 
toimitusjohtajapetosten mainintojen suuri määrä, samoin kuin sosiaalisen 
hakkeroinnin, tämä osoittaa rikollisten pyrkivän varsin aktiivisesti pyrkivän 
hyödyntämään inhimillisiä heikkouksia, suuri osa ihmisistä haluaa auttaa. 
Sosiaalinen hakkerointi liittyy oleellisena osana toimitusjohtajapetokseen. 
Samalla toimitusjohtajapetosten mainitseminen usein antaa viitteitä lukuisista 
yrityksistä niiden toteuttamiseen. Kysymyshän tunnistetuista kyberuhkista 
esitettiin avoimena, eikä haastattelija pyrkinyt johdattelemaan vastauksia 
mitenkään. Disinformaatiosta kysyttiin erikseen, sitä pidetään ikävänä ilmiönä, 
muttei sitä pidetä varsinaisena kyberuhkana. Haastatellut tietävät hyvin, että 
uhka voi tulla ulkoa, mutta myös oman organisaation sisältä. 
 
Kyberrikollisuuden uhkista tunnistetaan tietojärjestelmiin, erilaiset 
haittaohjelmat, teollisuusvakoilu, asiakastietojen varastaminen sekä 
palvelunestohyökkäykset. 
 

Disinformaation levittämisen ja erilaisten SoMe-häpäisyjen (SoMe=sosiaalinen 
media) uhkat tunnistetaan, kuitenkaan näitä ei pidetä varsinaisina 
kyberuhkina. Disinformaatio ja SoMe-häpäisy voivat olla yritykselle hyvinkin 
vahingollisia ja aiheuttaa huomattavasti työtä ja vaivaa vahinkojen 
minimoimiseksi. Useimmiten näiden uhkien seuranta ja hoitaminen on 
roolitettu viestintäyksikölle, jolla katsotaan olevan parhaat kyvyt asian 
hoitamiseen. 
Disinformaatio ei ole suoraan kyberuhka, se on viestinnän ammattilaisten alue. 
Viestinnän henkilöstö arvioi milloin (puuttumisen) raja ylittyy ja miten siihen 
reagoidaan ja puututaan. Jos se on pientä SoMe’ssa niin ei reagoida, reagointi 
kasvattaisi mahdollisesti asiaa, reagoimattomuudella asia ei pääse kasvamaan. 
(kyberturvallisuuspäällikkö, pankki) 

 
Haastateltujen yritysten erot kyberuhkista korreloivat selvästi yrityksen kokoon 
ja toiminnan laajuuteen. Kun yrityksellä on oma kyberturvallisuuteen 
keskittynyt yksikkö, niin perehtyminen uhkiin ja niiden mahdollisiin 
vaikutuksiin ja seurauksiin on monipuolisempaa ja syvällisempää. Toisaalta 
suurimpia yrityksiä koskee huomattavasti laajempi uhkakenttä, niillä on 
enemmän toimintoja, suurempi maksuliikenne ja laajemmat tietojärjestelmät, 
lisäksi niillä on enemmän arkaa tietoa tuotekehityksestä, asiakkaista ja 
kumppaneista, eli ne ovat kiinnostavampia kohteita eri rikollistahoille. 
          Toimialalla toki on vaikutusta kyberuhkiin, pankit kiinnostavat rikollisia, 
koska niiden järjestelmiin tunkeutumisella olisi mahdollisuus päästä 
huomattaviin taloudellisiin voittoihin nopeasti. Pankille tuo erityispiirteensä se, 
että huijaamalla pankin asiakasta, rikollinen voi käyttää pankkitunnuksilla 
asiakkaan varoja, kuitenkin asiakas voi pitää pankkia vastuullisena omasta 
virheestään. Yrityksillä, joiden toimittamissa järjestelmissä on tietotekniikkaa, 
haastetta tuo muiden uhkien lisäksi Internet of Things (IoT), tällöin pitää 
panostaa laitteiden etäohjauksen ja tietoliikenteen turvallisuuteen. 
          Kaikki haastatellut yritykset suhtautuvat erittäin vakavasti kyberuhkiin, 
resursointi niiden torjumiseen on mitoitettu yrityksen koon ja toiminnan 
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mukaan. Myös tehtävien suunnittelussa ja toimintamalleissa näkyvät samat 
taustatekijät. 

 
Uhkan arviointi oman yrityksen kohdalla 

 
Uhkien merkitystä arvioidaan kaikissa yrityksissä liiketoimintalähtöisesti, mikä 
on uhkan vaikutus liiketoiminnalle, mitä seurauksia sillä olisi. 
Kyberturvallisuus ja uhkien tiedostaminen kuuluu myös ylimmälle johdolle, 
koska ne täytyy ottaa huomioon yrityksen kaikessa toiminnassa. 
Uhkien arviointia varten on tehty erilaisia kontrolleja ja sääntöjä. Uhkia ja 
niiden vaikutuksia analysoidaan ja järjestelmiä valvotaan. Järjestelmiin tehdään 
tietoturvatestauksia, joissa arvioidaan kynnystasoja ja selvitetään puutteita, 
näitä sitten parannetaan. Uhkista muodostetaan tilannekuva, tehdään 
uhkatiedustelua ja hankitaan uhkatietoa omin toimin tai organisaation 
ulkopuolelta. Mikäli uhka koskee asiakkaalle asennettuja järjestelmiä, koneita 
tai laitteita, niin niitä arvioidaan yhdessä asiakkaiden kanssa. 
 

Uhkat ja riskit arvioidaan jokaiselle uudelle tuotteelle ja palvelulle. 
Erityisalueille tehdään jatkuvasti arviointeja ennen kuin se menee tuotantoon, 
niin aina arvioidaan, testataan ja tarvittaessa auditoidaan ulkopuolisella. 
(kyberturvallisuuspäällikkö, pankki) 

 
Kun asiakkaalle toimitetaan joku järjestelmä, minkä tulee olla ehdottomasti 
suojattu, niin silloin otetaan huomioon kyberturvallisuuden lisäksi myös 
fyysinen kulunesto ja kulunvalvonta, tällöin asiakkaiden kanssa käydään 
yhdessä läpi myös nämä turvavaatimukset. 
          Uhkien tunnistus ja analysointi on useimmiten organisoitu yhteen 
paikkaan, esimerkiksi kyberturvayksikköön tai ICT-yksikköön, jossa päätetään 
uhkien tiedottamisesta ja siihen reagoinnista. Mikäli yrityksen muissa 
yksiköissä saadaan tietoa jostain uhkasta, siitä raportoidaan kyberturvasta 
vastaaville. Kyberturvasta vastaavat konsultoivat tarvittaessa muita yksikköjä, 
esimerkiksi liiketoiminnoista vastaavia tahoja uhkan toteutumisen seurauksista. 
 

Kuinka toimintoja pystyttäisiin lamauttamaan. Ennaltaehkäisy eri menetelmin 
ja varmistusten on oltava kunnossa. Uhka-arvioissa on otettu huomioon 
ohjelmistojen vajavaisuudet, käyttäjiä kehotetaan noudattamaan tervettä 
varovaisuutta. ERP-järjestelmään tunkeutuminen voi olla hyvinkin 
vahingollista. (tietohallintopäällikkö, automaatioteollisuus) 

 
Uhkien arvioinnissa ensisijaisena tavoitteena on muodostaa käsitys uhkasta ja 
sen seurauksista, sekä etsiä keinot ennaltaehkäistä sen toteutuminen. 
Arvioinnin perusteella voidaan päättää tarvittavat toimenpiteet koulutuksesta, 
viestinnästä ja teknisistä keinoista sekä toimintaprosessien kehittämisestä. 
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Liiketoiminta-aspektiin liittyviä uhkia arvioidaan jatkuvasti, kyberelementti on 
puuttunut aiemmin, viime aikoina on panostettu kyberiin. Nykyään ICT-
päätöksissä se huomioidaan, prosessi on asiantuntijavetoinen, liiketoiminta- ja 
vaikuttavuusvetoinen. (kyberturvajohtaja, konepajateollisuus) 
 
Cybersecurity on meillä organisoitu korporaatiotasolla, se on päätoimisessa 
vastuussa uhkien tunnistamisessa, tiedottamisessa ja reagoinnissa. 
(liiketoimintajohtaja, konepajateollisuus) 
 
Meille arviointi tulee kahta kautta. Riskienhallintaprosessi, uhkat ovat osa sitä. 
Kerran vuodessa uhka tarkastellaan syvällisemmin, mitä uhkat ovat, niiden 
todennäköisyys ja riskit. Neljännesvuosittain kevyempi tsekkaus ja päivitys. 
Yrityskauppojen yhteydessä due diligence-tarkastukset, uhka-arviot ja 
tietoturvauhka-arviot tarkastellaan erikseen (strategiajohtaja, palveluyritys) 

 
Onko olemassa uhkan arviointiprosessi? 

 
Kaikilla haastatelluilla yrityksillä on kyberuhkien arviointiprosessi. Prosessit 
ovat joko totuttuja toimintatapoja ilman selkeää dokumentaatiota ja 
toimintamallia tai pitkälle vietyjä määrämuotoisia tapoja toimia, jolloin eri 
elementit otetaan järjestelmällisesti huomioon. Tietoturvariskien hallinta on 
operatiivisten riskien hallintaa. Kehitystyössä ja muutoksissa arvioidaan 
systemaattisesti uhkia ja riskejä ja ne arvotetaan, näiden perusteella tehdään 
päätökset. Koska kyberuhkat muuttavat muotoaan ja toimintatapoja, niin 
ennestään tunnistettuja uhkia otetaan tiettyjen aikasyklien mukaisesti uudelleen 
arvioitavaksi. 
 

Arviointiprosessi on omassa pääkopassa, ei kirjallisesti dokumentoitua. Uhkat 
priorisoidaan, kriittisistä uhkista tiedotetaan kaikille joita asia voi koskea. Ei 
niin vakavista uhkista tiedotetaan kun asia ajankohtaistuu. Arviointiin 
käytetään mediasta saatavaa tietoa, joiden perusteella muodostetaan käsitys. 
Uhkien luokittelussa käytetään maalaisjärkeä, koskeeko meitä, miten, kuinka 
todennäköinen ja mitkä ovat mahdolliset seuraukset. Arvioinnissa tulee olla 
joustavuutta ja ketteryyttä. (tietohallintopäällikkö, automaatioteollisuus) 
 
Tietoturvapolitiikka on olemassa, siinä guideline ja tietoturvakäytännöt. Vahti 
yms tunnistetaan asiakasvaatimusten osalta, jolloin niitä arvioidaan osana 
prosessia. GDPR on oma viitekehyksensä. Dokumentoitu käytäntö. 
(tietohallintojohtaja, palveluyritys) 
 

Kyberturvasta vastuulliset raportoivat yrityksen johdolle. Raportoitavia asioita 
ovat mm. tietoturvapolitiikka, linjaratkaisut, toteutuneet uhkat ja tulevaisuuden 
näkymät. Arvioinneissa otetaan myös kantaa riskien hallintaan ja kyberriskien 
vakuutuksiin. Ohjesäännöt ja kyberturvallisuuteen liittyvät prosessit ja yhtiön 
toimintatapa on usein johtoryhmä- tai hallitustason asia, tämän vuoksi 
kyberturvasta vastaavien on kyettävä esittämään eri organisaatiotasoille 
tarvittavat ratkaisut. Hallitus tai johtokunta tekee päätökset ja ne kulkevat 
organisaatiotasojen mukaan alaspäin hierarkiassa. Kyberturvallisuuden 
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merkitys ja uhkien määrä on viime vuosina kasvanut huomattavasti ja usein 
koetaan käytännöissä olevan kehittämistä erityisesti keskijohdon suuntaan sekä 
henkilökunnan koulutuksessa uhkien ja riskikäyttäytymisen tunnistamiseen. 
 

Ohjesääntö, määrämuotoinen prosessi, hallitus tason asia, complience, yhtiön 
toimintatapa. Eri tasot, tieto kulkee kokonaisuudessa. Prosessi toimii hallitus, 
johto, ja alaspäin ketjussa ehkä kehittämisvaraa, jotta alemmatkin tasot tietää, 
on agendalla tämän kehittäminen. Meillä on kevyttä koulutusohjelmaa, 
esimerkiksi luottamuksellisen tiedon käsittelyyn esimerkiksi ihmisten koulutus 
tiedonkäsittelyyn ja sähköposti yms. Ei niinkään teknistä koulutusta. 
Esimerkiksi valelaskutusta ja kalastelua esiintyy yllättävän paljon. minulle 
itselleni tuli valelasku tällä viikolla (strategiajohtaja, palveluyritys) 

 
 
Uhkien arviointiprosesseissa määritellään mitä henkilöstön tahoja uhka koskee 
ja arvion perusteella määritellään mahdollinen tarve koulutukseen ja 
toimintaohjeisiin. Arviointiprosesseissa seurataan aiemmin tunnistettujen 
uhkien muuttumista ja päätetään milloin muutokset ovat sellaisia, että 
ohjeistusta päivitetään 
Arviointiprosessiin otetaan tarvittaessa mukaan kaikki ne liiketoiminta-alueet, 
joita asia koskee. Arviointi ei koske pelkästään omia järjestelmiä, vaan mukana 
on usein myös toimitusketjussa olevia muita yrityksiä. Tavoitteena on 
muodostaa kokonaisnäkemys tilanteesta, vaikutuksista liiketoimintaan, 
riskeistä ja toimintatavoista. Liiketoimintayksikköjen kanssa sovitaan 
yhteistyössä viestinnästä oman organisaation ulkopuolisille sidosryhmille. 

 
Liiketoiminta-aspektiin liittyviä uhkia arvioidaan jatkuvasti, kyberelementti 
puuttunut aiemmin, viime aikoina panostettu kyberiin, nykyään 
liiketoimintapäätöksissä huomioidaan, prosessi on asiantuntijavetoinen , 
liiketoiminta- ja vaikutusvetoinen. Enemmän kynä ja paperi linjalla, tarpeen 
mukaan toteutettua arviointia. Ei vielä varsinaista mallia. Kaksi tulokulmaa 
BusinessIntelligence-tulokulma ja uhkien tiedustelu, threat intelligence, 
yhdessä ratkaisee eniten. Jos tehdään erikseen, niin ei hyvä heilu. 
(kyberturvajohtaja, konepajateollisuus) 

 
Uhkien arvioinnissa järjestelmiä testataan, yritetään löytää uhkat ja indikoida 
ne. Lisäksi käytetään tarvittaessa auditointia, jotta kaikki uhkat tulevat 
huomioiduksi. 
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5.2 Uhkien vaikutus liiketoimintaan 

 
Kysyttäessä ”millä tavalla uhkien vaikutusta on arvioitu liiketoiminnan 
kannalta” haettiin tietoa miten kyberuhka itsessään vaikuttaa liiketoimintaan ja 
yrityksen toiminnan suunnitteluun. Tarkentavina kysymyksinä haettiin tietoa 
uhkien vaikutuksesta tuotteiden ja palveluiden muutoksiin, luopumiseen tai 
lykkäämiseen. Tämän kysymyksen pääkysymyksen yhteydessä selvitettiin 
myös kuinka kyberuhka vaikuttaa liiketoimintojen suunnitteluun sekä 
liiketoimintojen kannattavuuteen. 
        Kyberuhkien merkitys kasvaa jatkuvasti ja vaikuttaa laaja-alaisesti 
yritysten liiketoimintaan eri osa-alueilla. Ne tulee huomioida tuotekehityksessä, 
tuotteiden ylläpidossa ja huollossa koko elinkaaren ajan, kaikissa 
tietojärjestelmissä, liiketoimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Kyberturvallisuudesta ja kyberrikollisuuden uhkista on tullut yritykselle 
erittäin merkittävä osa-alue, johon otetaan kantaa myös ylimmän johdon tasolla. 
          Mikäli kyberuhkia ei huomioitasi, niin seuraukset voisivat olla erittäin 
vakavia yrityksen liiketoiminnalle, luotettavuudelle, maineelle ja aiheuttaa 
suuria taloudellisia menetyksiä suoraan tai välillisesti. Kyberuhkiin 
varautuminen ja niiden vakavasti ottaminen voi vaikuttaa myös myyntiin, 
kyberriskit tiedostetaan laajalti ja mikäli asiakkailla syntyy mielikuva, ettei niitä 
oteta vakavasti, niin se voi vaikuttaa ostohalukkuuteen kyseiseltä toimittajalta. 
Kuten kerrottiin, niin luotettavuus on erittäin tärkeä osa asiakkuutta, mikäli 
asiakkaat eivät pysty luottamaan toimittajaan, ei heillä ole syytä pysyä 
asiakkaana. 
          Jos liiketoimintamalleissa tapahtuu muutoksia, niin kyberturvallisuuteen 
liittyvät asiat tulee käydä uudestaan läpi. Muutokset toimintatavoissa voivat 
muuttaa uhkakenttää ja riskit on arvioitava uudestaan. Vaikutusarvioita 
tehdään ICT-prosessien ja -järjestelmien muutoksissa, samoin mikäli hankitun 
tiedon perusteella uhkat ovat muuttuneet. 
          Toteutuneet suuret kyberuhkat, esimerkiksi NotPetya Maersk-
logistiikkayhtymällä ovat havahduttaneet ymmärtämään kuinka suuria 
vaikutuksia uhkilla voi toteutuessaan olla. Tällaisilla erittäin suurilla 
tapauksilla on positiivisena puolena se, että todella suuren 
liiketoimintavaikutuksen tiedostetaan olevan mahdollinen. Tästä on opittu, että 
tietojärjestelmät ovat suuressa roolissa liiketoiminnan kehittämisessä ja uhkat 
tulee ottaa huomioon kaikkialla. Maerskin tapaus aiheutti satojen miljoonien 
vahingot, raha on hyvä tapa arvioida uhkien merkitystä siitä, mitä se voi 
aiheuttaa yritykselle, asiakkaalle ja maineelle. 
 

Niin kuin aiemmin puhuttu, riskiarviointi, meillä on voimakas turvakulttuuri 
toimialalla. Onnettomuuksia, henkilövahinkoja ei haluta tapahtuvan. Uhkat 
ovat osana liiketoiminnan päätöksentekoprosessia. Raha puhuttelee, yleensä se 
on hyvä tapa arvioida potentiaaliselle uhkalle arvo: mitä se rahalle, maineelle, 
asiakkaalle tai yritykselle aiheuttaa. Perinteinen liiketoiminta-vaikutus 
ratkaisee, nämä neljä momenttia tulee olla mukana. (kyberturvajohtaja, 
konepajateollisuus) 
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Esineiden internet, automaatio ja koneiden ja laitteiden etäkäyttö tuovat uusia 
mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Toisaalta nämä samat aukaisevat rikollisille 
uusia keinoja, mikäli he pääsevät tunkeutumaan näihin. Rikollinen voi 
käskyttää laitteen esimerkiksi louhimaan virtuaalivaluuttoja tai tekemään 
roskapostituksia tai vaikkapa nostamaan rakennuksen lämpötilaa kymmenellä 
asteella. Järjestelmien toimittajan ja ylläpitäjän tulee huolehtia, ettei näitä 
järjestelmiä helposti kaapata tai ohjata toimimaan väärin. Näiden uhkien 
torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä tulee pystyä seuraamaan, ettei niihin voida 
huomaamatta tunkeutua. 
 

Eivät kyberuhat ole suoraan vaikuttaneet liiketoimintaamme tai 
tuotekehitykseemme. Tosin emme ole tehneet mobiiliohjausta automaation 
ohjaukseen, esimerkiksi sekoitussuhteen muuttamiseen, koska emme tunnista 
sen aiheuttamia kyberuhkia ja -riskejä. Hei, onhan se kyberuhka sittenkin 
vaikuttanut ihan suoraan, koska emme tuota ole tehneet nimenomaisesti 
uhkan vuoksi. (hallituksen jäsen, automaatioteollisuus) 
 
Aina jos uusi juttu, niin aina arvioidaan, jos järjestelmän vaihto tai uusi bisnes-
alue, tietoturva-arviointi ja auditointi omin voimin tai ulkopuolisen toimittajan 
kautta. Uusissa jutuissa auditointia,  vanhoissa säätelyä ja  arviointia, pidetään 
tutka auki, jos uudentyyppinen uhka, ollaanko varauduttu. Kysytään 
työntekijöiltä näkemyksiä ja palautetta. Meillä 3000 työntekijää niin tulee 
hyvää ja monipuolista palautetta. (strategiajohtaja, palveluyritys) 
 
Viimeisen 2-3 vuoden aikana kyberuhkat on arvioitu merkittäväksi. Maersk-
case on todella inhottava esimerkki NotPetya – hakkerointi, se maksoi 
tolkuttomasti järjestelmä jouduttiin pikaisesti rakentamaan uusiksi. Meilläkin 
vastaava worst case scenariot. Asiakasluottamuksen menetys on uhkana. 
Liiketoiminnan kehittämisessä tietojärjestelmät ovat merkittävässä roolissa, 
uhkat tulee huomioida kaikkialla ja niihin tulee varautua. Asiakkaille voi 
aiheutua suuria ongelmia, mikäli uhkat toteutuvat. (laki- ja sopimushallinta, 
konepajateollisuus) 
 
Tehokkaimmin vaikutusarviot tehdään liiketoimintaprosessien tai järjestelmien 
muutoksissa, tämä on hedelmällisin paikka. Jos uhkat muuttuvat merkittävästi, 
niin se on toinen paikka. Liiketoimintamuutokset on merkittävin. Asiantuntijat 
arvioivat kyberturvan, tietoturvan ammattilaiset ovat osa systemaattista 
toimintatapaa. (turvallisuusjohtaja, pankki) 

 
Kaikilla haastatelluilla yrityksillä oli samantyyppiset näkemykset uhkien 
vaikutuksesta yrityksen liiketoimintaan. Kyberuhkat tiedostetaan ja ne 
vaikuttavat liiketoimintapäätöksiin. Tarvittaessa näiden uhkien johdosta 
tehdään muutoksia tuotteisiin tai palveluihin, tarpeen vaatiessa lykätään 
tuotteen tai palvelun käyttöönottoa, mikäli kyberuhkat koetaan liian suuriksi 
tehdään luopumispäätös. Kyberuhkien vaikutuksesta kannattavuuteen ei  ole 
havaittavissa yrityskohtaisia eroja. 
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Muutokset tuotteisiin tai palveluihin 

 
Kyberuhkat huomioidaan sekä uusien tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, 
tunnistettuihin uhkiin pyritään varautumaan mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Uhkat huomioidaan kehitysprosessin kaikissa vaiheissa ja tilannetta 
päivitetään prosessin edetessä.  Kyberuhkat pitää huomioida myös vanhoissa, 
kauan sitten, asiakkaille toimitetuissa järjestelmissä joiden elinkaari on hyvin 
pitkä. Näiden tuotteiden suunnittelussa ei alun perin ole ollut suurta syytä 
varautua kyberriskeihin, mutta maailman muututtua ne tulee ottaa huomioon 
kyseisiä tuotteita huollettaessa ja ylläpidettäessä. 
 

Kyllä on tehty uhkien takia, ehkä enemmän complience'n takia. Kyllä uhkien 
takia tehdään, kun tiedetään mitä tapahtuu uhkan realisoiduttua. Ei ehkä aina 
ennen kuin tuote tehty, aina ei tiedetä mitä voisi tapahtua. Tuotteilla on jopa 25 
vuoden elinkaari. Täytyy miettiä keinot uhkan ja riskin ehkäisemiseksi. Vaikea 
päivittää esimerkiksi sulautettuja järjestelmiä. (kyberturvajohtaja, 
konepajateollisuus) 

 
Useinkaan tehtävät muutokset eivät näy suoranaisesti asiakkaille, vaan ne 
tehdään tarpeen vaatiessa. Joissakin tapauksissa palveluita lopetetaan kun 
niiden turvallisuudesta ei voi enää olla varma tai niiden päivittäminen tulisi 
liian kalliiksi asiakkaan saamaan hyötyyn nähden, sama tilanne voi olla 
elinkaarensa loppupäässä olevien tuotteiden osalta. Muuttuneisiin uhkiin ja 
riskeihin ei ole enää taloudellisesti mielekästä varautua, vaan olisi perusteltua 
tehdä korvausinvestointi nykyaikaiseen tuotteeseen. Toki näissäkin tapauksissa 
asiakas voi halutessaan jatkaa turvattomamman tuotteen käyttöä, mutta silloin 
hänen tulee olla tietoinen riskistä. 
  

Kyllä muutoksia on tehty, on ollut tiettyjä vanhentuneita palveluita joissa on 
puutteellinen tietoturva, asiakasympäristö, tietoturvakäytännöt, menetelmät, 
uusia palveluita mietittäessä tietoturva keskeinen elementti, palvelun 
luotettavuus keskiössä. (tietohallintojohtaja, palveluyritys) 

 
Kyberuhkien johdosta tehdään myös asiakkaalle näkyviä muutoksia, 
esimerkiksi pankkiohjelmistoon on tehty lisävahvistuksia. Myös erilaisia 
kontrolleja on lisätty järjestelmiin ja mikäli järjestelmät eivät täytä ohjesääntöjä 
ja määräyksiä turvallisuuden osalta, niin näihin on tehty riittävät 
korjaustoimenpiteet. Kun asiakkaalle toimitetaan uusi laite tai järjestelmä, niin 
käyttöönottoprosessissa on kyberturvallisuus mukana. Käyttöönottoprosessissa 
on varmistusmetodit, jotta asiakas saa turvallisen toimituksen. 
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Onko jonkin palvelun käyttöönotosta luovuttu tai sitä lykätty kyberuhan 
takia 

 
Varsin usein palvelun käyttöönottoa on lykätty kyberuhkien takia, tämä ei 
useinkaan näy asiakkaalle tai muille järjestelmien käyttäjille, koska 
julkaisupäivää ei ole ilmoitettu etukäteen. Kokonaan luopuminen on hyvin 
harvinaista, mikäli kehityksessä on edetty jo pidemmälle. Luopuminen 
tapahtuu useimmiten kun asia on vielä ideatasolla ja todetaan 
kartoitusvaiheessa sen sisältävän enemmän riskejä kuin on hyväksyttävissä. 
Syyt voivat olla teknisiä, toiminnallisia tai koetaan, ettei palvelu tuota riittävästi 
lisä-arvoa verrattuna uhkien eliminoimiseen. 
          Yrityksen toimintatavoissa on kyberuhkien johdosta tehty rajauksia, jos 
koetaan jollekin palvelumuodolle olevan vain vähäistä tarvetta, vaikka se 
hyödyttäisi osaa asiakkaista, sitä ei ole katsottu järkeväksi toteuttaa 
kyberuhkien takia. Lisäksi on tietosuojasyistä kaikkia tietoja, esimerkiksi 
henkilötietoja, ei ole palveluissa saatavissa. Kyberuhkat siis osittain määrittävät 
mitä palveluita on saatavissa verkossa. Suuret yritykset voivat varmistaa 
kattavammin kaikki verkossa tarjottavat palvelut ja voivat siten tarjota 
turvallisesti kattavamman palvelun asiakkailleen. 
 

Kyllä (luovuttu tai lykätty) tilanteita on ollut. Yleensä liittynyt teknisen 
järjestelmän toimintaan, ei ole ollut riittävällä tasolla. Syyt ovat moninaisia, ei 
aina pelkästään kyberuhan takia, palvelua tai tuotetta työstetään. 
(kyberturvajohtaja, konepajateollisuus) 
 
Lykkääntymistä on tehty useinkin, mutta se ei näy asiakkaille. Luopumiset 
ehkä ideatasolla, jos ideaa ei koeta tietoturvalliseksi, niin siitä luovutaan jo 
ennen kehitysvaihetta. Esimerkiksi, jos asia koetaan käyttäjäystävälliseksi, 
mutta rikollistenkin tykkäävät, niin luovutaan. (kyberturvallisuuspäällikkö, 
pankki) 

 
Kyberuhan vaikutus liiketoimintojen suunnitteluun 

 
Kyberuhkat vaikuttavat liiketoimintojen suunnitteluun kokonaisvaltaisesti aina 
ideatasolta, budjetointiin, kannattavuusarviointiin, riskien hallintaan, 
tuotekehitykseen ja palvelukonsepteihin. Kyberuhkat vaikuttavat oleellisesti 
myös riskinottohaluun. Kyberuhkat siis muodostavat olennaisen aspektin koko 
liiketoiminnalle. Liiketoimintaa ei kuitenkaan suunnitella kyberuhka edellä, 
vaan se on tärkeä seikka kokonaisuutta arvioitaessa. Kyberuhkat tiedostetaan ja 
ne arvioidaan ja otetaan huomioon. Kuitenkin sille tulee antaa oikea painoarvo, 
täysin turvallista kokonaisuutta ei voi luoda ja ylenmääräinen 
turvallisuushakuisuus vaikeuttaisi varsinaista liiketoimintaa liiaksi. 
          Kyberturvallisuuden riskit huomioidaan liiketoiminnan suunnittelussa ja 
budjetoinnissa. Asiakkaiden luottamus tietojen salassa pysymisessä ja asioiden 
turvallisesta hoitamisesta on välttämätöntä. Suunnitteluvaiheessa varmistetaan 
järjestelmien ja toimintatapojen olevan turvallisia. Kyberturvallisuus on osa 
liiketoimintojen suunnittelun riskiarviointia. 
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Myös asiakkaat ovat kiinnostuneita heille toimitettujen järjestelmien, koneiden 
ja laitteiden kyberturvallisuudesta, asiakas voi vaatia näiden läpikäymistä 
yhdessä heidän kanssaan, toisinaan asiakas edellyttää auditointia. 
Kyberuhkat ja kyberriskit huomioidaan myös sopimuksissa, on sitten kyse 
toimituksista asiakkaille tai ostot omilta toimittajilta.  
          Sopimuksissa voidaan asettaa velvoitteita, sekä määritellä vastuut  uhkien 
toteutumisen varalta. Tämä kyberturvallisuuden vaatimus on saanut aikaiseksi 
keskusteluja asiakkaiden ja toimittajien kanssa toimintatavoista, näihin 
keskusteluihin osallistuu myös oman organisaatioin kyberturvallisuuden 
asiantuntijat. Vaikka kyberturvallisuusvaatimukset voivat pitkittää 
neuvotteluita, on niiden huomiointi kaikkien osapuolten etu. 
 
Kyberuhan vaikutus liiketoimintojen kannattavuuteen 

 
Kyberuhkat vaikuttavat monin tavoin kannattavuuteen, toisaalta 
turvallisuuden rakentaminen ja kehittäminen  maksaa sekä henkilöstökuluina, 
että taloudellisissa resursseissa kun investoidaan turvajärjestelmiin. Toisaalta 
kyberuhkat vaikuttavat huolto- ja ylläpitopalveluiden käyttöön, sekä voivat 
vaikuttaa asiakkaiden investointisykliin. Vaikutus voi olla joko investointeja 
hidastava tai kiihdyttävä. 
          Luonnollisesti kyberuhkien torjunta maksaa, mutta todennäköiset kulut 
suojaamatta jättämisestä olisivat huomattavasti suurempia ja voivat 
pahimmassa tapauksessa tuhota koko liiketoiminnan. Kokonaisuudessaan 
kyberturvallisuuden kulut eivät ole merkittäviä, etenkään saatuun hyötyyn 
suhteutettuna. Uhkien toteutuminen on kallista, torjunta ei. Tästä syystä pitää 
olla kyky reagoida nopeasti ja toimintamallit vahinkojen ehkäisyyn, sekä 
viestintäsuunnitelma asiakkaille. Mikäli nämä laiminlyö, niin seuraukset 
asiakkuuksiin ovat vahingollisia. Kyberturvallisuuden kustannukset voidaan 
useimmiten ottaa hinnoittelussa huomioon ja siten jopa parantaa katetta. 
  

Kyberuhka vaikuttaa riskinottohaluun ja jos ajatellaan liiketoiminnan 
kannattavuutta riskiorientoituneesti, niin uhka vaikuttaa riskinottokykyyn ja 
haluun, suoraa kytkentää kannattavuuteen on vaikea tehdä, mutta epäsuorasti  
se on aina mukana. Toimialalla on tapahtunut esimerkiksi WannaCry, jolloin 
koneet lukittiin, paljonko se aiheuttaa taloudellisia tappioita, liiketoiminnan 
suunta voi muuttua, ei aina suoraan, mutta välillisesti. (kyberturvajohtaja, 
konepajateollisuus) 

 
Kyberuhkien johdosta voidaan myös luoda uutta liiketoimintaa ja parantaa 
sitten kannattavuutta. Mikäli kyberriskeihin ei ole varauduttu kunnolla, niin se 
voi vaikuttaa asiakkaiden hankintapäätöksiin. Tietotekniikka yleistyy jatkuvasti 
erilaisissa koneissa ja laitteissa ja mahdollistaa etävalvonnan, koneiden 
ohjauksen ja käytön. Kun toimittaja pitää kunnolla huolen näiden järjestelmien 
turvallisuudesta, niin se saa kilpailuetua sellaisiin toimijoihin verrattuna, jotka 
eivät ole antaneet sille riittävää painoarvoa. Kun järjestelmiä ylläpidetään ja 
huolletaan, niin se tuo lisää laskutettavaa liiketoimintaa tällä toiminnan osa-
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alueella. Koneissa ja laitteissa olevat tietotekniset järjestelmät vaativat myös 
erilaista koulutusta niiden tehokkaaseen käyttöön, jolloin koulutuspalveluiden 
myynti asiakkaille lisääntyy. 
 

Toki varautumiseen ja suojautumiseen menee rahaa, pitkällä aikavälillä 
parantaa, koska luotettavuus ja varmuus on meidän tuotesegmenteissä tärkeä, 
eli parantaa sitä kautta pitkän aikavälin kannattavuutta, lyhyellä aikavälillä 
vaatii investointeja. Kyberakatemia muodostaa uutta liiketoimintaa. (laki- ja 
sopimushallinta, konepajateollisuus) 
 
Enemmän riskin realisoituminen vaikuttaa maineeseen tai palvelun 
lopettaminen voi olla uhkan johdosta välttämätöntä. Tekninen torjunta ei ole 
ratkaiseva, mutta uusiminen voi olla kuitenkin kokonaisuudessaan pieni 
investointi. Uhkien toteutuminen on kallista, torjunta ei. Tämän vuoksi se on 
osana riskien hallintaa ja miten uhkan voi torjua. Maine, luottamus on toisilla 
toimialoilla suurempi tekijä. Reagointi on tärkeää ja reagointikyky, miten 
toimitaan ongelmien ilmaantuessa, se vaikuttaa asiakkaisiin. Seuraukset voi 
vaikuttaa pahasti (mikäli ei toimita). (strategiajohtaja, palveluyritys) 
  
En osaa sanoa, suojauskustannukset, valvontakustannukset, toki tapahtumat 
esimerkiksi palveluneston kustannukset ja sen vahinkojen kustannukset. 
Massiivisen suuren luokan uhkan toteutumisen vaikutukset ovat huomattavat, 
maineriskit esim. asiakasrekkari seuraukset suuret. (turvallisuusjohtaja, pankki) 

 
5.3 Tiedonhankinta ja sen aiheuttamat toimenpiteet 

 
Kysyttäessä ”Miten tietoa kyberuhkista hankitaan ja mitä tiedon perusteella on 
tehty” selvitettiin tiedonhankintakanavia ja millaisia toimenpiteitä saatu tieto 
aiheuttaa. Tarkentavilla kysymyksillä haettiin tietoa tiedonhankinnan 
aktiivisuudesta, kanavista sekä mitkä tiedot ja tiedon lähteet koetaan 
hyödyllisimmiksi sekä millainen tieto saa toimimaan. Samoin selvitettiin 
millaiset asiat sivuutetaan. Lopuksi selvitettiin millaisia käytännön 
toimenpiteitä on uhkatiedon perusteella tehty. 
          Tiedonhankinta kyberuhkista on kaikilla haastatelluilla organisaatioilla 
aktiivista ja oma-aloitteista. Organisaatiosta riippuen tiedonhankintakanavat ja 
tiedonhankinnan perusteellisuus vaihtelee varsin paljon. Niillä organisaatioilla, 
joilla on oma kyberturvallisuuteen keskittynyt yksikkö, tiedonhankinta on 
järjestelmällisintä ja laajinta, ne ovat myös parhaiten luokitelleet tiedonlähteet. 
Näissä yrityksissä korostuu myös tiedonvaihto muiden yritysten ja 
organisaatioiden kesken. Tiedonvaihto ja kontaktit muihin organisaatioihin on 
useimmiten kiinni henkilökohtaisista verkostoista, ei niinkään yritysten 
välisistä kiinteistä verkostoista. Useat haastatellut näkivät, että tulevaisuudessa 
olisi varsin hyödyllistä kehittää yritysten välistä yhteistyötä; kyberuhkista 
tiedonsaantia ja kyberrikollisuuden torjuntaa ei niinkään nähdä 
kilpailutekijäksi, vaan kaikkien yritysten yhteiseksi tavoitteeksi. Toisaalta 
tietojenvaihtokumppanit on tiedettävä ehdottoman luotettavaksi, siis tiedon on 
säilyttävä luottamuksellisena, ilman pelkoa mahdollisista vääriin käsiin 
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joutumisesta. Uhkatietohan voi pahimmassa tapauksessa johtaa sen 
hyökkäykseen sen ollessa pahantahtoisella toimijalla. Tähän näkökulmaan on 
vaikuttanut maailmanpolitiikassa viime vuosien tapahtumat ja valtiollisten 
toimijoiden aiheuttamat kyberoperaatiot. Potentiaaliseksi uhkaksi voidaan 
kokea tietyistä maista olevien yritysten mukana olo tietojenvaihtoverkostossa. 
          Tietojärjestelmien auditointia käytetään, jotta järjestelmissä piilevät uhat 
huomataan ja ymmärretään. Tilattua auditointia useammin oma 
kyberturvahenkilöstö tai ICT-yksikkö käy läpi järjestelmiä ja niiden mahdollisia 
heikkouksia sekä luo erilaisia skenaarioita ja pohtii vastatoimenpiteitä mikäli 
tämä kuviteltu uhka toteutuu. 
 

Kanavia on laajalti eri tyyppisiä. Yksi on uutisten seuranta, media. Alan uutiset 
ja lähteet, perustuu pitkälle tietoturvahenkilön omaan tietoon taitoon. 
Viranomais-tiedotteet CERT.fi, kyberturvallisuuskeskus, IOC-vendoreilta ja 
muilta eri paikoista, pistetään listaukseen onko meillä, indicator compromise,  
IOC-standardit. Ability-juttua haavoittuvuudet ja patchmanagement. 
Teknisellä puolella IDB IDBC, SIEM kaikkia näitä käytetään verkko- ja 
sovellustasolla. Tietoturvayrityksiä käytetään itsessään vähemmän. Threat 
intelligenciä ostetaan palveluna, siinä tietoturvayritykset myyvät palvelua 
mistä ovat hankkineet tietoa esimerkiksi alamaailmasta. Auttaa muita yrityksiä, 
hyvin teknistä tietoa tulee näiltä. Uhkista haetaan tietoa käytännössä kaikista 
mahdollisista paikoista. Pankissa monia eri ICT-järjestelmiä ja palveluista 
specifistä tietoa. Tietoturvapuolen henkilöstön on pakko hakea tietoa kaikista 
paikoista, jottei jäädä jälkeen. (kyberturvallisuuspäällikkö, pankki) 

 
Tiedonhankinta on totta kai, oma-aloitteista ja aktiivista, yhteistyössä sen 
verran kuin pystytään. Teknistä uhkatietoa maksullisista lähteistä, 
viranomaiskanavat kyberturvakeskus. Toimialan foorumit, ei kilpailuetu, vaan 
kaikki yhteistyössä rikollisia vastaan. Omia epämuodollisia verkostoja 
käytetään tiedonhankintaan, myös kansainvälisiä verkostoja uhkatietoon. 
(turvallisuusjohtaja, pankki) 

 
Uhkatietoa on paljon tarjolla verkossa ja sitä on tilattu ja tilataan. 
Kyberturvakeskus on hyvä ja käytetty. Maakohtaisia juttuja seurataan, tulee 
paikallisten Cert-funktioiden kautta. Uhkatietoa tulee hankkia eri lähteistä, 
SoMe on hyvä kun tietää mikä on siellä hyvä paikka hankkia tietoa, pitää olla 
tarkkana luotettavuudesta. Uhkatiedot mitä saadaan pitää yhdistää oman 
firman uutisointiin, jotta voidaan yhdistää omaan toimintaan. 
Toimialakohtainen tieto on tärkeää ja sitäkin tulee hyödyntää, yleistä tietoa 
hyödynnetään runsaasti, toimialakohtainen vaikeampaa, mutta tavallaan 
tärkeämpää ja sitten tiedon perusteella käydään paljon keskustelua, sisäisessä 
SoMessa käydään debattia mitä tiedolla tehdään, reflektointi on tärkeää ja 
keskustelun kautta eteenpäin. (kyberturvajohtaja, konepajateollisuus) 

 
Tiedonhankinta kyberuhkista katsotaan ensisijaisesti kyberturvallisuus- ja ICT-
yksiköiden asiaksi, näiden tehtävä on tiedottaa muille uhkista ja niiden 
aiheuttamista vaaroista, sekä tarvittavista toimenpiteistä. Tästä huolimatta 
koetaan, että kunkin on omalta osaltaan oltava varuillaan ja hankkia vähintään 
perustietoa myös oma-aloitteisesti. 



41 
 
Niissä yrityksissä, joilla ei ole omaa kyberturvayksikköä tiedonhankinta 
pohjautuu paitsi viranomaistiedotukseen myös luotetuiksi todettuihin 
monipuolisiin tiedonlähteisiin.. Aktiivisuus tiedonhankinta nousee, mikäli 
tilanne on päällä. Uhkatiedon hankintaa huomattavasti tärkeämmäksi koetaan 
kuitenkin tietoturvallisuus ja tekninen suojautuminen. 
Kaikissa haastatelluissa yrityksissä kyberturvallisuusyksikkö tai 
tietohallintoyksikkö tiedottaa ja tarvittaessa järjestää koulutuksia ja tietoiskuja  
kyberuhkista, niiden havainnoinnista ja toimintatavoista kun on syytä epäillä 
konkreettista riskiä. 
 

On oma-aloitteista, ihmiset ovat perillä mitä tehdä jos tilanne päällä. 
Kyberturvakeskus, Cert-tiedotteet, toimittajat (ulkoistetut palvelut), pyritään 
säännölliseen harjoitukseen. Enemmän rakennetaan tietoturvaa, benchmark 
muihin, enemmän keskitytään tietoturvaan kuin uhkien tiedonhankintaan. 
Kyberturvakeskus ja toimittajien feed. Viestintävirasto. (tietohallintojohtaja, 
palveluyritys) 

 
Viranomaisilta, kuten kyberturvakeskukselta tai keskusrikospoliisilta ja 
erityisissä tapauksissa suojelupoliisilta, tuleva tieto koetaan luotettavimmaksi ja 
se käsitellään välittömästi. Luotettavuudeltaan erittäin merkityksellisiksi 
koetaan myös tietoturvayhtiöiltä, ICT-kumppaneilta ja muulta 
kumppaniverkostolta tuleva tieto. Uhkatiedon hankkiminen maksullisista 
lähteistä on yleistä, näiden tietojen toimittajat selvittävät jatkuvasti globaalisti ei 
uhkia ja mahdollistavat siten varautumisen nopeasti. Riippumatta uhkatiedon 
lähteestä tieto käsitellään sen mukaan koskeeko tämä uhka meitä ja jos koskee 
miten ja mitä toiminta-alueita, kuinka vaaralliseksi uhka koetaan. Tämän 
jälkeen uhkasta ja sen vaatimista toimenpiteistä informoidaan niitä, joita asia 
koskee. Uhkan aiheuttamiin toimiin vaikuttaa oleellisesti se, onko uhka 
toteutunut omassa tai muussa yrityksessä vai onko kyseessä mahdollisesti 
toteutuva uhka. 
 

Uhkat on lokaaleja, vaikka toimitaan globaalia. Tarvitaan systematiaa, jotta 
saadaan tieto liikkeelle. Lokaalitieto tulee saada globaaliksi ja päinvastoin. 
Uhkien kanssa ei ole paljon yhteistyötä yritysten kautta, olen itsekin ollut 
yllättynyt, ettei toiminta ole järjestäytyneempää. Toimii nykyisellään paljon 
jokaisen henkilökohtaisen kontaktiverkoston kautta. Nyt ollaan menossa 
enemmän järjestäytyneempään suuntaan. Tulisi vertaisryhmissä keskustella ja 
viedä läpi. Esimerkiksi, jos Certistä tulee tietoa jostain uhkasta tulisi 
keskustella toisten yritysten kyberturvaväen kanssa, onko teillä tämä 
nimenomainen uhka osunut tuulettimeen vai onko vain meillä. Vaihdetaan 
uhkien realisoitumistietoja. Uhkien tiedonvaihtokulttuuri kärsinyt, koska 
uhkat politisoitunut ja pystyttää siten raja-aitoja. (kyberturvajohtaja, 
konepajateollisuus) 

 
Toisinaan esiintyy uhkia, jotka eivät vaadi toimenpiteitä, tällöin ne jätetään 
ikään kuin lepäämään. Esimerkiksi mikäli sähköposti tai muu 
tietojenkalasteluhuijaus tulee eri kielellä kuin yrityksessä käytetyt kielet, niin 
uhkaa ei pidetä ajankohtaisena, kuitenkin asia rekisteröidään sen varalle, että 
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käytetyt kieletkin muuttuvat. Uhkat voivat olla paikallisia, vaikka toiminta on 
maailmanlaajuista. 
          Saadun uhkatiedon perusteella luodaan skenaarioita ja järjestetään 
harjoituksia, joilla testataan kyky toimia, sekä luodaan toimintamalleja kaikkiin 
käytännön toimiin teknisistä toimenpiteistä viestintäsuunnitelmiin. 
Toimintamallien avulla pyritään välttämään tilanne, joissa joudutaan yllättäen 
lähtemään nollatilanteesta uhkan realisoituessa. Toimintamallien avulla 
toiminta on systemaattista ja harkittua. 
          Uhkatiedon hankkimisessa tutkimusotannan suurimmat yritykset 
käyttävät eri lähteitä monipuolisimmin. Kaikissa yrityksissä luotetaan 
viranomaislähteisiin ja niiden tuottamaan tietoon. Uhkatiedon hankkimisessa 
kaikissa yrityksissä toimitaan aktiivisesti, erot ovat tietolähteissä. Suurimmilla 
yrityksillä on tiiviit yhteydet koko toimitusketjuun ja niiden 
kyberturvallisuudesta vastaavilla henkilöillä on omat kontaktiverkostot. 
Pienemmissä yrityksissä tiedonhankinta kohdistuu rajatumpiin lähteisiin, 
esimerkiksi hyviksi koettuihin uutisportaaleihin. Kaikissa haastatelluissa 
yrityksissä koetaan omalta henkilöstöltä tuleva tieto mahdollisista uhkista 
tärkeäksi. Merkittävä ero kahden suurimman ja kahden pienemmän välillä on 
se, että suurimmat yritykset pyrkivät panostamaan uhkiin proaktiivisesti ja 
varautumaan etukäteen mahdollisimman kattavasti, pienempien yritysten 
panostusten kohdistuessa ensisijaisesti tietoturvaan ja torjuntaohjelmistoihin. 
          Hyödyllisintä tieto on kaikille haastelluille yrityksille silloin, kun se on 
konkreettista. Konkreettinen tieto joko auttaa muodostamaan selkeän 
käsityksen kokonaisuudesta tai sitten se selkeästi ohjaa toimimaan uhkan 
torjumiseksi. 

 
Tiedonhankinnan oma-aloitteisuus ja aktiivisuus 

 
Tiedonhankinta on aktiivista kaikissa haastatelluissa yrityksissä, toimintatavat 
ja eri lähteiden käyttö vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Haastatellut, jotka 
ovat kyberturvallisuudesta vastaavia hankkivat tietoja aktiivisimmin ja 
monipuolisimmin eri lähteistä. Ne haastatelluista, joiden vastuulla 
kyberturvallisuus ei suoranaisesti ole, saavat tietoa oman organisaation 
kyberturvavastaavilta, kuitenkin myös he seuraavat myös muita tiedonlähteitä, 
keskustelevat omien verkostojensa kanssa kyberuhkiin ja – turvallisuuteen 
vaikuttavista asioista. Liiketoimintajohto keskustelee jatkuvasti myös 
kyberuhkiin liittyvistä asioista oman organisaation sisällä, alihankkijoiden, 
muiden kumppaneiden sekä viranomaisten kanssa. Haastatteluissa tuli hyvin 
ilmi kyberturvallisuuden olevan koko organisaation asia, vain perspektiivi, 
toimintatavat ja aktiivisuus vaihtelevat toimenkuvien mukaan. 
          Tiedonhankintaan uhkista ja niiden vakavuudesta liittyy oleellisesti 
harjoitukset ja benchmark kehityskohteiden löytämiseksi. Myös maantieteelliset 
seikat otetaan huomioon, tietoa haetaan alueellisista uhkista ja konsernien 
sisällä on tiedon vaihtoa eri maissa tehdyistä havainnoista. Tätä tietoa 
hyödynnetään potentiaalisen uhkan leviämisen arvioinnissa. Myös tietolähteet 
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ovat eri puolilta maailmaa. Vaikka tiedonhankinta on aktiivista ja oma-
aloitteista niin tiedonjakamisessa oikeille tahoille koetaan olevan huomattavasti 
kehittämistä. 
          Aktiivisuudesta huolimatta pientä epävarmuutta herättää se, onko se 
kuitenkaan riittävää, koska kyberrikollisuuden toimintatavat ja erilaiset uhkat 
muuttavat jatkuvasti muotoaan. Uhkat pitää yrittää tunnistaa ja niiden 
perusteella tehdä tarvittavia toimenpiteitä, kuitenkaan perusliiketoiminta ei saa 
häiriintyä näiden johdosta. 
 
Tiedonhankintakanavat 

 
Tietoa haetaan aktiivisesti erittäin monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Sitä 
hankitaan viranomaisilta, organisaation sisäisellä tiedonvaihdolla, 
palveluntuottajilta, alihankkijoilta, yhteistyökumppaneilta, sosiaalisesta 
mediasta, asiaan keskittyneiltä keskustelufoorumeilta, tietoturvayhtiöiltä, sekä 
mediasta. 

 
Taulukko 5 Kanavat mistä tietoa hankitaan 
 

  
Konepaja-
teollisuus 

Talotekniikan 
palvelu 

Automaatio- 
teollisuus Pankki Yhteensä 

Viranomaiset 3 2 3 1 9 

Tietoturvayritys  2 2 2 2 8 

Verkostot 3 2 2 1 8 

Oma henkilökunta 3 1 2 1 7 

Auditointi 2 2   2 6 

Media 1 1 2 1 5 

Internet 2 2 2 1 5 

CERT 2 1 1 1 5 

Keskustelukanavat 2 1 1 1 5 

Kyberturvakeskus 1 1 1 1 4 

Toimittajat 1 1 1 1 4 
 
 

Viranomaisilta ja tietoturvayhtiöiltä saatava tieto koetaan hyödylliseksi, 
tietoturvayhtiöt tiedottavat ajankohtaisista uhkista ja niillä on myös threat 
intelligence-palveluita, joita voi ostaa. Tiedon vaihtoa ja luottamuksellistakin 
tietoa saa omien verkostojen kautta, näille on ominaista henkilökohtaiset 
suhteet ja luottamus. Oma henkilökunta on tärkeä tiedon lähde, yhdeltä 
puolelta kyberturvallisuudesta vastaavat tiedottavat henkilökunnalle 
ajankohtaisista uhkista ja toisaalta kyberturvallisuudesta vastaaville tulee tietoa 
havaituista uhkista kuten tietojenkalastelusta. Myös toimittajat eli 
toimitusketjussa olevat yritykset tai ICT-järjestelmien toimittajat tuottavat 
tärkeää ja käyttökelpoista informaatiota. Yleistä tietoa kyberuhkista saa 
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mediasta, niiden osalta tärkein on ammattilaisille kohdistetut lehdet ja internet-
sivustot. 
          Tiedonlähteet luokitellaan, osittain tiedostamatta, luotettavuuden mukaan. 
Tietolähteen luotettavuudella on oleellinen merkitys jatkokäsittelyn suhteen. 
Mikäli uhkatiedon lähdettä ei pidetä luotettavana, eikä uhkan todellisuudelle 
saada vaihtoehtoisista lähteistä varmistusta, niin sen käsittelyyn ja analysointiin 
ei kannata panostaa aikaa ja vaivaa. 
          Luotettavimpina lähteinä pidetään viranomaisia, auditointia, omalta 
organisaatiolta ja tietoturvatoimittajilta samoin kuin omien verkostojen kautta 
tulevaa tietoa 
          Viranomaisilta tulevia tietoja pidetään oletusarvoisesti aina oikeina ja 
tiedot käsitellään nopeasti ja ryhdytään sen pohjalta tarvittaviin toimenpiteisiin. 
          Tiedonlähteenä uhkista on auditointi erittäin tärkeä, sen avulla kyetään 
löytämään omista järjestelmistä uhkia, joita aiemmin ei ole tiedostettu. 
Auditointia kevyempänä tehdään oman henkilökunnan voimin vastaavalla 
toimintatavalla tai harjoituksilla uhkakartoituksia järjestelmiin. 
Omasta organisaatioilta tuleva uhkatieto on tärkeää, sehän koskee 
konkreettisesti jokaisen omaa työpaikkaa. Omalla henkilökunnalla on hyvä 
ymmärrys yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista sekä käytössä olevista 
järjestelmistä, että tuotteista. Tästä johtuen saatava uhkatieto on jo alustavasti 
käsitelty. Kommunikaatio toimii kahteen suuntaan, henkilöstö informoi 
kyberturvallisuudesta vastaavia tiedostamistaan uhkista, poikkeamista tai 
konkreettista yrityksistä tunkeutua järjestelmiin tai muuten huijata yritystä. 
Toisaalta kyberturvallisuudesta vastaavat järjestävät koulutuksia, tietoiskuja ja 
tiedottavat asioista, joista henkilöstön on syytä olla tietoinen. 
          Tietoturvayritysten sekä ICT-kumppanien sekä konsulttien antama 
informaatio luokitellaan erittäin tärkeäksi ja hyödylliseksi, ne joko seuraavat 
ydintoimintansa mukaisesti kyberuhkien tilannetta tai tiedottavat asioista 
koskien itse toimittamaansa järjestelmää ja tuntevat siten mahdolliset sitä 
koskevat haavoittuvuudet ja potentiaaliset uhkat. Tietoturvayhtiöiltä ostetaan 
myös palveluna uhkakuvatietoa, joita ne hankkivat omia kanaviaan pitkin. 
Omat verkostot perustuvat henkilökohtaisiin verkostoihin, tällöin voidaan 
keskustella ja vaihtaa tietoja ajankohtaisista asioista ja näkemyksiä millaisia 
kyberuhkia on näköpiirissä ja kuinka niihin kannattaa suhtautua. 
Tietoturvaihmiset eri yrityksistä keskustelevat toistensa kanssa ja siten 
informaatio kulkee ja jalostuu. On olemassa muodollisia ja epämuodollisia 
tapoja jakaa tietoa ja keskustella. 
          Mediasta tiedon löytämiseksi käytetään mediamonitorointia, sekä useista 
lähteistä tietoja kokoavia sivustoja mm. Ampparit palvelua. Medioiden osalta 
haastatellut käyttävät lähdekritiikkiä, ammattilehtien tuottama tieto arvostetaan 
korkealle, iltapäivälehdistön ja sensaatiolehdistön artikkelit eivät taas herätä 
suurtakaan kiinnostusta, ensisijaisesti siksi, että niiden artikkelit ovat 
pintapuolisempia ja enemmän kuluttajille suunnattuja, samoin juttujen 
uutuusarvo ei ole kovinkaan suuri. 
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Sosiaalisesta mediasta saa myös uhkatietoa, siinä lähdekritiikin tulee olla hyvin 
tiukka. Sosiaalisessa mediassa on paljon käyttökelvotonta ”tietoa”, mutta myös 
todellisia helmiä. Vaikeutena on erottaa oleellinen ja oikea tieto 
tyhjänjauhamisesta ja salaliittoteorioista, kyse on myös rajallisten resurssien 
hyödyntämisestä, kuinka paljon aikaa on järkevä käyttää, mikäli tieto ei 
pääsääntöisesti ole luotettavaa. 
          Uhkatieto jalostuu tiedon kertyessä ja siitä keskusteltaessa. Tieto voi olla 
teknistä tai yleistä uhkatietoa. Kertyneen ja jalostuneen tiedon avulla voidaan 
puolustautua uhkia vastaan. Uhkatiedon kertyessä useista lähteistä, se 
suodattuu juuri kuhunkin yrityksen tilanteeseen vaikuttavaksi 
kokonaisuudeksi, jolloin voidaan tehdä hyviä päätöksiä. 
          Vuorovaikutus organisaatioiden sisällä on erityisen tärkeässä roolissa, 
tietoa pitäisi pystyä jakamaan koordinoidusti, kuitenkin liiallinen informaation 
määrä tuottaa informaatioähkyä, jolloin on vaarana oleellisen ja tärkeän tiedon 
hukkuminen massaan. Haasteena on lähettää sopiva määrä tietoa kullekin 
kohderyhmälle, esimerkiksi taloushallinnon henkilökunta tarvitsee ja on 
kiinnostunut erilaisesta tiedosta kuin logistiikkahenkilöstö, joka taas on 
kiinnostunut eri asioista kuin liiketoimintajohto. 
 
Hyödyllisimmät tiedonhankintakanavat 

 
Uhkatiedon hyödyllisyydelle tärkeimmät kriteerit ovat luotettavuus, 
oikeellisuus ja käyttökelpoisuus sekä ymmärrettävyys. Tällöin tieto voidaan 
nopeasti käsitellä, luokitella ja päättää miten kyseistä tietoa hyödynnetään ja 
pohtia sen vaikutukset oman yrityksen kohdalla. 
          Tieto, josta saa parhaat käytännöt ja saa sovellettua omaan toimintaan, 
kunkin toimenkuvasta riippuu oleellisesti se, mikä on hyödyllisintä. Yleisesti 
ottaen parhaimmiksi kanaviksi koetaan viranomaisyhteistyö, 
kyberturvakeskukset,  toimialan verkostot, omat verkostot ja teknisten uhkien 
osalta ennakkovaroitukset käynnistymässä olevista uhkista. 
          Yrityksen johto kaipaa tietoa ilmiöiden ja uhkakuvien ison kuvan 
ymmärtämiseen toiminnan kehittämiseen ja strategioiden luomiseen. Yleistä 
tietoa, mikä helpottaa ison kuvan muodostamista ovat erilaiset tutkimukset, 
analyysit ja keskustelut asiantuntevien ihmisten kanssa. Näiden tietojen lähteitä 
ovat mm. yliopistot, tieteelliset julkaisut, asiantuntijat ja konsultit. 
          Viranomaisilta tuleva tieto on luotettavaa, asiallista ja kokonaisvaltaista, 
eikä sitä tule turhaan. Tietoturvatoimittajat, kuten F-Secure ja Nixu tuottavat 
informaatiota, joka on luotettavaa ja oikeaa, sekä auttaa varautumaan uhkiin. 
IT-alan kumppanit tuottavat konkreettista tietoa toimittamiensa järjestelmien 
osalta. Sellainen uhkatieto, joka sisältää samalla ratkaisuehdotuksia ongelmaan 
ovat erittäin hyödyllisiä, nämä edellä mainitut ovat haastattelujen perusteella 
onnistuneet tässä erittäin hyvin. Johtotasolla arvostetaan tiedossa sitä, että 
tietoa on jalostettu. 
          Myös mediasta saatava tieto on hyödyllistä, erityisesti tietoturvaan ja ICT-
alaan keskittynyt media. Ammattilehdistöä seurataan sekä kotimaassa, että 
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kansainvälisesti. Kansainvälisestä lehdistöstä voidaan saada aikainen varoitus 
uudesta huijaustavasta, joka saapuu myöhemmin pienille kielialueille, kuten 
Suomeen tai Ruotsiin. 
 

Henkilökohtaisesti erilaiset analyysit, valmiiksi pureskellut, syy-seuraus-
toimenpiteet pystyy parhaiten sivistämään itseä, isojen ICT-talojen raportit, 
miten milläkin toimialalla kokonaisvaltainen, iso kuva mitä meillä edessä. Mitä 
nämä vaikuttavat  meille. Kunkin omasta toimenkuvasta on paljon kiinni. Iso 
kuva, miten varautua, mitä rautaa, palveluita uusiksi jne. (strategiajohtaja, 
palveluyritys) 
 
Sisäiset tietolähteet, koska konkretiaa mihin varautua, mitä muuttaa, voidaan 
varautua vaikuttaako omiin funktioihin tai esimerkiksi sopimuksiin. (laki- ja 
sopimushallinta, konepajateollisuus) 

 
Hyödyllisin tieto 

 
Tiedon tulee olla oikeaa ja luotettavasta lähteestä. Se auttaa muodostamaan 
käsityksen tilanteesta, sen vakavuudesta ja ajankohtaisuudesta. Kunkin 
henkilön toimenkuva vaikuttaa hyödyllisimmäksi koettuun tietoon, yrityksen 
ylin johto haluaa muodostaa ison kuvan kyberuhkista ja niiden vaikutuksesta, 
sopimuksia ja lakiasioita käsittelevät pyrkivät huomioimaan seikat omaan 
toimenkuvaansa liittyvissä asioissa, taloushallinto ja logistiikka omien 
intressiensä perusteella. Tiedon avulla tulee pystyä muodostamaan iso kuva, 
mutta sen avulla tulee pystyä tarvittaessa myös rajaamaan ongelma. 
          Operatiivisella tasolla halutaan käytännöllistä, konkreettista tietoa, miten 
uhkiin voi varautua, millä tavalla toimintatapoja ja käytäntöjä voi muuttaa. 
Johtotasolla uhkatiedon tulee olla laaja-alaisempaa, jotta sen perusteella voi 
tehdä linjaratkaisuita. 
  

Tilatut palvelut, uhkatiedot ja mediamonitorointipalvelut ja henkilökohtaiset 
verkostot. Puskaradio ja kerro kaverille on tehokasta (kyberturvajohtaja, 
konepajateollisuus) 
  
Kyberturvallisuudessa ei kuitenkaan saa olla foliohattu liian kireällä, koska ei 
voisi tehdä sitten mitään. Tietoturva ei voi koskaan olla täydellistä. Ohjeet ja 
käytännöt muodostavat minimitason. (kyberturvallisuuspäällikkö, pankki) 

 
Auditointi kun se tilataan, niin löydökset osoittavat puutteen ja uhan sekä 
korjaustoimenpiteet. Sellaiset uhat, joissa selkeät ohjeet indikointiin ja torjuntaan, 
toki vaikutukset liiketoimintaan huomioidaan. Oman organisaation expertit tuntevat 
myös liiketoiminnan haasteet (liiketoimintajohtaja, konepajateollisuus) 
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Hyödyllisin tieto vastaa selkeästi seuraaviin kysymyksiin: 
 
• Mikä uhka on? 
• Miten se toimii? 
• Miten se vaikuttaa toteutuessaan? 
• Miten sen voi havaita? 
• Miten sen voi torjua? 
• Mitä sen toteutuessa tulee tehdä? 
 
Millainen tieto saa toimimaan 

 
Prioriteettijärjestyksessä ovat ensimmäisenä akuutit uhkat, mikäli uhka 
toteutuessaan aiheuttaa hengenvaaran se vaatii välittömiä toimenpiteitä. 
Sellaiset uhkat, jotka kohdistuvat asiakkaille toimitettuihin järjestelmiin 
nousevat myös tärkeysjärjestyksessä erittäin korkealla, ne voivat aiheuttaa 
asiakkaille suuria menetyksiä ja itselle maine- ja liiketoimintavahinkoja. 
Tällainen asiakkaisiin kohdistuva uhka vaatii nopeita toimia, ensisijaisina 
yhteydenottajina on kullekin asiakkaalle nimetyt yhteyshenkilöt, koska he 
tuntevat asiakkaan parhaiten ja osaavat kommunikoida selkeästi ja 
ymmärrettävästi asiakaskohtaisesti. 
          Kun uhkakuva kohdistuu omiin toimialoihin ja kerrotaan realisoituneista 
uhkista, silloin asia koskee todennäköisesti myös omaan yritykseen ja sitä 
kannattaa käsitellä tarkemmin ja laajemmin oman henkilökunnan voimin. 
Uhkan taloudellinen merkitys luonnollisesti ohjaa tiedon käsittelyä ja antaa 
pohjaa riskienhallintakäsittelylle. 
          Luonnollisesti lainsäädäntö ja asetusmuutokset saavat toimimaan, sekä 
erilaiset seikat millä voidaan kehittää toimintatapoja. Kuitenkin paino on aina 
liiketoimintariskeissä, mikäli näitä sivuutettaisiin vahingot voivat olla 
huomattavia ja pitkäkestoisia. 
          Tekniset uhkat, esimerkiksi haavoittuvuudet ja hälytykset aiheuttavat 
välittömiä toimenpiteitä. Mikäli uhka vaarantaa konkreettisesti liiketoimintaa, 
silloin on toimittava välittömästi ennakkoon luotujen suunnitelmien mukaisesti. 
Uhkan vaikutus ja mittakaava ovat oleellisia asioita toimintapäätöksissä. Myös 
tieto miten uhkalta voidaan suojautua on arvokasta ja saa tekemään esitetyt 
toimenpiteet. 
 

Kun tieto on konkreettista, ymmärrettävää ja se sisältää toteutettavat ohjeet. 
Toisaalta Major Incidents, esimerkkinä Maerskin NotPetya-virus tai 
KoneCranesin toimitusjohtajapetos. (laki- ja sopimushallinta, 
konepajateollisuus) 
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Millaiset asiat sivuutetaan 

 
Sivuuttamista aiheuttaa luonnollisesti uhkan kohdistuminen sellaisiin 
järjestelmäympäristöihin, joita ei ole itsellä käytössä. Itse uhka voi olla 
mielenkiintoinen, kiva tietää ja olla hyvä lounaskeskustelun aihe, vaikkapa 
itseohjautuvien autojen hakkerointi. Tällainen uhka ei ole oman yrityksen 
kannalta millään tavalla ajankohtainen, joten siihen ei kannata syventyä. 
          Mikäli tieto on epäluotettavaksi pidetystä lähteestä, eikä muualta saada 
varmistusta sen oikeellisuudesta, niin sen käsittelyyn ei kannata käyttää aikaa. 
Mikäli tieto tulee lähteestä, joka ei ole riippumaton tai julkaisijan maine on 
huono, niin se helposti sivuutetaan. 
          Kun uhkatieto ei kohdistu omaan yritykseen, eikä aiheuta riskejä 
liiketoiminnalle, siihen ei useinkaan katsota järkeväksi käyttää resursseja. 
Erilaisia uhkia nousee esille niin paljon, että käytännöllisistä syistä on pakko 
päättää mihin resursseja kannattaa kohdentaa. 
          Tieto sellaisesta uhkasta, mistä ei tiedetä kuinka sen toteutumisen voi 
estää sivuutetaan, muiden kuin nimenomaisesti kyberturvallisuudesta 
vastaavien osalta. Usein myös liian yleisluontoinen tai vanha, yleisesti tiedossa 
oleva uhka ei aiheuta mitään toimenpiteitä, vaan koetaan turhaksi tiedoksi. 
Myös uhkatieto, joka sisältää vaikeata terminologiaa ja on viestinnällisesti 
huonosti ilmaistu sivuutetaan, ihmiset eivät halua käyttää liiaksi aikaansa 
viestin ymmärtämiseen. 
          Myös tekninen ja toteutunut uhka voi vähäpätöisyytensä, 
sattumanvaraisuutensa ja tavallisuutensa vuoksi olla sivuutettava uhka, 
esimerkkinä vaikka yksittäinen porttiskannaus. Myös sellaiset tekniset uhkat 
voidaan sivuuttaa, jotka tietoturvakumppani on ilmoittanut hoitaneensa jo 
kuntoon. 
          Jo kertaalleen sivuutetut uhkat voidaan ottaa kuitenkin 
uudelleenkäsittelyyn, mikäli tulee uutta tietoa. Muuttunut tieto voi koskea 
teknisiä ympäristöjä, uhkan jalostumista ja toimintatapojen muutosta tai 
uhkatiedon lähteiden muuttumista luotettaviksi koettuihin. Valmius käsitellä jo 
kertaalleen sivuutettu uhka tulee olla, koska muuten vaarana on 
todellisuudessa oleellisen asia käsittelyn laiminlyönti. Tähän voivat kollegat tai 
verkostot tuoda huomattavaa lisä-arvoa. 
          Uhkatiedon sivuuttamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että eri 
henkilöt katsovat sitä aina omalta kohdaltaan. Tieto joka on hyvin hyödyllinen 
kyberturvayksikölle, voi olla täysin merkityksetön liiketoimintajohdolle. 
 
 
 

 
Tehdyt käytännön toimenpiteet 

 
Tekniset uhat, haavoittuvuudet, virukset, palvelunestohyökkäykset jne. 
aiheuttavat usein välittömiä toimenpiteitä. Näiden varalle on tehty kontrolleja 
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ja uusien uhkien ilmentyessä niitä tehdään tarvittaessa lisää. Tapahtumia ja 
tietoliikennettä monitoroidaan ja poikkeamat otetaan tarkasteluun. 
Havainnointikykyä ja resursseja on tarpeen mukaisesti kasvatettu. Lisäksi on 
määritelty siedettävä riskitaso eri tyyppisten uhkien varalle. 
          Myös lainsäädäntö vaikuttaa paitsi käytäntöihin, myös pakottaa 
ajattelemaan kokonaisuutta aiemmasta poikkeavasta näkökulmasta, esimerkiksi 
EU'n GDPR on pakottanut useat yritykset käymään läpi käytäntönsä, 
järjestelmänsä ja näiden mahdollisesti aiheuttamat ongelmat. 
          Henkilökunnan koulutus uhkien tunnistamiseen sekä sovittujen 
järjestelmien käyttötapojen seuranta on tavallisin toimenpide. Mikäli havaitaan, 
ettei henkilökunta noudata ohjeita ja sovittuja käytäntöjä, niin järjestetään 
koulutusta. Tärkeää on myös yrityksen virheiden hyväksymiskulttuuri, tällöin 
henkilökunta uskaltaa raportoida tekemistään virheistä, jotka voivat aiheuttaa 
kyberuhan. On oletettavaa, että jos joku henkilö suuressa yrityksessä tekee 
tietyn tyyppisen virheen, niin myös monet muut voivat tehdä saman. Kun 
virheistä kerrotaan avoimesti, niin koulutuksella, ohjesäännöillä ja neuvonnalla 
voidaan yrityksessä pienentää jatkossa saman tilanteen mahdollisuutta. 
          Osassa haastatelluista yrityksissä järjestetään kyberturvallisuuden 
teemapäiviä säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain. Tällöin käydään läpi 
ajankohtaisia aiheita kyberturvallisuuteen liittyen, kerrataan aiempia ja 
keskustellaan ajankohtaisista asioista. Tällä toimintatavalla henkilökunta pysyy 
ajan tasalla tilanteesta ja voidaan käydä asiat järjestelmällisesti läpi. 
          Toimintamalleja ja -tapoja kehitetään uhkien perusteella. Mikäli uhka on 
havaittu ajoissa ja torjuttu sen toteutuminen tai on toteutunut omassa tai 
jossakin muussa yrityksessä, niin siitä otetaan opiksi. Kun tiedetään miten 
kyberrikolliset ovat toimineet tai voivat toimia, niin voidaan harkita kaikessa 
rauhassa miten toimintoketju tulee järjestää uhkan torjumiseksi, onnistumis- 
todennäköisyyden laskemiseksi tai minimoimiseksi. Tämä kyberuhkien 
torjuntaprosessi kattaa koko yrityksen toiminnan, on kyse sitten sopimuksista, 
tuotekehityksestä, tavarantoimittajista, alihankkijasta, taloushallinnosta, 
toiminnanohjauksesta, asiakkuuksien hoitamisesta tai mistä tahansa muusta 
toiminnosta. 
          Oman yrityksen toimintaa analysoimalla, toimitusketjua ja palveluketjua 
läpikäymällä voidaan löytää liiketoiminnassa kohtia, joissa uhka voisi 
realisoitua. Tämän jälkeen pyritään varmistamaan riittävätkö nykyiset 
toimintamallit vai täytyykö tehdä uusia toimenpiteitä. 
          Kyberturvallisuudesta vastaavat henkilöt tiedottavat sovittujen 
käytäntöjen mukaan uhkista, joko välittömästi tai laajemman kokonaisuuden 
yhteydessä, tämä riippuu uhkan luonteesta ja kiireellisyydestä. Mikäli pienistä, 
pienivaikutteisista tai epätodennäköistä uhkista tiedotettaisiin suurella jakelulla 
aina uhkahavainnon jälkeen, viestintää tulisi kyberuhkista liikaa, eikä niihin 
suhtauduttaisi enää riittävällä vakavuudella. Vaikka kyberturvallisuus koskee 
yrityksen jokaista työntekijää, ei se ole suurimmalle osalle oman toimenkuvan 
tärkein asia. 
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Yrityksissä on mietitty valmiiksi myös prosessit, kuinka tulee toimia uhkan 
toteutuessa: 
• Kuka johtaa kokonaisuutta 
• Kuka tekee mitäkin 
• Ajetaanko joitakin järjestelmän alueita alas 
• Kuinka viestitään millekin taholle 
 
Toimintasuunnitelmien tulee olla valmiina, tilanteen ollessa päällä on 
huomattavasti helpompi toimia valmiin ohjeistuksen perusteella kuin joutua 
tekemään päätöksiä vajavaisin tiedoin kriisitilanteessa. 

 
5.4 Uhka-arvion perusteella tehdyt toimintamallit 

 
Kysyttäessä ”Onko uhka-arvion perusteella tehty toimintamalleja 
seurannaisvahinkojen minimoimiseksi” selvitettiin kuinka kertynyttä 
uhkatietoa käytetään käytäntöjen suunnittelemiseksi hyökkäyksen toteutuessa. 
Tarkentavilla kysymyksillä haettiin tietoa teknisistä ja viestinnällisistä 
toimintamalleista, seikoista joita huomioidaan uhka-arviossa sekä painotuksista.  
Lopuksi selvitettiin mitkä ovat suurimmat ongelmat analysoitaessa etukäteen 
uhkan seurauksia. 
          Toimintamallit luodaan, jotta uhkan toteutuessa tiedetään kuinka toimia. 
Tilanteita harjoitellaan erilaisia uhkia varten, joista kutakin varten luodaan 
omat skenaariot, todennäköiset etenemistavat ja siten parannetaan kykyä 
reagoida nopeasti ja oikealla tavalla. Kaikkia tilanteita ei voi harjoitella aidossa 
ympäristössä, jolloin toimintamallit suunnitellaan kommunikoimalla ja kynä-
paperitasolla. Harjoituksissa on mukana kaikkien osa-alueiden vastuuhenkilöt 
johto, tekniset asiantuntijat ja viestintä, näin varmistetaan saumaton yhteistyö 
tilanteen aktualisoituessa. 
 

Kyberhyökkäysharjoituksia pidetään ja on pidetty, simulaatioita. Tietysti niin 
kuin tämmöisten kriisivalmiuden ja prosessien nostamista, kohottamista, 
formalisoimista, selkeämmät komentoketjut on luotu, koska uhkan 
realisoituessa pitää olla varautunut. On teknistä ja prosessinomaista 
varautumista.  Tekniset valmiudet. Prosessien osalta on komentoketjut, 
eskalointimallit ja myös harjoittelu, koulutus, tiedottaminen. Pidetään asiaa 
tapetilla. Harjoituksissa on viestintäelementti voimakkaasti mukana. 
(kyberturvajohtaja, konepajateollisuus) 

 
Oleellinen osa uhkien torjunnan toimintamalleja on se, että yrityksen 
varsinainen toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän hyökkäyksen ollessa 
käynnissä. Toimintamalleissa on usein määritelty kynnykset, mitä pitää 
tapahtua seuraavaa askelta varten. Varautuminen uhkiin on sekä teknistä, että 
prosessin omaista. Kriisitilanteita varten tulee olla suunniteltuna vaihtoehtoisia 
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toimintatapoja, mikäli järjestelmiä joudutaan ajamaan alas tai kytkemään pois 
verkosta. 
Toimintamallit on luotu erilaisia uhkia varten, malleissa on määritelty 
vastuuhenkilöt, toimintatavat reagointiin ja viestintään. Varsinaiset 
toimintamallit luodaan pienessä, asiantuntevassa, piirissä. Malleissa 
määritellään kuka vastaa ja tekee mitäkin, viestintäsuunnitelmassa on 
määritelty keitä asia koskee ja millä tavoin viestintä asianomaisille hoidetaan. 
Viestintä hoidetaan omilla proseduureillaan organisaation sisällä ja omilla sen 
ulkopuolelle. Organisaation sisällä viestintä kohdistetaan eri ryhmille eri tavoin, 
tämä johtuu siitä, että asia koskee täysin eri tavoin eri henkilöstöryhmiä. Osalle 
on määrätty toimenpiteitä tehtäväksi, osa kommunikoi asiakkaiden kanssa ja 
osalle se voi näkyä heidän käyttämänsä järjestelmän hidastumisena tai alas 
ajamisena. Organisaation ulkopuolelle viestittäessä informaatio voi olla erilaista 
viranomaisille, asiakkaille ja kumppaniverkostolle, nämä asiat on mietittävä 
etukäteen. Viestinnällä on oleellinen merkitys sille, millainen kuva 
sidosryhmille tulee hyökkäyksen kohteeksi joutuneesta yrityksestä. 
 

Jatkuvuussuunnittelu, systemaattisesti kaikilla osa-alueilla, riskit 
poikkeustilanteet tekniset & organisaation kyky toimia, tiedotus sidosryhmille 
valvojille, asiakkaille jne. (turvallisuusjohtaja, pankki) 

  

Toimintamallit on tehty myös tietojärjestelmien hallintaan uhkan toteutuessa, 
niissä tehdään tarvittavat käyttäjärajaukset järjestelmiin pääsyyn, uhka 
tunnistetaan, eristetään, torjutaan ja tuhotaan pienimmillä mahdollisilla 
vahingoilla. Eri järjestelmille on asetettu tasot, kuinka paljon uhkaa ja 
mahdollista häiriintymistä on mahdollista sietää. Mitään järjestelmää ei voi 
käytännössä tehdä täysin varmaksi, mutta ennalta varautumisella riskit 
voidaan asettaa siedettävälle tasolle. 
          Kaikissa haastatelluissa yrityksissä on tehty toimintamalleja uhkatiedon 
arviointiin. Tälläkin osa-alueella yrityksen koko ja kyberturvahenkilöstön 
määrä vaikuttaa oleellisesti siihen kuinka tarkasti ja millaisiin eri tilanteisiin 
toimintamalleja on tehty, sekä dokumentoinnin tarkkuudessa eri uhkien 
toteutumisen varalta. 
          Mikäli uhka toteutuu pienemmät yritykset on riippuvaisempia 
kyberturvatoimittajistaan, mikäli hyökkäys läpäisee palomuurit ja 
viruksentorjuntaohjelmistot, ei niillä ole samanlaista valmiutta 
vastatoimenpiteisiin kuin suuremmilla organisaatioilla. Silloin järjestelmiä 
ajetaan alas, poistetaan saastuneet osat ja palautetaan tilanne varmistuksista. 
Suuri organisaatio pystyy huomattavasti paremmin eristämään uhkan ilman 
muiden toimintojen häiriintymistä. 
 
Millaisia toimintamalleja on tehty 

 
Huomionarvoista on, että kaikki vastaajat tiesivät toimintamalleja olevan 
uhkien torjuntaan, kuitenkin toimenkuva määrittelee sen kuinka hyvin ne 
tunnetaan. Mikäli kyberuhka koskee omaa funktiota, niin silloin kaikki 
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haastatellut tietävät kuinka tulee toimia uhkan konkreettisesti ilmetessä. 
Kyberturvallisuudesta vastaavat henkilöt tuntevat toimintamallit ja tavat, mutta 
luonnollisesti kuvaavat niitä yleisluontoisesti. Liiketoimintajohdon tiedon taso 
vaihtelee toimintamallien osalta, osa tuntee ne erittäin hyvin, osa 
yleisluontoisesti, tähän vaikuttaa oleellisesti se, kuinka oleellinen osa 
kyberturvallisuus on omaa toimenkuvaa ja kuinka paljon kyberuhkat 
vaikuttavat omaan vastuualueeseen. Kyberturvallisuuden uhkien 
toimintatavoissa on oleellista pitää tarkat tavat reagoida salassa, koska mitä 
suurempi joukko ihmisiä tuntee ne, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä 
tieto kulkeutuu jossain vaiheessa ei-toivotuille tahoille. Moni haastateltu kertoi 
+1-säännön olevan oleellinen osa toimintamalleja (tätä nimenomaista termiä ei 
aina käytetty, mutta asian ydin oli tämä) . Tällä tarkoitetaan pelkistetysti sitä, 
että aina on jokin asia voinut jäädä huomaamatta ja pitää olla varautunut 
ylimääräiseen ikävään yllätykseen. 
 

On tehty, on periaatteessa ihan normi, kaikkiin uhkiin löytyy toimintamallit, 
koska ei voida jättää sen varaan, että tehdään oikeat ratkaisut tilanteen ollessa 
päällä.  Toiminnot pitää turvata uhkien, sähkökatkojen yms. varten, toiminta ei 
saa häiriintyä (kyberturvallisuuspäällikkö, pankki) 

 
Yleensä toimintamallit on dokumentoitu, jotta ne voidaan ottaa ohjeenomaisina 
käyttöön. Kaikkea ei aina kuitenkaan ole dokumentoitu, vaan ne on 
vastuullisten oman tiedon varassa. 
          Teknisillä toimintamalleilla seurataan tapahtumia, tietoliikennettä, 
poikkeamia porttiskannausta jne. Tekniset toimintamallit pyrkivät ottamaan 
huomioon kaiken, tekniikan ja ihmiset. On yleisesti tiedossa, että ihmiset 
tekevät helposti virheitä ajattelemattomuuttaan tai huolimattomuuttaan, tämä 
inhimillinen tekijä tunnistetaan ja huomioidaan. Yleisimpiä keinoja ovat 
laitteiden standardisointi, virusturva, säännölliset skannaukset, sähköpostien 
allekirjoitukset, kovalevyjen kryptaukset jne. Käyttäjäoikeuksien hallinta on 
oleellinen osa teknistä suojausta, pääsy järjestelmien eri osa-alueille on vain 
asiaan kuuluvilla. Muutoksia järjestelmään, käyttö-oikeuksiin jne. pääsee 
tekemään vain tarkoin rajatut henkilöt. 
          Ohjenuorana toimintamallien suunnitteluun on riskienhallinta, vahingot 
pitää pystyä minimoimaan ja yrityksen liiketoiminnalle koituvat häiriöt 
pitämään mahdollisimman pieninä. Teknisissä toimintamalleissa huomioidaan 
varmuus ja turvallisuus esimerkiksi sijainneittain hajautetuilla 
varmuuskopioilla, levyjen peilauksella, toipumisharjoituksilla, päivityksillä jne. 
Varsinaisen hyökkäyksen ollessa päällä otetaan etukäteen kyseistä hyökkäystä 
varten suunniteltu toimintamalli käyttöön. 
          Myös viestintää on mallinnettu uhkien johdosta. Viestintäsuunnitelma on 
määritelty sekä sisäiseen ja ulkoiseen tiedotukseen. Niitä,  joita asia koskee tulee 
saada tieto tapahtumasta, on myös se saatava. Uhkasta riippuen viestitään eri 
tavoin, jos on huijausviestejä tai erityinen varoitus haittaohjelmista, niistä 
viestitään intranetissä, jotta henkilökunta osaa varautua niihin. Toisaalta jos 
uhka kohdistuu asiakkaalle toimitettuun laitteistoon, niin yhteydenpito 
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hoidetaan oman protokollan mukaan. Kun viestintä kohdistuu asiakkaisiin, 
tavarantoimittajiin tai muihin kumppaneihin, niin ensisijaisesti yhteydenpito 
hoidetaan nimettyjen yhteyshenkilöiden kautta, ohjeet viestintään tulee 
kyberturvasta vastaavilta. 
 

Prosessi on suunniteltu. MajorIncidentManagement siihen on täysin oma 
prosessinsa kyberuhkista pankkiryöstöihin. Ketkä kaikki ovat vastuun mukaan 
prosessissa. Kynnykset määritelty milloin minkä mukaan toimitaan. 
Viestinnän ammattilaiset ovat merkittävässä osassa. 
(kyberturvallisuuspäällikkö, pankki) 

 
Toimintamalleissa tulee huomioida varmistukset ja tarkastukset siitä, että asiat 
on hoidettu loppuun asti. On välttämätöntä kontrolloida, että suunnitelmat on 
toteutettu niin kuin täytyy. Uhkan realisoituessa on kiire toteuttaa kaikki asiat 
ja sen johdosta on aina olemassa vaara, että joku kuvittelee asian tulleen 
hoidetuksi, vaikkei todellisuudessa näin olekaan tapahtunut. 
 

Yhdellä laitetoimittajalla tuli esille globaali haavoittuvuus, cybersecurity 
ihmisten kanssa päätettiin miten toimitaan ja kommunikoitiin asiakkaille, 
kerrottiin toimenpiteet riskin minimoimiseksi, seuranta on hyvin tärkeää. 
(liiketoimintajohtaja, konepajateollisuus) 

 
Mitä huomioitu arvioissa 
  
Kyberrikolliset pyrkivät toteuttamaan suunnitelmansa iskemällä kiinni 
tekniikkaan (haavoittuvuudet, haittaohjelmat), prosesseihin (etsitään 
heikkouksia toimintatavoista ja käytetään niitä hyväksi) ja ihmisiin (käytetään 
ihmisiä hyväksi valehtelemalla, huijaamalla ja houkuttelemalla) tai näiden 
yhdistelmillä. Kaikki nämä on otettava huomioon kyberuhkia arvioitaessa. 
          Arvioissa pyritään aina ensisijaisesti tietoturvauhkien poistamiseen. 
Mikäli tietoon saatu uhka koskee jo asiakkaille toimitettuja tai omia järjestelmiä, 
niin analysoidaan mitä vaikutuksia sillä voi olla liiketoimintaan ja miten uhkan 
voi poistaa tai pienentää sen toteutumisen mahdollisuutta. 
          Esimerkkeinä pelkästä teknisestä uhkasta on palvelunestohyökkäys ja 
haittaohjelmilla toteutettu koneajan kaappaaminen virtuaalivaluuttojen 
louhimiseen. Puhtaasti prosesseihin kohdistuvissa uhkasta esimerkkinä voi olla 
salassa pidettävien tietojen hankinta hyödyntämällä informaation käsittelyn 
heikkouksia. Pelkästä ihmiseen kohdistuvasta sosiaalisesta hakkeroinnista 
esimerkkinä on esimerkiksi puhelimitse tehtävä kysely, jossa työntekijä 
harhautetaan antamaan käyttäjätunnukset ja salasanat. 
          Usein rikollisen tavoitteen täyttämiseksi yhdistetään useita tapoja.  
Sosiaalisen hakkeroinnin avulla päästään sisään järjestelmiin, voidaan selvittää 
prosesseja, sekä asentaa haittaohjelmia järjestelmään. Sosiaalista hakkerointia 
vastaan voidaan parhaiten varautua koulutuksella ja seuraamalla ihmisten 
toimintaa ja järjestelmien käyttötapoja. 
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Olemme huomioineet periaatteessa kaikki uhat, pitää olla toimintasuunnitelma 
- ei tarvitse tapahtuman aikana lähteä miettimään mitä tulee tehdä. Toimitaan 
suunnitelman mukaan. (kyberturvallisuuspäällikkö, pankki) 

 
Kyberuhkat pitää pystyä luokittelemaan ja priorisoimaan lukuisin eri 
elementein. Niitä arvioitaessa otetaan huomioon toteutumisen mahdolliset 
taloudelliset seuraukset, vaikutukset liiketoiminnan hoitamiseen, mitä osa-
alueita se koskee (asiakasrekisterit, tuotekehitystiedot jne.), toteutumisen 
todennäköisyys ja toimintatavat. Uhkien arviointi on jatkuva prosessi, 
muuttaako uhka muotoaan, kasvaako riski jostain syystä, onko syytä päivittää 
mahdollisia toteutumisen seurauksia.  Arvioita tehtäessä haetaan tietoa asiat 
parhaiten tuntevilta. Kyberturvayksikössä on tietoa eri liiketoiminta-alueista, 
mutta paras tieto ja ymmärrys löytyy kuitenkin asianomaisesta yksiköstä. 
Kyberturvallisuuden hoitaminen ja uhkien torjunta on koko organisaation asia, 
eri organisaatiotasoilla on kuitenkin selvät erot siinä, mitä kunkin vastuulle 
kuuluu. 
 

Hyvinkin tärkeä milloin kriteerit täyttyy, milloin uhka muodostuu ongelmaksi, 
miten kuvailla, kuinka monta käyttäjää tunnusten saastuessa, seuraava vaihe - 
support prossessit, kriteerien oltava kunnossa. Liiketoimintakriittiset 
järjestelmien arvion tekee managamentporukka, kerätään tiimi kasaan, joka 
perkaa. Kaikkiin uhkiin ei voi panostaa, joten panostetaan siihen miten tiimi 
kasataan tarvittaessa. Meillä on hyvä porukka, joka paneutuu tarvittaessa. 
(kyberturvajohtaja, konepajateollisuus) 

 
Painotukset 

 
Ihmiset ovat aina etusijalla, mikäli uhka kohdistuu ihmisten henkeen tai 
terveyteen, niin se on poistettava. Seuraavina tärkeysjärjestyksessä on 
liiketoiminnan turvaaminen ja vaikutukset asiakkaaseen. 
 

Uhkassa painotetaan ensiksi ihmisiä, sen jälkeen varallisuutta, sen jälkeen 
tekniikka, assetit. Mitä helpointa korvata tulee viimeiseksi. 
(kyberturvallisuuspäällikkö, pankki) 

 
Painotuksissa vaikuttaa oleellisesti riskienhallinta ja vahinkojen minimointi. 
Samoin toimintamalleissa pitää olla valmiina vastuun ja tehtävien jako. Kuka 
tekee mitäkin, miten uhka torjutaan ja miten asia viestitään asianomaisille 
tahoille. Ongelmat pitää ratkaista nopeasti ja koordinoidusti. 
 
Suurimmat ongelmat analysoitaessa uhkan seurauksia 

 
Uhkien analyysit eivät voi koskaan olla täydellisiä ja täsmällisiä, niihin jää aina 
oletuksia ja valistuneita arvauksia. Saadun puutteellisen tiedon perusteella on 
kuitenkin pohdittava eri mahdollisuuksia, mitä kattavampi tieto on uhkista, sitä 
paremmin voidaan arvioida seurauksia. 



55 
 
         Suurissa yritykset toimitusketjut ja liiketoimintamallit ovat usein 
monimutkaisia, analysoitaessa seurauksia on vaikeaa arvioida kaikkia 
vaikutuksia. Yhteen ketjun osaan kohdistunut ongelma voi vaikuttaa hyvinkin 
laajalti ja odottamattomissa kohteissa. Analysoitaessa musta tuntuu -menetelmä 
ei auta, faktojen löytyminen on hankalaa, mikäli ei saada numeerista, 
määrällistä faktatietoa, niin seurauksia on vaikea arvioida. 
Pienemmissä yrityksissä riittävän ja kattavan uhkatiedon puute mahdollisista 
seurauksista on vähäisempien resurssien johdosta vaikeampaa ja sen takia on 
luotettava enemmän tietoturvayritysten tarjoamiin suojauskeinoihin. 
 

Uhasta ei tiedetä riittävästi ja analysointi on vaikeaa. Ei tunneta kaikkia 
mahdollisuuksia mitä voidaan tehdä rikollisten puolelta. Ei saa olla liian 
tiukkaa linjaa. Liiketoiminta vs. turvallisuus, helppokäyttöisyys on 
huomioitava. (toimitusjohtaja, automaatioteollisuus) 

 
Liiketoiminta ja toimintaympäristöt elävät, tämän johdosta aiemmin suuri uhka 
voi pienentyä tai pieni suurentua. Kun erilaisia tuotteita ja toimintoja on 
runsaasti ja ketjut ovat pitkiä ja monimutkaisia, niin yhteen ketjun osaan 
kohdistuvan uhkan kokonaisvaikutusten arviointi on haasteellista. Kun 
palvelut rakennetaan koeteltujen ja luotettavien teknologioiden päälle voidaan 
uhkaa pienentää, kuitenkin teknologiasta riippumatta haavoittuvuuksia ja 
aukkoja paljastuu, niin sen jälkeen pitää päättää mitä tulisi tehdä. 
          Myös henkilökunnan käyttäytymisen ennakointi on vaikeaa, mikäli 
mitään ei ole tapahtunut, niin osataanko sitten asia ottaa vakavasti, kun tilanne 
todellisuudessa iskee. Harjoituksilla voidaan parantaa henkilökunnan 
valmiutta toimia oikein, samoin kuin korostamalla asian tärkeyttä ja 
valmiudessa oloa. 
          Teknisissä uhkissa on vaarana, että se pääsee leviämään 
hallitsemattomasti ennen uhkan toteutumisen huomaamista. Vaikka 
järjestelmiä seurataan ja pidetään torjuntaohjelmistot ajan tasalla, niin jokin 
hyökkäys voi ehtiä aiheuttamaan suuret tuhot. 
 

Kun tietäisi, voi olla oletuksia, joita ei huomata. Ms-ympäristö , ei varmistuksia. 
Esimerkkinä NotPetya mikä tuhosi kaiken, tekninen alusta voi levitä 
hallitsemattomasti, ei aina voi varautua ja ennakoida kaikkeen. Tekninen 
hallitsematon uhka. (tietohallintojohtaja, palveluyritys) 

 
Etukäteen analysoinnissa on ongelmana toimintamallien testaus etukäteen,  
toimiiko se varmasti ja pitääkö jatkuvuussuunnitelmat paikkansa. Etukäteen 
voidaan harjoitella ja simuloida, sekä testata paperilla, varmuutta mallin 
toimivuudesta tositilanteessa ei kuitenkaan voi olla. 
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5.5 Uhkakuvien vaikutus johtamiseen ja 
riskienhallintapäätöksiin 

 
Kyberturvallisuuden uhkakuvat vaikuttavat laajasti yrityksen toimintaan ja 
riskienhallintapäätöksiin. Kyberrikollisuuden kasvu ja jatkuvasti muuttuvat 
toimintatavat ovat nostaneet kyberturvallisuuden merkityksen erittäin suureksi. 
Tähän vaikuttaa oleellisesti myös maailman digitalisoituminen, tietojärjestelmät 
keskustelevat keskenään yrityksen eri toimipaikkojen välillä, asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden tietojärjestelmien kesken, viranomaisten 
tietojärjestelmien kesken, lisäksi automaatiota, koneita ja laitteita ohjataan 
tietoverkoissa.  
          Kaikki tämä tekee toiminnasta tehokkaampaa ja kustannuksiltaan 
edullisempaa, kuitenkin se samalla kasvattaa mahdollisuuksia tunkeutua 
jossain välissä rikollisin perustein tietojärjestelmiin tai tietoliikenteeseen. 
Järjestelmiä pyritään suojaamaan ja uhkat torjumaan, mutta täysin varmaa 
järjestelmää on käytännössä mahdoton tehdä. Tietojärjestelmiä ja tiedonsiirtoa 
pitää pystyä myös käyttämään suunniteltuun tarkoitukseen. Uhkia torjutaan 
tietoturvaohjelmin, käytäntöjen ja toimintatapojen avulla sekä seuraamalla mitä 
järjestelmissä tapahtuu. 
          Tietojärjestelmien ja tiedonsiirron suuren merkityksen takia 
kyberturvallisuus on myös yrityksen ylimmän johdon asia. Kyberturvallisuus 
vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan ja yrityksen eri toimintoihin. 
Kyberturvallisuudesta vastaavat raportoivat johdolle ja kyberturvallisuus 
huomioidaan lähes kaikissa yrityksen liiketoimintojen suunnittelussa. Yrityksen 
johdon on tunnettava kyberturvallisuuden merkitys ja annettava riittävät 
resurssit sen asianmukaiseen hoitamiseen. Järjestelmiä ja toimintamalleja, sekä 
uhkatiedon hankkimista pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta uhkan 
toteutumisriski pysyy mahdollisimman pienenä. 
          Media nostaa jatkuvasti esille erilaisia kyberuhkia, tietovuotoja, 
kyberrikoksia, tämä lisää painetta yrityksiä kohtaan. Mikäli turvallisuudesta ei 
huolehdita riittävän hyvin, se vaikuttaa uskottavuuteen asiakkaiden 
keskuudessa ja mahdollisesti mainemenetyksiin, niillä taas on selkeä merkitys 
yrityksen menestykseen ja toimintaedellytyksiin. 
 

Meillä on ollut merkittävä vaikutus sekä johtamiseen, että riskienhallintaan. 
Kyberuhat ja niiden olemassa olo huolestuttaa ylintä johtoa myöten. Tavallaan 
vaikuttaa turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan. Keskijohto ja alemmilla 
tasolla painetta työstää kyberturvaa ja uhkien arviointia enemmän. Mediassa 
saisi olla välillä hiljaisempaakin. Kun tulee niin paljon, ähky- kärsii inflaation. 
Pitäisi panostaa laatuun ei määrään. Kohdistettua uhkatietoa, meitä koskevaa 
täsmennettyä tietoa, miten meihin vaikuttaa. SoMe hämärtää ja lisää 
uhkatiedon määrää. (kyberturvajohtaja, konepajateollisuus) 
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Päätoimisia henkilöiden määrää, joiden tehtävänä on tunnistaa uhkia ja löytää 
ratkaisuja, on kasvatettu. Myös kaikissa asioissa, missä käsitellään henkilö- tai 
asiakastietoja huomioidaan kyberturvallisuus ja tietoturvallisuus. 
Riskienhallinnan kannalta kyberturvallisuus on mukana yhtenä arvioitavana 
tekijänä, kehitetään sitten liiketoimintamalleja, tuotteita tai palveluita. Sekä 
johtamiseen, että riskienhallintaan liittyy oleellisesti organisaatiokulttuuri, jossa 
siedetään virheitä ja niistä kerrotaan avoimesti, tällöin niistä opitaan ja 
pystytään välttämään niitä jatkossa. Riskit jäävät aina, tekniikkaa voidaan 
kehittää, mutta lopulta ihmiset ratkaisevat turvallisuuden. 
          Kyberuhkat otetaan huomioon johtamisessa ja riskienhallinnassa kaikissa 
haastatelluissa yrityksissä, ero on lähinnä mittakaavassa ja uhkien 
merkityksessä ja kohdentumisessa yritysten eri toimintoihin. 
 
Vaikutukset johtamiseen 

 
Johtamisessa pitää huomioida kyberrikollisuuden uhkat ja tietoturva, prosessit 
ja toimintamallit pitää luoda tukemaan näitä. GDPR'n takia asiat on täytynyt 
ottaa lähempään tarkasteluun. Kyberuhkat ovat jatkuvasti johdon työlistalla, 
asioita katsotaan myös strategiselta kannalta ja esimerkiksi yritysostoja 
mietittäessä se on yksi tärkeä tarkasteltava osa-alue. Samoin kun mietitään 
palveluiden kehittämistä, niin on tarkasteltava niitä kyberturvallisuuden osalta, 
onko järkevämpää toimia vanhan pohjalta vai kehittää uusi ratkaisu, kumpi on 
parempi ratkaisu pitkällä tähtäimellä.  
          Kyberturvallisuudessa vaaditaan aktiivista johtamista ja vaihtoehtoisten 
toimintatapojen hakemista uhkien torjumiseksi ja niiden mahdollisesti 
aiheuttamien menetysten minimoimiseksi. Uhkakuvilla on vaikutusta kaikkeen 
tekemiseen ja suunnitteluun, valtuudet asioiden ratkaisemiseksi tulee 
ylimmältä johdolta. 
 

On johtoryhmässä eli asema noussut, kyberturvallisuus on osana digitaalista 
liiketoimintaa. Organisaatiota vahvistettu myös cybersecurity vice president 
on myös nimitetty. Tavoite tehdä cybermature organisaatio, on tavoite tehdä 
liiketoimintaa tästä. (laki- ja sopimushallinta, konepajateollisuus) 

 
Vaikutukset riskienhallintaan 

 
Riskienhallinnassa kyberuhat näkyvät selvästi riskimatriiseissa. Siinä 
huomioidaan viestintä, koulutus toimenpiteet. Riskit luokitellaan summin ja 
todennäköisyyksin. Osaa riskin toteutumisen kustannuksista on erittäin vaikea 
arvioida esimerkiksi maineen menetys maksaa, mutta paljonko? Toisaalta jos 
riski toteutuu, eikä siitä kerrota ja tulee kuitenkin julki, niin silloinkin maine 
menee ja maksaa kenties enemmän.  Mikä on todellinen kustannus jos 
liiketoiminta pysähtyy jollakin osa-alueella, suorat menetykset on helpompi 
arvioida kuin seuraukset.  Riskienhallinnan laskennassa on pakko käyttää 
oletuksia päätöksen teon tueksi. 
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          Riskienhallinnan kannalta kyberturvallisuutta on arvioitava kaikessa 
tekemisessä, mikäli kyberuhkat katsotaan jollain alueella liian suuriksi, niin on 
tehtävä riittävät muutokset tai luovuttava suunnitelmasta. Riskienhallintaan 
liittyy oleellisesti järjestelmien päivitys, kommunikointi ja viestinnän salaus. 

 
5.6 Toteutuneen kyberriskin vaikutukset 

 
Lopuksi selvitettiin millaisia vaikutuksia kyberriskin toteutumisella on 
yrityksen toiminnalle, talouteen, asiakkuuksiin ja muihin sidosryhmiin. 
Kyberrikollisuuden yleistyessä tietoisuus hyökkäyksen kohteeksi joutumisesta 
ei herätä hämmästystä. On yleisesti tiedossa, että mikä tahansa yritys voi joutua 
rikoksen uhriksi. Tästä huolimatta kyberriskin toteutumisella voi olla 
vaikutuksia useisiin asioihin. 
 
Toiminnalliset vaikutukset 

 
Suuri osa liiketoiminnasta tapahtuu nykyään verkossa, kyberriskin ei tarvitse 
välttämättä kohdistua edes omaan yritykseen, jotta se vaikuttaa. Toimitusketjut 
ovat pitkiä ja monimutkaisia, häiriöitä voi tulla kuitenkin muuallekin kuin 
hyökkäyksen kohteeseen ja siten vaikuttaa palvelukykyyn. 
          Kyberriski voi toteutuessaan aiheuttaa käyttökatkoja ja toiminnan 
häiriöitä, koko verkon romahtaminen taas aiheuttaisi hyvin suuria vaikeuksia 
toiminnalle. Tuotanto voi häiriintyä toimitusketjun ongelmien takia. 
Liiketoiminnalle koituu varmasti haittaa ja jotkut liiketoiminnot voivat estyä 
tilapäisesti kokonaan. Jos hyökkäys on massiivinen, niin lukuisat toiminnot 
voivat halvaantua ja vain pieni osa kriittisistä toiminnoista voitaisiin hoitaa. 
          Esimerkiksi palvelunestohyökkäys vaikuttaa palveluihin, tällöin 
liikenteenhallinta on kynnyskysymys ja pitää selvittää miksi suojaukset eivät 
toimi. 
          Yksittäiset tapaukset, esimerkiksi valelasku, ei varmasti juuri mitään 
vaikuta toimintoihin. Toisaalta jos kyberrikollinen tunkeutuu 
ohjausjärjestelmiin ja saavat asiakkailla olevat järjestelmät toimimaan miten 
sattuu, niin lopputulos on erittäin vahingollinen. 
 

Kyberriski toteutuessaan voi jopa halvaannuttaa, vaikuttaessaan 
laajamuotoisesti, erityisesti jos kohdistuu yrityksenä suoraan meihin. 
Valtiolliset intressit ja ristiriidat vaikuttavat, ei välttämättä kohdistu suoraan 
meihin jolloin voi tulla meille epäsuorasti, vaikutus toiminnallisiin ja 
taloudellisiin edellytyksiin (ei paljon) luottamus maine sidosryhmät voi 
vaikuttaa oleellisesti. Voidaan joutua välineeksi valtioiden väliseen riitaan. 
(kyberturvajohtaja, konepajateollisuus) 
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Taloudelliset vaikutukset 

 
Taloudelliset vaikutukset ovat suuri ja monitahoinen kenttä, jos palveluita ei 
voi tarjota, tulee myynnin menetyksiä, asiakasmenetykset ovat mahdollisia ja 
vahinkojen korjauskin maksaa. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaat vaativat 
korvauksia ja myös laskutus voi häiriintyä. Mikäli kyberriski toteutuu laajassa 
mitassa, niin liikevaihdon menetykset voivat olla todella suuria. Kyberiskusta 
toipuminen voi tulla kalliiksi kun tiedot pitää palauttaa varmistuksista ja 
kontrolloida, että kaikki meni oikein. 
          Yhdessä pankkiin kohdistuneessa palvelunestohyökkäyksessä 
kustannukset olivat puoli miljoonaa, mikä muodostui palvelutuottojen 
menetyksistä, selvittelyistä, mahdollisista asiakasmenetyksistä ja investoinnista 
turvatason parannukseen. 
 
Vaikutus asiakkuuksiin 

 
Jos asiakastiedot varastetaan, niin seuraukset ovat varmasti hyvin ikäviä. 
Mikäli asiakkaan luottamus yritykseen heikkenee, niin se voi aiheuttaa 
asiakasmenetyksiä, mutta onko kyberriskin toteutuminen ainoa syy, on vaikea 
tietää, toisaalta jos asiakas vaihtaa toimittajaa vuoden päästä, niin mikä 
vaikutus kyberriskin toteutumisella oli siihen. Kyberhyökkäyksillä voi olla 
vaikutusta myös maineeseen, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti 
asiakashankintaan. Asiakas voi kokea palvelun laatutason ja luotettavuuden 
heikommaksi kuin se ilman hyökkäystä olisi ollut. Mikäli tuotteita ei voi 
toimittaa asiakkaille tulee myynnin menetyksiä tai lykkäyksiä. Tietyissä 
palveluissa kyberturvallisuus on kriittinen ja kyberriskin toteutuminen voi 
aiheuttaa asiakkaalle suuria taloudellisia menetyksiä.  
          Näitä on vaikea arvioida, kuitenkin asiakaskokemus varmasti heikkenee 
ja asiakasmenetykset ovat mahdollisia. Asiallisella ja hyvin hoidetulla 
viestinnällä voidaan kuitenkin minimoida negatiivisia vaikutuksia 
asiakkuuksiin. 
 
Vaikutukset muihin sidosryhmiin 

 
Kyberriskin toteutuminen voi mahdollisesti vaikuttaa kumppanuussuhteisiin. 
Kyberriskin toteutumisen seuraukset voivat vaikuttaa koko toimitusketjuun. 
 
Mahdollisesti, verrattaessa samalla toimialalla toimiviin muihin yrityksiin, 
voidaan kokea muiden hoitaneen kyberturvallisuuden paremmin, vaikka 
todellisuudessa ainoa eri olisi, etteivät toiset yritykset ole joutuneet 
hyökkäyksen kohteeksi. Mikäli yritys joutuu suuren hyökkäyksen kohteeksi, 
niin todennäköisesti maksuliikenne vaikeutuisi ja seuraukset ketjuuntuvat. 
Viranomaiset taas todennäköisesti omalta osaltaan pyrkisivät auttamaan 
tilanteessa.  
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          Kaikki viranomaiset eivät vielä ole ymmärtäneet kokonaisuudessaan 
kyberturvallisuuden merkitystä, esimerkiksi IoT'n osalta ei olla globaalisti vielä 
ajan tasalla, Suomessa kuitenkin viranomaisten tietoisuus on hyvä. 
Tietyillä sektoreilla, esimerkiksi jos kyseessä on valtioiden turvallisuus, niin on 
erittäin kriittistä, että asiat eivät saa vuotaa tai sekaantua, silloin liiketoiminta 
kyseisellä sektorilla loppuu kokonaan. 
Pankilla on tarkasti määritellyt velvollisuudet raportoinneista 
viranomaistahoille, finanssivalvonnalle, kyberturvallisuuskeskuksille ja 
yhteistyötä tehdään paljon viranomaisten kanssa. Pankeille on tiukat 
regulaatiot, jotka kasvattavat luottamusta niihin. 

 
5.7 Eri kyberuhkien merkitys 
 
Kyberuhkien merkityksestä vastasi jokainen haastateltu subjektiivisen arvion 
perusteella. Vastanneen henkilön toimenkuva vaikuttaa oleellisesti 
näkemyksiin. Esimerkiksi automaatiosuunnittelija automaatioteollisuuden 
yrityksessä vastaa ensisijaisesti sulautetuista järjestelmistä mitkä eivät ole 
yhteydessä verkkoon, tällaisessa tapauksessa monien uhkien mahdollisuus on 
mitätön ja toteutuessaankin seuraukset kohdistuvat ainoastaan tuohon 
nimenomaiseen laitteeseen. Vastaavasti pankin kyberturvallisuuspäällikkö taas 
katsoo kokonaisuutta yrityksen kannalta. 

 
Taulukko 6 Satunnainen hyökkäys 
 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

satunnainen hyökkäys (ransomware) 
         

todennäköisyys 12 1 
  

1 2 3 
  

2 
 

3 6,00 5 

vahingollisuus 12 1 
 

2 
 

1 2 
 

1 4 1 
 

5,50 6 

havaittavuus 12 1 
    

2 
 

2 3 4 
 

7,00 8 

torjuttavuus 12 1 
       

5 4 2 8,00 8,5 

 
Satunnaista hyökkäystä pidetään varsin helposti havaittavana ja torjuttavana, 
ne ovat kuitenkin vahingollisia. Palomuurien, torjuntaohjelmistojen ja 
operaattoreiden toiminta kuitenkin pysäyttää suuren osan näistä. 
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Taulukko 7 Valittuun yritykseen kohdistuva hyökkäys 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

valittuun yritykseen kohdistuva hyökkäys 
        todennäköisyys 12 1 

 
2 1 1 1 

 
4 

 
2 

 
5,17 6 

vahingollisuus 12 1 
     

2 1 5 2 1 7,25 8 

havaittavuus 12 1 
  

1 1 3 2 1 2 1 
 

5,50 6 

torjuttavuus 12 1 1 1 
  

2 1 3 1 2 
 

5,50 6,5 

Nimenomaiseen yritykseen kohdistuvat hyökkäykset koetaan erittäin 
vahingollisiksi, nehän vaativat suurempaa paneutumista ja ovat vaikeammin 
havaittavia. Kun tällainen hyökkäys tehdään niin se voi olla vaikeammin 
torjuttavissa. 

 

Taulukko 8 Asiakkaiden identiteetin varastaminen 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

asiakkaiden identiteetin varasta-
minen (esim luottokorttitiedot) 

          todennäköisyys 12 1 
 

1 1 
 

1 1 
 

5 
 

2 6,33 8 

vahingollisuus 12 1 1 
 

2 
 

1 1 1 3 1 1 5,67 6,5 

havaittavuus 12 1     3     1 3 2 2   5,83 7 

torjuttavuus 12 2 
  

2 1 
  

3 
 

4 
 

5,58 7 

Asiakkaan identiteetin varastamista pidetään todennäköisenä uhkana, sehän 
voidaan toteuttaa lähes missä tahansa, eikä ole riippuvainen oman yrityksen 
tietojärjestelmistä. Kuitenkin mahdollisuuksia havaita ja torjua identiittivarkaan 
toimia pidetään varsin hyvinä. 

 

Taulukko 9 Asiakastietojen hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

asiakastietojen hyödyntäminen omassa  
liiketoiminnassa (asiakasrekisteri)   

 todennäköisyys 12 1 
  

1 1 3 2 2 
 

1 1 5,58 5,5 

vahingollisuus 12 1 
    

1 1 3 3 2 1 7,00 7,5 

havaittavuus 12 1 
 

1 2 2 3 2 1 
   

4,17 4,5 

torjuttavuus 12 1 1 
 

1 
 

2 3 2 2 
  

5,17 6 

Asiakasrekisteriin kohdistuvaa uhkaa pidetään hyvin vahingollisena ja 
vaikeana havaita.  
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Taulukko 10 Kertaluontoinen 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

kertaluontoinen (esim tilauspetos, lunnashaittaohjelma) 
   

  
 todennäköisyys 12 1 

   
2 

 
2 3 1 

 
3 6,58 7 

vahingollisuus 12 1 1 1 2 
 

1 1 2 2 1 
 

4,92 5,5 

havaittavuus 12 1 
   

1 3 3 1 1 1 1 5,92 6 

torjuttavuus 12 1 
  

2 1 4 
 

1 2 
 

1 5,25 5 

 

Kertaluontoisia yrityksiä ei pidetä kovin vahingollisina ja ne ovat kohtuullisen 
hyvin havaittavissa. 

 

Taulukko 11 Jatkuva 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

jatkuva (esim yritysvakoilu) 
           todennäköisyys 12 1 2 3 

  
2 2 

 
1 

 
1 4,00 3,5 

vahingollisuus 12 1 
       

5 5 1 7,92 8 

havaittavuus 12 1 
 

5 
 

2 1 1 1 
 

1 
 

3,75 3 

torjuttavuus 12 1 1 3 2 
  

2 2 
 

1 
 

4,00 3 

Yritysvakoilun vahingollisuus on erittäin suuri, se on usein kehittyneiden 
hyökkäystapojen johdosta vaikeasti havaittavissa ja siten sen torjuminen on 
vaikeaa. 

 

Taulukko 12 Kiusanteko haittaohjelmilla 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

kiusanteko haittaoh-
jelmilla   

           
  

 todennäköisyys 12 
 

4 
  

2 
  

1 2 2 1 5,25 5,5 

vahingollisuus 12 1 
  

2 
 

1 3 1 
 

4 
 

6,00 6 

havaittavuus 12 
 

2 
   

1 
  

4 3 2 7,17 8 

torjuttavuus 12 
    

1 1 
 

2 4 2 2 7,75 7,5 

Kiusanteon mahdollisuutta osa pitää varsin epätodennäköisenä, mutta 
suurempi osa hyvinkin todennäköisenä. Tällainen kiusanteko on helposti 
havaittavaa ja suhteellisen varsin torjuttavissa. 
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Taulukko 13 Liiketoiminnan tuhoaminen tuotantojärjestelmien haittaohjelmilla 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

liiketoiminnan tuhoaminen 
tuotantojärjestelmien 
haittaohjelmilla   

             todennäköisyys 12 
 

2 1 3 4 
 

1 
 

1 
  

3,58 3,5 

vahingollisuus 12 
    

1 1 1 1 3 2 3 7,83 8 

havaittavuus 12 
      

1 2 3 2 4 8,50 8,5 

torjuttavuus 12 
     

1 4 
 

3 3 1 7,50 8 

 

Uhkaa liiketoiminnan tuhoamisyrityksiin pidetään hyvin epätodennäköisenä, 
mutta se on suunnattoman vahingollista. Uhka on vaikeasti havaittavissa 
etukäteen, mutta operaation alettua sen kyllä huomaa helposti. Uhkan 
torjuttavuutta pidetään hyvänä, mikäli se havaitaan ajoissa, lisäksi näitähyvin 
vakavia uhkia varten on tehty toimintamallit. 

 

Taulukko 14 Lyhytaikainen vaikutus 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

lyhytaikainen vai-
kutus   

             todennäköisyys 11 
 

1 
 

1 1 1 
 

2 2 3 
 

6,36 7 

vahingollisuus 11 
  

2 1 
 

3 
 

4 1 
  

5,27 5 

havaittavuus 11 
   

1 
 

4 
 

3 2 1 
 

6,27 7 

torjuttavuus 11 
   

1 
 

4 
 

2 4 
  

6,27 7 

 

Lyhytvaikutteisten operaatioiden todennäköisyyttä pidetään suurena, mutta 
niitä ei pidetä kovin vahingollisena. 
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Taulukko 15 Pitkäaikainen vaikutus 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

pitkäaikainen vai-
kutus   

             todennäköisyys 11 1 
 

4 1 1 3 1 
    

3,27 3 

vahingollisuus 11 1 
 

1 
  

2 
   

4 3 7,09 9 

havaittavuus 11 1 
 

3 
 

2 
  

2 1 
 

2 5,09 4 

torjuttavuus 11 1 
 

3 
 

1 1 1 2 1 1 
 

4,73 5 

 

Pitkäkestoisten operaatioiden todennäköisyyttä pidetään varsin pienenä, ne 
ovat kuitenkin vaikeasti havaittavia ja erittäin vahingollisia. Torjuttavuuden 
osalta näkemykset hajautuivat voimakkaasti. 

 

Taulukko 16 haitanteko disinformaatiolla 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

haitanteko disinformaatiolla 
(esim tyytymätön asiakas, 
aktivisti) 

           todennäköisyys 12 1 
 

2 
  

1 3 1 2 
 

2 5,83 6 

vahingollisuus 12 1 
 

1 1 1 4 
 

1 3 
  

5,00 5 

havaittavuus 12 1 
 

1 3 
 

1 1 
  

3 2 5,75 5,5 

torjuttavuus 12 1 3 
 

2 
 

4 1 
 

1 
  

3,58 5 

Disinformaation torjuminen on erittäin vaikeaa, sitä ei kuitenkaan pidetä kovin 
merkittävänä uhkana. 

 

Taulukko 17 Finanssimanipulaatio disinformaatiolla  

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

finanssimanipulaatio  
disinformaatiolla 

         todennäköisyys 12 1 
 

1 1 3 1 2 
 

2 
 

1 5,00 4,5 

vahingollisuus 12 1 1 
  

1 1 3 1 2 
 

2 5,92 6 

havaittavuus 12 1 
  

1 
 

3 2 1 1 3 
 

6,00 6 

torjuttavuus 12 1 2 3 1 1 1 
 

2 
 

1 
 

3,58 2,5 

 

Finanssimanipulaatiota disinformaatiota pidetään useimmiten 
epätodennäköisenä, se voidaan havaita kohtuullisen hyvin, mutta se on tästä 
huolimatta vaikeasti torjuttavissa. 

 



65 
 
 

Taulukko 18 Organisaation sisäinen uhka 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

organisaation sisäinen 
uhka   

             todennäköisyys 12 1 1 
  

1 3 
 

3 1 
 

2 5,75 6 

vahingollisuus 12 1 
   

1 1 
 

1 4 1 3 7,25 8 

havaittavuus 12 1 
 

3 1 2 1 
  

2 1 1 4,75 4,5 

torjuttavuus 12 2 1 
  

1 1 1 2 4 
  

5,17 6,5 

Organisaation sisäpuolelta tulevaa uhkaa pidetään erittäin vahingollisena ja se 
on vastaajista suurimman osan mielestä vaikeasti havaittavissa.  

 

Taulukko 19 Organisaation ulkopuolinen uhka 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

organisaation ulkopuoli-
nen uhka   

             todennäköisyys 12 
 

1 
  

1 1 
 

1 6 
 

2 7,08 8 

vahingollisuus 12 
    

1 1 1 4 3 1 1 7,17 7 

havaittavuus 12 
    

1 1 1 4 3 1 1 7,17 7 

torjuttavuus 12 
     

3 
 

4 2 3 
 

7,17 7 

 

Organisaation ulkopuolta tulevaa uhkaa pidetään todennäköisenä, sen 
havaittavuutta ja torjuttavuutta pidetään huomattavasti sisäpuolelta tulevaa 
uhkaa parempana. 

 

Taulukko 20 Sosiaalinen hakkerointi 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

sosiaalinen   
             todennäköisyys 12 1 

   
1 1 2 

 
3 2 2 6,92 8 

vahingollisuus 12 1 
 

1 1 2 4 1 
  

2 
 

4,75 5 

havaittavuus 12 1 
 

1 1 1 4 1 2 
 

1 
 

4,83 5 

torjuttavuus 12 2 1 3 2 
  

1 
 

2 1 
 

3,67 2,5 

 

Sosiaalisen hakkeroinnin uhka on erittäin konkreettinen, toisaalta sen 
torjuntaan on panostettu koulutuksella, ohjeilla ja toimintatavoilla, tämän 
vuoksi vahingollisuutta ja havaittavuutta ei pidetä suurena ongelmana. 
Kuitenkin sen torjumisen mahdollisuudet ovat varsin pienet, ne kohdistuvat 
usein yhteen henkilöön ja ovat taitavasti toteuttuja. 
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Taulukko 21 Tekninen hyökkäys 

 

Aihe n= 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka mediaani 

tekninen    
             todennäköisyys 12 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 3 1 2 6,58 7,5 

vahingollisuus 12 
   

2 
 

2 
  

3 5 
 

7,08 8 

havaittavuus 12 
   

1 
 

4 2 2 1 2 
 

6,25 6 

torjuttavuus 12 
     

1 1 1 6 2 1 7,83 8 

 

Teknisiä hyökkäyksiä pidetään hyvin todennäköisinä, onnistuessaan ne ovat 
hyvin vahingollisia. tekniset hyökkäykset kuitenkin havaitaan suhteellisin 
hyvin ja ovat torjuttavissa. 

 
6 Pohdinta 

 
Pohdinnassa käsitellään ensimmäiseksi kirjallisuudesta selvitetty yhteenveto 
tähän tutkimukseen oleellisesti liittyvä tietopohja ja tämän jälkeen empiirisen 
tutkimuksen tuottama informaatio pääkysymyksittäin. 

 
6.1 Aiempi tutkimus 

 
Aiemman tutkimuksen perusteella kyberrikollisuus muodostaa selvän uhkan 
yritysten liiketoiminnalle. Kyberrikollisuudella on erilaisia muotoja, joiden 
vaikutukset poikkeavat oleellisesti toisistaan, kuitenkin niihin kaikkiin on 
varauduttava. Aiemmin tehdyistä tutkimuksista selvisi, että yritykset eivät aina 
tiedä joutuneensa rikoksen kohteeksi, toisaalta havaituista rikoksista ei haluta 
tehdä tutkintapyyntöä mainehaittojen pelossa. Kyberrikokset voivat aiheuttaa 
yritykselle tai sen asiakkaille taloudellisia haittoja, luottamuksellisten tietojen 
menetyksiä tai jopa tuhota liiketoiminnan, kyberrikokset vaikuttavat myös 
yrityksen maineeseen ja voi siten vaikuttaa asiakassuhteisiin. Allianzin vuoden 
2014 riskibarometrissa liiketoiminnan riskeistä kyberhyökkäykset vähintään 
sivuavat 80 prosenttia liiketoiminnan aktiviteeteista, joita tutkimus käsitteli 
(Choo, 2011a; Scully, 2011; Piper, 2014) 
          Kyberrikosten aiheuttamat tappiot ovat yrityksille erittäin suuret, mutta 
niiden määrästä voidaan esittää vain arvioita. Pienimmätkin arviot ovat satoja 
miljardeja globaalilla tasolla. Arviota vaikeuttavat mm. määriteltyjen 
laskentatapojen puute vahingoista, raportoimattomuus havaituista rikoksista, 
sekä ettei kaikkia rikoksia havaita. (Kshetri, 2006; Hyman, 2013; Piper, 2014).   
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Määrittelyä hankaloittaa myös se, että osassa yrityksiin kohdistuvista rikoksista 
taloudelliset tappiot kärsii ensin asiakas, sitten luottokorttiyhtiö, esimerkiksi 
yritykseen kohdistuvan tietomurron perusteella asiakkaiden luottokorttitiedot 
varastetaan, tämän jälkeen asiakkaan luottokorttitietoja käytetään väärin ja 
asiakas saa hyvityksen luottokorttiyritykseltä. Välttämättä ei paljastu lainkaan 
mihin yritykseen alkuperäinen tietomurto kohdistui.  Kuypers ja Pate-Cornell 
katsovat mallinnuksen menetyksissä mm. liiketoiminnan keskytyksen, 
tutkinnan kustannusten mainevahinkojen, aineettoman omaisuuden 
menetyksen yms osalta helpottavan vahinkojen arvon määrittelyä (Kuypers, 
Maillart & Pate-Cornell 2016).           
          Rikollisina toimijoina voivat olla taitojaan testaavat hakkerit, asiaansa 
edistävät aktivistit, järjestäytynyt rikollisuus tai valtioiden tukemat tahot, 
näiden eri toimijoiden motiivit ja tavoitteet poikkeavat toisistaan. (Scully, 
2011;Piper, 2014). Vaikka uhkakenttä on varsin monitahoinen, niin 
kartoittamalla tilanteen järjestelmällisesti, sekä tekemällä riskien 
hallintasuunnitelmat voidaan uhkat pitää hallinnassa (Choo, 2011a; Bojanc & 
Jerman-Blazic, 2008; Piper, 2014).       
          Erilaisista uhkista tiedottavat julkiset organisaatiot, kuten 
kyberturvallisuuskeskukset, tiedustelupalvelut ja keskusrikospoliisit, monet 
tutkijat katsovat, että muutkin yritykset kuin tietoturvallisuuteen liittyvät, 
voisivat osallistua aktiivisemmin tietojen vaihtoon ja sitä kautta 
kyberturvallisuus paranisi (Choo, 2011; Piper, 2014; Scully, 2011). 
          Riskien hallintaa käytetään päätöksissä, jotka koskevat 
kyberturvallisuuden investointeja ja tehtäessä muita kyberturvallisuuteen 
liittyviä päätöksiä.  (Jerman-Blazic, 2008; Rees ym., 2011) 
Yritysten tiedonhankinnasta kyberuhkista ei juuri löydy aiempaa tietoa, ainoa 
selvitys, mistä saa indikaatiota on Helsingin seudun kauppakamarin – 
Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2016- selvityksestä, jossa 44 % kertoi 
saaneensa jostakin käytännöllistä tietoa kyberuhkista, useimmiten nimettiin 
tiedon lähteeksi kyberturvallisuuskeskus, Kauppakamari ja CERT. 
          Tieto on yrityksille tärkeintä pääomaa ja sen suojaaminen on yrityksille 
ensiarvoisen tärkeää, tästä johtuen kyberturvallisuus ei ole ainoastaan ICT-
ammattilaisten asia, vaan se on huomioitava yrityksen johdossa 
liiketoimintakriittisenä tekijänä. Myös yrityksen koko henkilökunnan on  
tunnettava turvalliset tavat käyttää tietojärjestelmiä ja vähintään yleisimmät 
tavat välttää kyberuhkia. Kirjallisuudesta selvisi uhkien tiedostamisen ja 
riskiarvioiden merkitys sekä riskienhallintaan perustuva tapa organisoida 
tietoturvaa, sekä päättää tietoturvainvestoinneista. Kuitenkaan selkeää 
vastausta uhka-arvioiden merkityksestä ei löytynyt. 
          Tieto on yrityksille lähes kaikessa liiketoiminnassa erittäin kriittinen 
menestystekijä, sen suojaaminen on välttämätöntä ja sen menettämisen 
seuraukset joko katoamisen tai muille tahoille aiheuttaa taloudellisia 
menetyksiä, maineen menetystä ja vaikeuttavat asiakassuhteita. Tämän vuoksi 
riskien hallinnalla on tiedon osalta erittäin suuri merkitys. (Rees ym., 2011; 
Bojanc & Jerman-Blazic, 2008; Kuypers, Maillart & Pate-Cornell, 2016) 
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          Uhkien tunnistus, ehkäisy ja torjunta vaativat huolellista paneutumista 
kyberturvallisuuden johtamiseen ja organisointiin. Yritykset käyttävät 
tietojärjestelmien suojauksessa ja uhkien torjunnassa esimerkiksi palomuureja, 
virustorjuntaohjelmistoja ja henkilökunnan koulutusta, lisäksi yritykset ovat 
luoneet käytäntöjä, joilla turvallisuutta parannetaan (Rotich ym. 2014). 
          Menestyksekäs kyberturvallisuusstrategia vaatii kyberturvallisuuden 
riskien tiedostamista ja siten asettaa vaatimuksia sen johtamiselle ja 
organisoinnille. Ensisijainen tavoite on, ettei mitään pääse tapahtumaan, se on 
kuitenkin käytännössä mahdotonta kaikille organisaatioille, koska erilaisia 
hyökkäyksiä tietojärjestelmiin tehdään jatkuvasti mitä erilaisimmin keinoin. 
Hyvän johtamisen avulla uhkia voidaan ehkäistä, havaita ja torjua paremmin ja 
siten pienentää vahinkoja. (Belsis & Kokokalis, 2005; Nurse ym., 2011; 
Chmielecki ym., 2015) 
          Näistä syistä johtuen kyberturvallisuuden merkitys kasvaa, tulee uusia 
haasteita riskien hallinnalle ja liikkeenjohdon tulee huomioida uusia uhkakuvia 
yrityksen liiketoiminnalle. Jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä kyberuhkien 
vaikutuksista yritysten liiketoimintaan, tarvitaan tutkimusta tiedonsaannista 
kyberuhkista ja siitä miten yritykset hyödyntävät sitä ja millaisia 
toimintamalleja uhkakuvien perusteella luodaan. 

 
6.2 Empiirinen tutkimus 

 
Tutkimusongelma on: Millaisia uhkia kyberrikollisuus aiheuttaa  yrityksille ja 
niiden liiketoiminnalle? Tässä alaluvussa saadaan vastaukset ongelmaan ja 
tutkimuskysymyksiin.  
          Empiirisessä tutkimuksessa selvisi yritysten tunnistavan kyberuhkat 
monipuolisesti, erilaiset toimijat eri motiivein tunnetaan, samoin tunnistetaan 
uhkien kohdistuvan teknisiin järjestelmiin, ihmisiin vaikuttamiseen ja 
toimintamallien mahdollisten heikkouksien hyödyntämiseen. Uhkia arvioidaan 
liiketoimintalähtöisesti, tämä tarkoittaa käytännössä uhkan mahdollisia 
seurauksia juuri meille. Mikäli uhkatietoa ei päätetä sivuuttaa sen vuoksi, ettei 
se koske meidän yritystä (esimerkiksi teknisen ympäristön vuoksi), niin uhka 
siirtyy arviointiprosessiin, jossa selvitetään mihin kaikkeen uhka voi vaikuttaa 
ja miten uhka voidaan poistaa tai minimoida. 
          Ensimmäinen tutkimuskysymys on: Miten kyberrikollisuuden uhkat 
vaikuttavat liiketoimintaan? Uhka vaikuttaa jo pelkällä olemassaolollaan 
liiketoimintaan ja yrityksen toiminnan suunnitteluun. Kyberuhkat 
huomioidaan ja niihin varaudutaan yrityksen kaikissa toiminnoissa. Tuotteisiin 
ja palveluihin on tehty ja tehdään muutoksia kyberuhkien johdosta. Mikäli 
kyberturvallisuus ei ole kunnossa, niin palveluiden käyttöönottoa on lykätty ja 
poikkeustapauksissa niistä on luovuttu. Liiketoimintojen suunnittelussa 
kyberuhkat ja niiden torjunta huomioidaan yhtenä tärkeänä osa-alueena. 
Liiketoimintojen kannattavuuteen heikentävästi kyberuhkilla ei juuri ole 
merkitystä, vaikka ne sitovat voimavaroja. Pitkällä tähtäimellä varautumisella 
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kyberuhkiin nähdään olevan mahdollisesti positiivinen vaikutus, kun se luo 
uutta liiketoimintaa ja kasvattaa koulutus- ja ylläpitopalveluiden tarvetta. 
          Toinen tutkimuskysymys on: Miten tietoa on hankittu erilaisista uhkista ja 
mitä tiedon perusteella on tehty? Tiedonhankinta kyberuhkista on erittäin 
monipuolista, mahdollisia tiedonlähteitä on käytännössä rajattomasti 
internetissä. Tiedonhankinnassa onkin oleellisinta saadun tiedon luotettavuus, 
luotetuimpia tahoja ovat viranomaiset, kuten Viestintävirasto, CERT ja 
keskusrikospoliisi, omiin verkostoihin luotetaan ja näiden kanssa voidaan 
käydä tarvittaessa syvällisiäkin keskusteluja. Konkreettisissa ja ajankohtaisissa 
uhkissa, esimerkiksi tietojenkalastelussa, oman henkilökunnan tuottama tieto 
on tärkeässä roolissa. Luotettuja tiedonlähteitä ovat myös tietoturvayhtiöt ja 
yritykset jotka kuuluvat toimitusketjuun. Mediasta ja mediamonitoroinnilla 
saadaan tietoa, mediasta saatavan tiedon luotettavuus luokitellaan omien 
kokemusten perusteella. Internetistä ja sosiaalisesta mediasta löytyvää tietoa 
käsitellään kriittisesti ja lähteen luotettavuusarviointi on suuressa roolissa. 
Tietoja haetaan oma-aloitteisesti ja aktiivisesti. 
          Uhkatiedon hyödyllisyydelle tärkeimmät asiat ovat luotettavuus, 
oikeellisuus ja käyttökelpoisuus, sekä ymmärrettävyys. Kun nämä kriteerit 
täyttyvät on helpompaa päättää tehtävät toimet ja arvioida vaikutukset omaan 
yritykseen. Liiketoimintajohto arvostaa tietoa, mikä on jalostettua ja pelkistettyä, 
jolloin se on nopeammin omaksuttavissa. Tiivistetysti hyödyllisin tieto kertoo, 
mikä uhka on, miten se toimii ja mihin se vaikuttaa, kuinka sen voi torjua ja 
lopuksi mitä uhkan toteutuessa voi tehdä. Uhkatieto,  jota ei koeta hyödylliseksi 
tai se on vastaanottajan kannalta esitetty liian monimutkaisesti, sivuutetaan. 
          Välittömiä toimenpiteitä aiheuttaa tieto teknisistä haavoittuvuuksista, 
mikäli korjausta ei ole saatavissa lisätään kontrolleja. Myös lainsäädännön 
muutokset saavat yritykset toimimaan. Uhkan ajankohtaisuus, konkreettisuus 
ja mahdolliset seuraukset vaikuttavat yrityksen toimintamalleihin ja 
toimintatapoihin, nämä vaikuttavat myös henkilökunnan koulutukseen ja 
viestintään. 
          Kolmas tutkimuskysymys on: Mihin toimiin uhka-arvioiden perusteella 
on ryhdytty? Toimintamalleja kehitetään ja muutetaan uhkakentän mukaan, 
tällöin voidaan sen toteutumismahdollisuuksia pienentää. Toimintamallit 
sisältävät teknisiä osa-alueita, prosesseja ja ihmisten käyttäytymistä, erittäin 
oleellinen osa niitä on viestintäsuunnitelmat. Uhka-arvioissa ongelmana on 
varman tiedon saanti ja silloin joudutaan tekemään oletuksia. Toinen 
merkittävä ongelma on se, että toimintamallin todellinen toimivuus voidaan 
testata ainoastaan tositilanteessa. 
          Uhkakuvat vaikuttavat sekä johtamiseen, että riskienhallintaan. 
Johtamisessa tulee huomioida sekä uhkat ja tietoturva, tämän vuoksi prosessit 
ja toimintamallit pitää luoda tukemaan myös näitä osa-alueita. Riskienhallinnan 
kannalta pitää huomioida uhkan toteutumisen vaikutukset, pitää kartoittaa 
mikä vaikuttaa mihinkin ja mitä seurauksia toiminnalle ja taloudelle uhkan 
toteutumisella on. 
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          Jos kyberuhka toteutuu, sillä voi olla suuria toiminnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia. Riskin toteutuminen voi vaikuttaa myös asiakassuhteisiin. 

 
6.3 Johtopäätökset 

 
Kyberturvallisuus on yritykselle kilpailutekijä, yritys missä asiat on hoidettu 
kunnolla omien tietojärjestelmien ja asiakkaille toimitettujen koneiden, 
laitteiden ja palveluiden osalta on luotettava. Kuitenkaan kyberturvallisuus ei 
suurimmalle osalle yrityksistä ole päätoimiala, vaan liiketoiminta on aivan 
muualla. Tämän vuoksi kyberturvallisuudessa kilpailijat ovat samalla puolella 
ja rikolliset vastapuolena, tämän vuoksi yritysten tulisi toimia yhteistyössä 
kyberuhkien torjunnassa ja tietojen vaihdosta parhaista käytännöistä. 
          Kyberuhat vaikuttavat yrityksen kaikkeen liiketoimintaan, ne on otettava 
huomioon suunniteltaessa uusia tuotteita tai palveluita ja liiketoimintoja. Kybe-
ruhkan torjuminen ei ole kallista, sen toteutuminen on. Kun tuotteet, palvelut ja 
toiminnot suunnitellaan kyberturvallisiksi, niin hyöty asiakkaalle kasvaa. Mikä-
li kyberturvallisuus laiminlyödään, niin siitä seuraa hyvin paljon ikävää julki-
suutta, mikä vaikuttaa myyntiin ja tuotteiden elinkaareen. Kyberturvallisuuden 
laiminlyönti aiheuttaa todennäköisesti suuremmat kustannukset kuin siitä huo-
lehtiminen. 
          Kun liiketoimintamalleja kehitetään tai muutetaan, niin malli on testatta-
va myös kyberturvallisuuden osalta. Samoin erilaisissa prosesseissa, on huomi-
oitava kyberuhkat ja ne on mahdollisuuksien mukaan testattava etukäteen. 
Kyberuhkiin liittyy viestintä oleellisesti. Kyberturvallisuuteen ja kyberuhkien 
viestinnässä tulee huomioida eri kohderyhmät. Tekniselle ICT-henkilöstölle 
viesti on aivan erilainen, kuin liiketoimintajohdolle tai suorittavan portaan 
työntekijälle, samoin viestin tulee olla erilainen asiakkaalle ja yhteistyökump-
panille. Viestin tulee olla ymmärrettävä, selkeä ja tuoda selvästi esille miksi se 
kannattaa noteerata. Vaikka kyberturvallisuus on erittäin tärkeä, niin viestinnän 
määrään tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vain harvalle kyberturvallisuus on 
se tärkein työtehtävä, liiallisen viestinnän takia tärkeäkin viesti voidaan sivuut-
taa. 
          Uhkatiedon hankinnassa olisi erityisesti kehitettävää yritysten välisessä 
yhteistyössä. Yritysten kyberturvasta vastaavilla on henkilökohtaisia verkostoja, 
joita hyödyntämällä uhkatietoa hankitaan ja jalostetaan. Kuitenkin yritysten 
yhteisesti sovittu tietojenvaihto on vähäistä. Yrityksiin kohdistuvissa 
kyberuhkissa on myös sellaisia, mitkä kohdistuvat tiettyyn toimialaan. Olisi 
positiivista jos liike-elämän etujärjestöt, esimerkiksi teollisuusliitot tai 
yrittäjäjärjestöt pyrkisivät avustamaan kyberturvallisuuden verkostojen luontia. 
Näissä verkostoissa tulisi huomioida toimialan lisäksi koko ja toiminnan 
laajuus, suuryrityksen tarpeet, toiminnot ja resurssit ovat aivan erilaisia kuin 
parikymmentä henkeä työllistävän yrityksen. 
          Kun samantyyppiset yritykset jakavat ja jalostavat yhdessä uhkatietoa 
potentiaalisista ja toteutuneista uhkista, sekä informoivat toisiaan toteutuneista 
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uhkista, niin hieman pidemmällä aikajänteellä kaikkien yritysten 
kyberturvallisuus paranee, 
          GDPR EU-alueella ja USAssa on omat säännöt, mitkä velvoittavat 
ilmoittamaan tietomurroista, mitkä ovat johtaneet henkilötietojen 
varastamiseen. Näitä ilmoituksia on julkisuudessa olleiden tietojen perusteella 
tullut paljon. Myös yritykset ovat kertoneet julkisuudessa, ilman velvoitetta, 
kyberrikoksista joiden uhriksi ne ovat joutuneet. Olisi kyberturvallisuuden 
kannalta hyvä asia, jos näistä tehtäisiin useammin rikosilmoituksia ja 
kerrottaisiin tapahtuneesta. Kyberrikoksen kohteeksi joutuneissa yrityksissä 
pelätään mainehaittoja ja siksi niistä ei usein tehdä rikosilmoitusta. Toisaalta ei 
yksikään yritys pelkää mainehaittoja, jos konttoriin on tehty murto. 
          Koska yritysten tietojärjestelmiä käytetään liiketoimintaan, ne eivät 
koskaan voi olla täysin turvallisia, parhaista torjuntaohjelmistoista, 
henkilökunnasta ja toimintatavoista huolimatta. Ainoa turvallinen 
tietojärjestelmä on sellainen, mitä kukaan ei voi käyttää, on valettu lyijyyn ja 
upotettu meren syvyyksiin tai ammuttu avaruuteen, tosin ei siitä millekään 
taholle mitään hyötyä ole. Raportoimalla tietomurroista ja muista 
kyberrikoksista yritykset voivat auttaa poistamaan tai pienentämään 
kyberuhkia ja vaikeuttamaan rikollisten toimintaa. Tämä todennäköisesti 
johtaisi pidemmällä aikavälillä, maineen menetyspelon pienenemiseen. 
          Tieto uhkasta antaa mahdollisuuden siihen varautumiseen. Kyberuhka 
kohdistuu tietojärjestelmiin ja tieto kyberuhkasta vaikuttaa yrityksen 
riskienhallintaan ja liiketoimintapäätöksiin. Ilman tietoa uhkista niihin 
varautuminen on hyvin vaikeaa. Kyberrikolliset pyrkivät hyödyntämään 
tietojärjestelmien, ihmisten ja toimintatapojen heikkouksia. Usein näitä 
käytetään yhdessä. Mitä aikaisemmin tietoa on uhkista ja niiden mahdollisista 
toimintatavoista, sitä helpompi niihin on varautua ja pienentää uhkan 
realisoitumismahdollisuuksia. 
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Kuvio 4 Mahdolliset heikkoudet 

 
Yritykset hankkivat erilaisista kanavista uhkatietoa, analysoivat sitä ja näiden 
perusteella arvioivat miten se vaikuttaa ja kuinka tulisi toimia. 
          Tietolähteet tulee luokitella luotettavuuden ja saatavan tiedon 
käyttökelpoisuuden perusteella. Saadusta uhkatiedosta tulee tehdä 
vaikutusarvio, mihin kaikkiin toiminnan osa-alueisiin uhka kohdistuu ja mitä 
tiedon perusteella tulee tehdä. 
          Uhkatieto pitää arvioida. Uhka-arviossa käydään läpi, mihin toimintoihin 
uhka vaikuttaa ja mitä seurauksia sillä olisi. Nämä asiat on hyvä käydä läpi ky-
berturvallisuudesta vastaavien ja liiketoiminnoista vastaavien kanssa, jotta su-
juva toimintamalli voidaan luoda uhkan varalle. Uhka-arvio toimii myös syöt-
tötietona riskien hallintapäätöksille. 
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Kuvio 5 Uhkatiedon hankinta ja käsittely 

 
Oheisessa mallissa uhkatiedon lähteen luotettavuus ja uskottavuus arvioidaan, 
mikäli lähde on epäluotettava, niin tieto yritetään tarkistaa muista lähteistä 
onko tieto uskottava, mikäli vahvistusta ei saada, tieto arkistoidaan. 
          Uhka luokitellaan sen mukaan, miten se toimii ja mihin kohdistuu, tämän 
jälkeen kyseistä asiaa tuntevat tekevät siitä vaikutusarvion. Vaikutusarvion 
perusteella suunnitellaan tarvittaessa toimintamallit, jossa huomioidaan 
tekniset seikat ja viestintä. 
          Toimintamallit pitää luoda mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
erilaisten uhkien varalta, koska silloin toiminnot uhkan torjumiseksi ovat 
harkittuja. 
 
          Esimerkkinä kyberuhkan estämisen käytännön sovelluksesta on 
toimitusjohtajahuijauksen estämisen toimintamalli: Toimitusjohtajapetos on 
yleistynyt voimakkaasti ja yrityksiin tulee jatkuvasti valelaskuja. Becketin 
mukaan tämän hetken tunnetuin hyökkäys on toimitusjohtajapetos, jossa 
hyökkääjät käyttävät yrityksen  toimitusjohtajan sähköpostiosoitetta ja pyytää 
sitä kautta yrityksen työntekijöitä lähettämään tietoturva herkkää materiaalia 
tai maksamaan valelaskuja yrityksen tililtä. (Beckett, 2017) 
          Liiketoimintaan kohdistuvat sähköposti huijaukset eli toimitusjohtaja-
petos on merkittävä uhka, koska yritykset käyttävät ihmisiä eturivin suojana 
kriittisten tietojen kohdalla. Kyberrikolliset tunnistavat tämän ja 84% yrityksistä 
on ollut tämän kohteena Derouetin mukaan. FBIn vuonna 2016 tekemän arvion 
mukaan petos on aiheuttanut n 3.1 miljardin dollarin kulut kahden edeltävän 
vuoden ajalta. (Derouet, 2017) 
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Toimitusjohtajapetoksessa voidaan yhdistää kaikkia kolmea vaikutustapaa 
petoksen onnistumiseksi. Teknisillä toimilla voidaan esimerkiksi varastaa 
yrityksen johtohenkilön identiteetti ja päästä sisälle myös ostolaskujen 
kierrätykseen ja hyväksymisprosesseihin. Rikollinen pyrkii saamaan tiedot 
myös yrityksen toimintatavoista ja löytää sitä kautta keinot saada valelaskut 
uskottavaksi, jotta eivät jäisi kiinni eri kontrollivaiheissa. Rikolliset voivat 
esimerkiksi muuttaa aivan oikean ja aiheellisen laskun pankkiyhteystiedot, 
mikäli ovat järjestelmään tunkeuduttuaan ja toimintatavat selvitettyään 
huomanneet tämän onnistuvan. Toimitusjohtajapetoksiin liittyy usein myös 
sosiaalinen hakkerointi, laskujen maksatuksesta vastaavaa lähestytään 
sähköpostein (voi olla väärennetty lähettäjän osoite) tai puhelimitse. Rikollinen 
taho voi esiintyä laskuttajan edustajana, yrityskaupan järjestelijänä tai vaikkapa 
oman yrityksen johtajana, mahdollisesti jopa kaikkina näistä. Rikolliset esittävät 
erittäin hyvät perustelut miksi lasku tulee maksaa välittömästi ja maksamatta 
jättäminen voisi aiheuttaa suuret vahingot, vaikkapa suuren sopimuksen 
menettämisenä. Rikolliset ovat luoneet varsin hiotut ja tarkasti mietityt 
toimintatavat, sen seurauksena heidän toimintansa on uskottavaa ja näillä 
petoksilla on siten saatu erittäin suuria rikostuottoja. Rikolliset pyrkivät 
käyttämään hyödykseen tietojärjestelmien, toimintamallien ja ihmisten 
heikkouksia. 
          Toimitusjohtajapetoksen varalta on luotava toimintamalli sen 
onnistumismahdollisuuksien minimoimiseksi. Toimintatavat on luotava 
sellaisiksi, että niiden kiertäminen on erittäin vaikeaa vaikka tunnettaisiin 
yrityksen prosessit ja oltaisiin onnistuttu tunkeutumaan tietojärjestelmiin. 
Koska on mahdollista, että petosta yrittävä on päässyt sisälle yrityksen 
tietojärjestelmään, niin varmistus on vahvan epäilyn johdosta tehtävä 
esimerkiksi puhelimitse tai esimerkiksi sihteerin tai assistentin välityksellä 
laskun hyväksyjältä. 
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Kuvio 6 Toimitusjohtajapetoksen estämisen käsittelymalli 

 
Seuraaviin asioihin tulee kiinnittää erityistä huomiota: 
Laskussa tai sähköpostissa olevia yhteystietoja ei käytetä asian selvittelyssä, 
vaan ne haetaan muuta kautta. 
          Kun laskuttajan maksuyhteystiedot ovat muuttuneet, ne tarkistetaan 
suoraan asiakkaan taloushallintoyksiköltä ja pankilta. 
Ylimääräisiä tarkastusprosesseja käytetään kun siihen on maksatuksen 
henkilökunnan mielestä riittävä syy. Näitä syitä voivat olla muuttuneet 
pankkiyhteydet, sähköposti herättää kieliasun tai mistä tahansa muusta syystä 
epäilyksiä, esimerkiksi lasku summaltaan tai perusteiltaan poikkeaa 
määritellyistä raja-arvoista. 
          Vaikka alihankkijat, muut maksun saajat tai yhteistyökumppanit voivat 
kokea ylimääräiset tarkastukset vaivalloisiksi ja aikaa vieviksi, niin on 
kuitenkin kaikkien osapuolten etu, että maksu suoritetaan oikein. 
          Kun samantyyppiset yritykset jakavat ja jalostavat yhdessä uhkatietoa 
potentiaalisista ja toteutuneista uhkista, niin hieman pidemmällä aikajänteellä 
kaikkien yritysten kyberturvallisuus paranee. 
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Tutkimuksen luotettavuus ja rajaukset 

 
Tutkimuksen tulokset perustuvat neljän yrityksen ja 12 henkilön haastattelui-
hin. Tutkimustieto kuvastaa näiden nimenomaisten yritysten ja henkilöiden 
näkemyksiä ja käsityksiä. Vaikka yritysten ja henkilöiden näkemykset kyberuh-
kista, tiedonhankinnasta ja uhkatiedon hyödyntämisestä  sekä vaikutuksista 
liikkeenjohtoon ovat samansuuntaisia, niin tämä ei tarkoita tuloksen välttämät-
tä olevan sama, jos kyseessä olisivat toiset yritykset. Kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa myös tutkijan omat valinnat ja näkökulmat voivat vaikuttaa tulokseen. 
Kvalitatiivinen tutkimus luo pohjaa kvantitatiiviselle tutkimukselle, minkä luo-
tettavuus on tilastollisesti pätevä. 
 

Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 
Tämä tutkielman tulokset luovat pohjaa jatkotutkimukselle esimerkiksi syvälle 
menevään toimintamallien rakentamiseen kyberuhkien varalta.  Yritysten väli-
sen yhteistyöverkoston rakentamisesta kyberuhkien torjumiseen, millaisten yri-
tysten on perusteltua tehdä yhteistyötä. Johtamisen osalta tämä tutkimus luo 
pohjaa kyberuhkien ja kyberturvallisuuden merkityksestä toiminnan ja liike-
toimintapäätösten osana. Samoin kyberuhkien viestintä (sisältö, määrä, viestin 
muotoilu) eri kohderyhmille voi kehittää uhkaviestintää positiivisesti. 
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LIITE 1 KENTTÄTUTKIMUS JA HAASTATTELU 
 
 

Tutkimusotanta toteutetaan käytännössä siten, että tehdään henkilökohtaisia 
haastatteluita, joihin rekrytoidaan haastateltavat puhelimitse ja e-mailin kautta. 
Tapaustutkimuksen kohderyhmän muodostaa neljä yritystä, joista 
haastatteluita tehdään yhteensä 12. Yrityksistä yksi on finanssisektorilta eli 
pankki tai vakuutusyhtiö, yksi teollisuuden suuryritys sekä yksi teollisuuden 
keskisuuri yritys ja yksi kaupan keskisuuriyritys.  
Haastateltavat henkilöt ovat liiketoiminta-, talous- ja ICT-johdossa olevia 
henkilöitä.  
 
Haastattelurunko 
 
1. Mitkä kyberrikollisuuden uhat on tunnistettu? 
 

A) Miten uhkaa on arvioitu oman yrityksen kohdalla? 
 
B) Onko olemassa arviointiprosessi 
 
C) Jos on millainen? 

 
2. Millä tavalla uhkien vaikutusta on arvioitu liiketoiminnan kannalta? 
 

A) Onko uhkien johdosta tehty muutoksia tuotteisiin/palveluihin? 
 
B) Onko jonkin palvelun käyttöönotosta luovuttu tai lykätty 
kyberuhkan takia 
 
C) Miten kyberuhkat vaikuttavat liiketoimintojen suunnitteluun? 
 
D) Miten kyberuhkat vaikuttavat liiketoimintojen 
kannattavuuteen? 

 
3. Miten tietoa on hankittu erilaisista uhkista ja mitä tiedon perusteella on tehty? 
 

A) Onko tiedonhankinta aktiivista ja oma-aloitteista? 
 
B) Mistä kanavista tietoa hankitaan? 
 
C) Mitkä tiedon lähteet koet omalta kohdaltanne hyödyllisimmiksi? 

 
D) Millainen tieto on kannaltanne hyödyllisintä? 
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E) Millainen tieto saa teidät toimimaan? Mihin kiinnitätte huomiota? 
 
F) Millaiset asiat sivuutatte? 

 
G) Mitä käytännön toimenpiteitä olette tehneet? 

 
 
 
4. Onko uhka-arvion perusteella tehty toimintamalleja seurannaisvahinkojen 
minimoimiseksi, mikäli yritys joutuu hyökkäyksen kohteeksi? Jos on miten 
olette varautuneet? 
 

A) Millaisia toimintamalleja? 
 
B) Mitä olette huomioineet arviossa? 
 
C) Mitä asioita painotatte? 
 
D) Mitkä ovat suurimmat ongelmat analysoitaessa etukäteen uhkan 
seurauksia 

 
 
5. Onko kyberrikollisuuden muodostamilla uhkakuvilla ollut vaikutusta 
yrityksenne tietoturvallisuuden johtamiseen tai riskien hallintapäätöksiin? 
 

A) Johtamiseen? 
 
B) Riskien hallintaan? 

 
 
6. Millaiset vaikutukset liiketoiminallenne eri kyberriskit muodostavat 
toteutuessaan? 
 

A) Toiminnalliset 
 
B) Taloudelliset 
 
C) Asiakkuudet 
 
D) Muut sidosryhmät (pankit, viranomaiset, toimittajat) 
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7. Miten uskot seuraavien uhkien merkityksen omalla kohdallanne (asteikko 0-
10) 
 
A) todennäköisyyden mukaan 
B) vahingollisuuden mukaan 
C) havaittavuus 
D) torjuttavuus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


