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Tietoverkkohyökkäysten määrä, niiden kehittyneisyys ja vaikutukset ovat 
kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Erityisesti edistyneistä ja pitkäkestoisista 
uhkista (Advanced Persistent Threat, APT) on muodostunut turvallisuusuhka 
yksilöille ja organisaatioille, kuten Iranin ydinaseohjelman hidastaminen 2010, 
ukrainalaiseen sähkövoimalan järjestelmiin tunkeutuminen 2015 ja 
Yhdysvalloissa demokraattipuolueeseen kohdistunut tietomurto 2016. 
Havaituista operaatioista laaditut raportit ovat luonteeltaan teknisiä ilman 
inhimillisen ulottuvuuden arviointia ja keskittyvät operaatiossa käytettyjen 
haittaohjelmien, toimittamismenetelmien sekä hyökkääjän ja kohteen välisen 
verkkoliikenteen analysointiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on laajentaa 
tarkastelukulmaa tutkimalla hyökkääjän inhimillistä ulottuvuutta 
päätöksenteossa. Erittelemällä operaation päätöksentekoprosessia ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä voidaan hyökkääjästä saada merkityksellistä tietoa 
suojautumismenetelmien kehittämiseksi. Operaation vaiheiden mallintamiseksi 
on valittu seitsemänvaiheinen Intrusion Kill Chain (IKC) malli. Malli perustuu 
periaatteeseen, jonka mukaan operaatio koostuu toisiaan seuraavista vaiheista ja 
siirtyminen seuraavaan vaiheeseen edellyttää onnistumista edellisessä. 
Päätöksentekoprosessin mallintamiseen on valittu John Boydin esittelemä 
nelivaiheinen OODA-loop (Observation, Orientation, Decision, Action). Tämä on 
kvalitatiivinen tutkimus, joka pyrkii teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin 
vastaamaan tutkimustehtävään. Tutkimus on luonteeltaan kartoittava. 
Analyysiaineisto koostuu APT-ryhmien toimintaa käsittelevistä julkisista 
raporteista. Tutkimuksen keskeisin tulos on, että tässä tutkimuksessa esiteltävää 
IKC-mallin ja OODA-loopin yhdistävää teoreettista viitekehystä voidaan 
soveltaa APT-operaation päätöksentekoprosessin jäsentämiseen ja 
analysoimiseen. Lisäksi johtopäätöksinä esitetään, että hyökkääjän 
päätöksentekoprosessin tunnistaminen mahdollistaa suojautumismenetelmien 
kehittämisen. 
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ABSTRACT 

Siukonen, Veikko 
Human factors of the APT operation: reviewing the operation from a decision-
making perspective 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2019, 67 pp. 
Computer Science, Master’s Thesis 
Supervisors: Lehto, Martti; Nuopponen, Antti. 

The number of cyberattacks, as well as their sophistication and impact, has risen 
significantly in recent years. Especially Advanced Persistent Threat (APT) 
presents a security threat against individuals and organizations, such as in the 
cases of the deceleration of Iran's nuclear weapons program in 2010, the intrusion 
to Ukraine's power plant system in 2015, and the targeted data breach in the 
Democratic Party of the United States in 2016. Reports on detected operations are 
technical in nature and do not consider the human aspect, focusing instead on 
the malware used, the delivery methods, and the analysis of network traffic 
between attackers and targets. The purpose of this study is to broaden the scope 
of current research by examining the human aspects of an attacker's decision-
making. By analyzing the decision-making process behind an operation, as well 
as the factors influencing the said process, one can extract relevant information 
from the attacker to support the development of protective measures. The seven-
step Intrusion Kill Chain (IKC) model is used as a theoretical framework for APT 
operations and its phases. The model rests on the principle that an operation 
consists of consecutive stages which must each be completed before moving to 
the next. The decision-making process is analyzed through John Boyd’s OODA-
loop framework (Observation, Orientation, Decision, and Action). This 
exploratory qualitative study aims to utilize theory-driven content analysis to 
answer research questions. The analyzed literature consists of publicly available 
reports on the activities of APT groups. The main conclusion is that the 
theoretical framework presented in this study, which combines the IKC model 
and the OODA-loop, can be used to parse and analyze the decision-making 
process behind an APT-operation. Furthermore, it is suggested that identifying 
an attacker's decision-making process enables the development of defences and 
protective measures. 

Keywords: advanced persistent threat, content analysis, cyber kill chain, deci-
sion-making process, operation 

  



 
 

KUVIOT 

KUVIO 1 IKC-malli ..................................................................................................... 14 
KUVIO 2 OODA-loop ................................................................................................. 22 
KUVIO 3 OODA-loopin ulottuvuudet ..................................................................... 24 
KUVIO 4 Tilannetietoisuuden malli dynaamisessa päätöksenteossa .................. 27 
KUVIO 5 Komento- ja kontrollointisykli ................................................................. 29 
KUVIO 6 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ...................................................... 32 
KUVIO 7 Analyysiprosessin kuvaus ........................................................................ 40 
KUVIO 8 Tutkimuksen tulokset ................................................................................ 44 

TAULUKOT 

TAULUKKO 1 Esimerkki pelkistettyjen ilmausten taulukoinnista ..................... 41 
TAULUKKO 2 Esimerkki aineiston klusteroinnista ja abstrahoinnista .............. 42 
TAULUKKO 3 Esimerkki ilmauksista tiedusteluvaiheessa .................................. 45 
TAULUKKO 4 Esimerkki ilmauksista aseistamisvaiheessa.................................. 47 
TAULUKKO 5 Esimerkki ilmauksista toimittamisvaiheessa ............................... 49 
TAULUKKO 6 Esimerkki ilmauksista komento- ja kontrollointivaiheessa ....... 52 
TAULUKKO 7 Esimerkki ilmauksista kohteessa toimimisvaiheessa .................. 54 
 
  



 
 

SISÄLLYS 
 
TIIVISTELMÄ 
ABSTRACT 
KUVIOT 
TAULUKOT 

1 JOHDANTO .......................................................................................................... 7 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS – TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN 
VIITEKEHYS ................................................................................................................ 11 

2.1 APT-operaation anatomia – operaation vaiheet .................................. 11 
2.1.1 Ensimmäinen vaihe – tiedustelu ................................................... 14 
2.1.2 Toinen vaihe – aseistaminen .......................................................... 15 
2.1.3 Kolmas vaihe – toimittaminen ...................................................... 16 
2.1.4 Neljäs vaihe – hyväksikäyttö ......................................................... 17 
2.1.5 Viides vaihe - asentaminen ............................................................ 18 
2.1.6 Kuudes vaihe – komentaminen ja kontrollointi ......................... 18 
2.1.7 Seitsemäs vaihe – toiminta kohteessa ........................................... 19 
2.1.8 Yhteenveto ........................................................................................ 20 

2.2 Päätöksenteon viitekehys ........................................................................ 20 
2.2.1 OODA-loop päätöksentekoprosessina ......................................... 21 
2.2.2 Laadukas tilanneymmärrys perusteltujen päätösten 

mahdollistajana ................................................................................ 25 
2.2.3 Johtamisjärjestelmä organisaation toiminnan viitekehyksenä . 27 

2.3 IKC-mallin ja OODA-loopin synteesi .................................................... 31 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS – MENETELMÄLLISET RATKAISUT ....... 33 
3.1 Tutkimusongelma ..................................................................................... 33 
3.2 Näkökulma ja rajaus ................................................................................. 33 
3.3 Laadullinen tutkimusstrategia ................................................................ 34 
3.4 Teoriansidonnainen sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä ............ 36 
3.5 Aineiston valinta ja kokoaminen ............................................................ 36 
3.6 Analyysimateriaaliin liittyvät haasteet ja lähdekritiikki ..................... 38 
3.7 Analyysiprosessin kuvaaminen.............................................................. 39 
3.8 Aineiston analysointi................................................................................ 40 

4 TUTKIMUKSEN TULOKSET ........................................................................... 44 
4.1 Päätöksenteko tiedusteluvaiheessa ........................................................ 45 

4.1.1 Havainnointi tiedusteluvaiheessa................................................. 45 
4.1.2 Orientataatio tiedusteluvaiheessa ................................................. 46 
4.1.3 Päätös tiedusteluvaiheessa ............................................................ 46 
4.1.4 Toiminta tiedusteluvaiheessa ........................................................ 47 

4.2 Päätöksenteko aseistamisvaiheessa ....................................................... 47 
4.2.1 Havainnointi aseistamisvaiheessa ................................................ 48 



 
 

4.2.2 Orientataatio aseistamisvaiheessa ................................................ 48 
4.2.3 Päätös aseistamisvaiheessa ............................................................ 48 
4.2.4 Toiminta aseistamisvaiheessa........................................................ 49 

4.3 Päätöksenteko toimittamisvaiheessa ..................................................... 49 
4.3.1 Havainnointi toimittamisvaiheessa .............................................. 50 
4.3.2 Orientataatio toimittamisvaiheessa .............................................. 50 
4.3.3 Päätös toimittamisvaiheessa .......................................................... 50 
4.3.4 Toiminta toimittamisvaiheessa ..................................................... 51 

4.4 Päätöksenteko hyväksikäyttövaiheessa ................................................ 51 
4.5 Päätöksenteko asentamisvaiheessa ........................................................ 51 
4.6 Päätöksenteko komento- ja kontrollointivaiheessa ............................. 52 

4.6.1 Havainnointi komento- ja kontrollointivaiheessa ...................... 53 
4.6.2 Orientataatio komento- ja kontrollointivaiheessa ...................... 53 
4.6.3 Päätös komento- ja kontrollointivaiheessa .................................. 53 
4.6.4 Toiminta komento- ja kontrollointivaiheessa ............................. 53 

4.7 Päätöksenteko kohteessa toimimisvaiheessa ........................................ 54 
4.7.1 Havainnointi kohteessa toimimisvaiheessa ................................ 55 
4.7.2 Orientataatio kohteessa toimimisvaiheessa ................................ 55 
4.7.3 Päätös kohteessa toimimisvaiheessa ............................................ 55 
4.7.4 Toiminta kohteessa toimimisvaiheessa ........................................ 56 

4.8 Yhteenveto ................................................................................................. 56 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA............................................................. 57 
5.1 Johtopäätökset ........................................................................................... 57 
5.2 Pohdinta ..................................................................................................... 58 
5.3 Luotettavuuden tarkastelu ...................................................................... 59 
5.4 Esitys jatkotutkimukseksi ........................................................................ 60 
5.5 Huomiot ..................................................................................................... 61 



7 
 

1 JOHDANTO 

Yhteiskuntien ja globaalin toimintaympäristön digitalisoitumisen myötä infor-
maatioteknologiasta on tullut erottamaton osa julkisen, yksityisen ja elinkei-
noelämän toimintaa. Ihmisen lisääntynyt riippuvuus informaatioteknologiasta – 
digitaalisesta tiedon tuottamisesta, tallentamisesta, käsittelystä ja jakamisesta – 
altistaa kaikki osapuolet kybertoimintaympäristön uhkille. 

Tietoverkkohyökkäysten määrä, niiden sofistikoituneisuus ja vaikutukset 
ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Erityisesti edistyneistä ja pitkäkes-
toisista uhkista (Advanced Persistent Threat, APT) on muodostunut yksi merkit-
tävä turvallisuusuhka organisaatioille ja yksittäisille henkilöille. (Gardiner, Cova 
& Sishir 2014, s. 3; Lemay, Calvet, Menet & Fernandez 2017). 

APT-operaatioille on ominaispiirteistä, että ne kohdistuvat tarkkaan valit-
tuihin kohteisiin, hyökkäykset valmistellaan huolella, ne käyttävät edistyneitä 
menetelmiä kohteen turvallisuusmekanismien ohittamiseksi ja ne ovat pitkäkes-
toisia. APT-ryhmät kehittävät ja muuttavat toimintatapamallejaan jatkuvasti 
kiinnijäämisriskin minimoimiseksi. APT-operaatioiden toimeenpano edellyttää 
laajoja resursseja, ja useissa raporteissa APT-ryhmien arvioidaan kuuluvan val-
tiollisiin organisaatioihin tai valtion sponsoroimiin toimijoihin. Laajat resurssit 
tarkoittavat osaavaa ja riittävää henkilöstöä, pitkäkestoisen operaation suunnit-
telu- ja toimenpanokykyä sekä riittävää infrastruktuuria operaation toteutta-
miseksi. 

APT-ryhmien toteuttamista kyberoperaatioista käytetään englannin kieli-
sissä lähteissä ilmaisua kampanja (engl. campaign) (ks. Lemay ym.). Kybertur-
vallisuuden sanasto määrittelee kyberoperaation suunnitelmallisena ja johdet-
tuna sarjana toimintoja, joilla pyritään hankkimaan tietoa kohteesta tai vaikutta-
maan sen toimintaan. Kyberoperaatio voi olla joko puolustuksellinen tai hyök-
käyksellinen (ks. myös US Department of Defence, 2018) ja sen toteuttaja voi olla 
valtio, ryhmä tai yksittäinen henkilö. (Sanastokeskus, 2018) Tässä tutkimuksessa 
APT-ryhmien suorittamista kyberoperaatioista käytetään termiä APT-operaatio. 

Tunnettuja APT-operaatioita ovat esimerkiksi 2010 julkiseen tietoisuuteen 
tullut Iranin ydinaseohjelman hidastamiseksi suunnattu Stuxnet- haittaohjelmaa 
hyödyntänyt operaatio (ks. Symantec 2013), joulukuussa 2015 ukrainalaiseen 
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sähkövoimalaan kohdistettu operaatio (ks. SANS, 2016) ja 2016 Yhdysvaltojen 
presidentinvaalien aikana toteutettu demokraattipuolueeseen kohdistunut tieto-
murto, jonka taustalla väitetään toimineen Venäjän valtion tukemat APT-ryhmät 
(ks. US CERT 2016). Kaikki edellä kuvatut operaatiot edellyttivät pitkäaikaista 
valmistelua, korkeaa asiantuntemusta ja merkittäviä resursseja. Toimenpiteet 
osoittavat, miten APT-toiminnan tarkoitus voi olla tiedustelun keräämisen li-
säksi myös fyysisten vaikutusten luominen kohteeseen tai kohteesta luvatta han-
kitun tiedon julkaiseminen hyökkääjän tarkoitusperien palvelemiseksi. 

Havaituista operaatioista laaditut raportit ovat usein luonteeltaan teknisiä. 
Tarkastelu keskittyy niissä operaatiossa käytettyjen haittaohjelmien, toimittamis-
menetelmien sekä hyökkääjän ja kohteen välisen verkkoliikenteen analysointiin, 
mutta ne eivät huomioi hyökkääjän eri vaiheiden takana tarvittavaa inhimillistä 
ulottuvuutta (Virvilis & Gritzalis 2013; Ussath, Jaeger, Feng, & Meinel, 2016). Nii-
den keskeinen kontribuutio liittyy teknisten ja toiminnallisten suositusten anta-
miseen suojautumismekanismien kehittämiseksi. Tutkimusta, jossa tarkastellaan 
hyökkääjän päätöksentekoprosessia osana operaatiota ei kirjallisuuskatsauksen 
perusteella ole tehty. 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, kuinka päätöksentekoprossin 
vaiheet ovat tunnistettavissa osana APT-operaatiota. Tavoitteena on laajentaa 
operaatioiden analysointitarkkuutta tarkastelemalla hyökkääjän inhimillistä 
ulottuvuutta osana operaation suunnittelua ja toimeenpanoa. Tässä tutkimuk-
sessa selvitetään, miten hyökkääjästä voidaan saada merkityksellistä tietoa tun-
nistamalla toiminnan taustalla vaikuttava päätöksentekoprosessi ja tutkimalla 
sen eri vaiheita. 

APT-operaation mallintamiseksi on valittu Hutchins, Cloppert & Amin 
(2011) esittelemä seitsemänvaiheinen Intrusion Kill Chain (IKC) malli. ”Kill chain” 
(suom. tappoketju) malli perustuu periaatteeseen, jonka mukaan operaatio koos-
tuu useasta toisiaan seuraavasta vaiheesta. Siirtyminen seuraavaan vaiheeseen 
edellyttää onnistumista edellisessä. Mallia on käytetty laajasti hyväksi erilaisissa 
tutkimuksissa (ks. Bhatt ym., 2014), teknologiayrityksissä ja julkisissa organisaa-
tioissa. Esimerkiksi Microsoft käyttää mallia hyväksi omassa järjestelmien ja oh-
jelmistojensa turvallisuustestauksessa (Micrsosoft 2014, 10). Yhdysvaltain koti-
maan turvallisuuden virasto käyttää mallia kyberoperaation mallintamiseksi ja 
analysoimiseksi (The Department of Homeland Security National Cybersecurity 
and Communications Integration Center, 2017). 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan APT-operaation päätöksentekoprosessin 
vaiheita OODA-loopin kautta. OODA-loopin kehitti Yhdysvaltain ilmavoimien 
eversti, hävittäjälentäjä ja sotateoreetikko John Boyd (1927–1997). OODA-loop 
koostuu neljästä toisiaan seuraavasta vaiheesta, jotka ovat havainnointi (engl. 
Obseravation), tilanteen arviointi (engl. Orientation), päätöksenteko (engl. De-
cision) ja toiminta (engl. Action). Englannin kielinen termi `loop´ (suom. sil-
mukka) viittaa prosessin syklimäiseen ja iteratiiviseen luonteeseen. Aloitekyky 
pysyy sillä osapuolella, joka kykenee tekemään ja toimeenpanemaan päätök-
sensä vastustajaa nopeammin (Boyd 1995, s. 4; Brehmer 2005, ss. 2–3; Osinga 2007, 
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ss. 1–2). OODA-loopia on käytetty laajasti johtamisen ja päätöksenteon viiteke-
hyksenä sekä sotilasdoktriineissa että yritysmaailmassa (Grant & Kooter 2005, s. 
1; Osinga 2007, ss. 3–5), ja sen on katsottu soveltuvan kyberoperaatioiden pää-
töksenteon viitekehyksen tarkasteluun (Lehto 2018).  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan OODA-loopin eri vaiheiden toteutu-
misulottuvuuksia sekä tilanneymmärryksen merkitystä osana päätöksentekoa. 
Orientaatio ja päätösvaihe tapahtuvat päätöksentekijän kognitiivisessa ulottu-
vuudessa (engl. cognitive domain), kun taas havainnointi ja toiminta ilmenevät 
tiedon (engl. information domain) ja fyysisen ulottuvuuden (engl. physical do-
main) piirissä. (Alberts, Garstka, Hayes, & Signori 2001, s. 132). Tilanneymmär-
ryksen muodostumista ja merkitystä tarkastellaan Mica Endsleyn (1995, ss. 36–
37) SA-teorian (engl. Situation Awreness, SA) kautta. 

APT-operaatiot edellyttävät luotettavaa, joustavaa ja kattavaa johtamisjär-
jestelmää (Gardiner ym., 2014, s. 3; Carvalho ym. 2015, s. 84). Johtamisjärjestel-
män merkitys APT-operaation toimintaa jäsentävänä kokonaisuutena on keskei-
nen, mutta APT-operaatioiden rikollisen ja salatun luonteen vuoksi niiden toi-
mintaa määrittäviä johtamisjärjestelmäkuvauksia tai -manuaaleja ei ole julkisesti 
saatavilla. Tässä tutkimuksessa APT-operaation johtamisjärjestelmä määritellään 
edellä kuvatuista syistä käsitteellisellä tasolla. 

Tämä on kvalitatiivinen tutkimus, joka pyrkii teoriasidonnaisen sisäl-
lönanalyysin keinoin vastaamaan tutkimustehtävään. Tutkimus on luonteeltaan 
kartoittava. APT-operaation päätöksentekoa tarkastellaan hyökkääjän näkökul-
masta. Analyysiaineisto koostuu tietoturvayhtiöiden APT-ryhmien toimintaa 
käsittelevistä julkisista raporteista. Aineistoksi valikoitui neljä APT28-ryhmän 
toiminnasta julkaistua raporttia. 

Tutkimusraportti jakaantuu viiteen päälukuun. Johdannossa kuvataan 
lyhyesti tutkimuksen tausta, motiivi, tutkimustehtävä, keskeiset käsitteet ja 
tutkimuksen tulokset. Toisessa luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen 
viitekehys, jossa yhdistyvät IKC-malli ja OODA-loopin vaiheet. Lisäksi toisessa 
luvussa tarkastellaan johtamisjärjestelmän ja tilanneymmärryksen merkitystä 
osana päätöksentekoprosessia. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen 
menetelmälliset ratkaisut, tutkimuskysymykset ja toteutunut tutkimusprosessi. 
Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Viides luku kokoaa yhteen 
tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen sekä tutkimusprosessin ja tutkimuksen 
tulosten keskeiset johtopäätökset. Johtopäätöksiä täydennetään pohdinnalla, 
joka sisältää jatkotutkimusesitykset. 

 Tutkimuksen keskeisin tulos on, että toisessa luvussa kuvattavaa IKC-
mallin ja OODA-loopin yhdistävää teoreettista viitekehystä voidaan soveltaa 
APT-operaation päätöksentekoprosessin jäsentämiseen ja analysoimiseen. 
Tarkastelemalla hyökkääjää aktiivisena päätöksentekijänä voidaan sen 
toiminnasta tuottaa merkityksellistä tietoa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää 
suojautumimenetemien kehittämisessä. Erityisen mielenkiintoista on tunnistaa 
hyökkääjän kognitiivisen ulottuvuuden, orientaatio- ja päätösvaiheiden piirissä 
toteutuvia päätöksenteon vaiheita. Tunnistamalla nämä puolustajalla on 
mahdollisuus palauttaa aloitekyky itselleen, ja mahdollisesti vaikuttaa 
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hyökkääjän päätöksentekoprosessin. Lisäksi tutkimuksen tuloksia on 
mahdollista hyödyntää suojautumismenetelmien ja reagointikyvyn 
kehittämisessä. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS – TUTKIMUKSEN 

TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Ensiksi esitellään 
APT-operaation mallintamiseksi valittu Hutchins ym. (2011) esittelemä 
seitsemänvaiheinen IKC-malli. APT-operaation päätöksentekoprosessin vaiheita 
osana APT-operaatiota tarkastellaan tässä tutkimuksessa John Boydin (1927–
1997) esittelemän nelivaiheisen OODA-loopin kautta. Päätöksentekoprosessin 
oleellisena vaikuttavana tilanneymmärrystä tarkastellaan Mica Endsley (1995, ss. 
36–37) tilannetietoisuuden teorian kautta. Lisäksi esitellään johtamisjärjestelmän 
yleinen kuvaus ja sen liittymäpinnat APT-operaatioon. 

2.1 APT-operaation anatomia – operaation vaiheet 

”Pommittaja pääsee aina läpi.” - Stanley Baldwin, 1932 
 
Kirjainlyhenne APT muodostuu englannin kielisestä termistä Advanced Persistent 
Threat. Vapaasti suomennettu termi Edistyksellinen pitkäkestoinen uhka kuvaa 
hyökkäyksen luonnetta melko jäykästi mutta osuvasti. Advanced tarkoittaa tässä 
yhteydessä nimensä mukaisesti edistynyttä. Edistyksellisyys taas viittaa 
hyökkäysmenetelmien ja käytettävien haittaohjelmien kehittyneisyyteen. 
Edistyksellisyys edellyttää korkeatasoista osaamista sekä tarvittavien 
haittaohjelmien ja toimittamismenetelmien laadinnassa, että operaation 
suunnittelussa ja toimeenpanossa. Persisistent viittaa operaation 
pitkäkestoisuuteen ja sinnikkyyteen. Tarkoin valittuun kohteeseen suunnattu 
operaatio voi kestää kuukausista useisiin vuosiin. APT-operaatioille on 
ominaista, että ne suorittavat tunkeutumisyrityksen toisensa jälkeen, kunnes 
lopulta saavuttavat tavoitteensa samalla kehittäen jatkuvasti 
toimintatapamallejaan (vai toimintamenetelmiä?) Hyökkääjä pyrkii salaamaan 
toimintansa operaation vaiheissa. Threat tarkoittaa uhkaa, jonka hyökkääjä 
muodostaa tarkoin valitulle kohdeorganisaatiolle. (Bhatt, Yano & Gustavsson 
2014, s. 390; Hutchins ym., 2011, ss. 1-2; Gardiner ym., 2014, s. 5) 

APT-operaatioiden taustalla on usein laaja ja merkittävillä resursseilla 
varustettu organisaatio. Useissa tapauksissa APT-ryhmät liitetään joko 
valtiollisiin turvallisuusorganisaatioihin tai valtion tukemiin 
verkkorikollisryhmiin (Lemay ym. 2017; FireEye 2019). Attribuutio-ongelma on 
oleellinen haaste APT-operaatioiden tutkinnassa, sillä hyökkääjä pyrkii 
viimeiseen asti salaamaan toimintansa. Hyökkääjän tunnistamiseksi pyritään 
keräämään todisteita muun muassa haittaohjelman koodin kirjoittamiseen 
käytetyn ohjelmointikielen, haittaohjelmien metadatan, ohjelman kokoamisen 
aikaleimojen, operaation taustamotivaation tunnistamisen, operaation kohteen, 
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käytettyjen IP-osoitteiden ja palvelininfrastruktuurin perusteella. (FireEye, 2017a; 
F-Secure, 2015; Kaspersky, 2017a). 

APT-operaatio on enemmän kuin kohdistettu hyökkäys (engl. targeted 
attack). Merkittävimpinä eroina kohdistetun haittaohjelmahyökkäyksen ja APT-
operaation välillä ovat tavoite, ajallinen kesto ja toimeenpanoon vaadittavien 
resurssien määrä. APT-operaation tavoite on usein strateginen ja liittyy kykyyn 
kerätä arvokasta ja luottamuksellista tietoa tarkoin määritellystä kohteesta, joka 
palvelee hyökkääjän tietotarpeita. Operaatiota jatketaan niin pitkään, kunnes 
tavoite on saavutettu. Kohdistetun haittaohjelmahyökkäyksen tavoitteena on 
usein nopea taloudellisen hyödyn tavoittelu, esimerkiksi kiristämällä kohdetta 
tai myymällä sieltä kerättyä tietoa kolmannelle osapuolelle. Kohdistetun 
hyökkäyksen edellyttämät resurssit ovat lähtökohtaisesti APT-operaatiota 
pienemmät. (Gardiner ym., 2014, s. 5.; Symantec, 2011). 

Kohdistetut hyökkäykset ja APT-operaatiot voivat koostua samanlaisista 
vaiheista ja ne voivat käyttää samanlaisia menetelmiä kohteen vaarantamiseksi. 
(Sood, A. & Enbody, R., 2013, s. 54; Symantec 2011, s. 1). Kohteen vaarantamisella 
tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että hyökkääjä kykenee operoimaan 
kohdejärjestelmässä kohteen sitä havaitsematta. Operointi kohdejärjestelmässä 
tarkoittaa kykyä välittää ja suorittaa komentoja kohdejärjestelmässä. Tätä kykyä 
kutsutaan jalansijan (engl. foothold) saavuttamiseksi. Hyökkääjä saavuttaa 
jalansijan tyypillisesti toimittamalla ja asentamalla kohdejärjestelmään 
haittaohjelman (engl. malware). Kohdejärjestelmän vaarantumisen myötä 
hyökkääjä kykenee aloittamaan toiminnan kohdejärjestelmässä. Toiminta 
kohdejärjestelmässä liittyy useimmiten tietojen keräämiseen ja välittämiseen 
kohdejärjestelmästä hyökkääjälle. 

APT-operaatiot kohdistuvat tarkoin valittuihin kohteisiin, jotka ovat 
tyypillisesti valtiollisia organisaatioita, kuten turvallisuusviranomaiset ja 
ministeriöt, suuryrityksiä, kriittisen infrastruktuurin kohteita, tutkimuslaitoksia, 
poliittisia puolueita. Hyökkääjän tavoitteena on saada haltuunsa sekä kohteen 
hallussa olevia luottamuksellisia tietovarantoja että kyky suorittaa 
kohdejärjestelmässä komentoja. Operaation motiiveina ovat usein taloudellisen 
tai poliittisen edun tavoittelu. (Gardiner ym., 2014, s. 2) 

Useat tietoturvayhtiö ovat seuranneet APT-ryhmien toimintaa 
systemaattisesti vuosien ajan. APT-ryhmien nimeämisessä ei sovelleta mitään 
standardiin perustuvaa käytäntöä vaan nimeämiskäytännöt vaihtelevat suuresti. 
Nimeämiskäytäntöjen eroavaisuudet johtavat tilanteeseen, jossa samasta 
ryhmästä käytetään lähteestä riippuen eri nimityksiä. (Lemay ym. 2017) 
Esimerkiksi FireEyen (2017a) nimeämiskäytännön mukaan APT32, APT30, 
APT29, APT28, APT18, APT17, APT12, APT5, APT3 ja APT1 ryhmien toiminta 
on liitetty valtiollisen tason toiminnaksi. Vaikka ryhmien toiminnan liittymistä 
valtiojohtoiseksi ei ole voitu yksiselitteisesti osoittaa, on ryhmien toiminta 
arvioitu toteutuvan joko suoraan valtion johdossa tai vähintään niiden 
myötävaikutuksessa. 

Tunnettuja APT-operaatioita ovat esimerkiksi 2010 julkiseen tietoisuuteen 
tullut Iranin ydinaseohjelman hidastamiseksi suunnattu Stuxnet- haittaohjelmaa 
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hyödyntänyt operaatio (ks. Symantec 2013) ja joulukuussa 2015 ukrainalaiseen 
sähkövoimalaan kohdistettu operaatio (ks. SANS, 2016). Mainitut operaatiot 
edellyttivät pitkäaikaista valmistelua, korkeatasoista osaamista, merkittäviä 
resursseja ja niiden tavoitteet liittyvät poliittisien päämäärien saavuttamiseen.  

Operaatiot ovat myös esimerkki siitä, että APT-operaation tavoitteena ei 
välttämättä ole vain hiljainen tiedustelutoiminta, vaan se voi mahdollistaa myös 
fyysistä vaikuttamisen kohteeseen. Stuxnetin tapauksessa se tarkoitti 
ydinpolttoaineen rikastamiseen tarkoitetun infrastruktuurin tuhoamista 
haittaohjelmalla Nazanin ydinrikastamossa. Ukrainan tapauksessa 
laajamittainen operaatio kohdistui kolmen alueellisen sähköyhtiön 
verkkoinfrastruktuuriin. Operaatiossa aiheutettiin sähkökatko noin 255 000 
kuluttajalle ja tuhottiin haittaohjelmia apuna käyttäen sähköverkko-
operaattorien hallintajärjestelmiä. 

APT-ryhmät pyrkivät salaamaan toimintansa viimeiseen asti, joten 
operaatioiden havaitseminen on erittäin haasteellista. APT-ryhmät muuttavat 
jatkuvasti toimintatapamallejaan ja käyttämiään hyökkäysmenetelmiä 
paljastumisen estämiseksi (Ussath ym., 2016, s. 1). Lisäksi APT-ryhmät kehittävät 
operaatioturvallisuutta hyödyntämällä paljastuneista operaatioista laadittuja 
raportteja (Lemay ym. 2017). Mikäli hyökkäystä ei havaita, on niihin reagoiminen 
mahdotonta. 

APT-operaatioilta suojautuminen edellyttää ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä, havainnointi-, reagointi- ja palautumiskykyä. Suojautuminen 
edellyttää kykyä ymmärtää ja hallita uhkan muodostama riski. Tyypillisesti 
organisaatioissa vastataan tunnistettuihin uhkiin sekä teknisillä että 
hallinnollisilla ratkaisuilla. (Viestintävirasto, 2014, s. 22; AL-Mohannadi, Mirza, 
Namanya, Awan, Cullen & Disso, 2016). 

APT-operaation tarkasteluun on laadittu erilaisia mallintamistekniikoita, 
kuten esimerkiksi Attack Graph (Phillips & Swiler, 1998; Meicong Li, Huang, 
Wang & Fan, 2016), Diamond Model (Caltagirone, Pendergast, & Betz, 2013), ja 
IKC-malli (Hutchins ym., 2011). Lisäksi tietoturvayritykset laativat yleensä APT-
operaatioiden kuvaamiseen omia mallejaan. Esimerkiksi F-Securen malli (ks. F-
Secure 2015b) jakaa operaation neljään vaiheeseen, kun taas FireEye (ks. FireEye 
2017b) jakaa sen kuuteen. Vaikka vaihtoehtoja on useita, niiden perimmäinen 
tavoite on sama: jakaa operaatio vaiheisiin ja tunnistaa vaiheiden ominaispiirteet 
operaation havaitsemiseksi ja vastatoimenpiteiden käynnistämiseksi. 

Operaation vaiheiden mallintaminen auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan 
organisaatioon kohdistuvia hyökkäysuhkia. Tunnistamalla ja hallitsemalla uhkia 
voidaan toteuttaa ennaltaehkäiseviä ja reagoivia toimenpiteitä. 
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet koostuvat kohteen haavoittuvuuksien 
tunnistamisesta ja niiden hallinnasta. Reagoivat toimenpiteet koostuvat havaitun 
hyökkäyksen tunnistamisesta ja siihen liittyvistä vastatoimenpiteistä (Ussath 
ym., 2016, s. 1; Bhatt ym., 2014, ss. 390–391). 

Tässä tutkimuksessa APT-operaation mallintamiseksi on valittu Hutchins 
ym. (2011) esittelemän seitsemän vaiheinen IKC-malli. Mallia on käytetty laajasti 
hyväksi erilaisissa tutkimuksissa (ks. Bhatt ym., 2014), teknologiayrityksissä ja 
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julkisissa organisaatioissa. Esimerkiksi Microsoft käyttää mallia omassa 
järjestelmien ja ohjelmistojensa turvallisuustestauksessa (Micrsosoft 2016, 10). 
Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden virasto (The Department of Homeland 
Security National Cybersecurity and Communications Integration Center, 2017) 
käyttää mallia kyberoperaatioiden mallintamiseksi ja analysoimiseksi. IKC 
kuvaa APT-operaation vaiheita tämän tutkimuksen kannalta riittävän laajasti ja 
yksityiskohtaisesti. 

IKC-mallissa analysoidaan kaikkia operaatioon liittyviä ja saatavissa olevia 
tietoja systemaattisesti. Operaation vaiheistaminen ja vaiheisiin sidottujen 
indikaattorien tunnistaminen mahdollistaa tilannekuvan muodostamisen, jonka 
perusteella puolustaja kykenee priorisoimaan resurssinsa ja toteuttamaan 
tilanteen kannalta vaadittavia toimenpiteitä. Indikaattoreiden tunnistaminen on 
keskeisessä asemassa. Indikaattori on mikä tahansa tieto, joka viittaa 
tunkeutumisyritykseen tai sen valmisteluun. Indikaattorit voidaan jakaa 
atomisiin, laskennallisiin ja toiminnallisiin kategorioihin. (Hutchins ym., 2011, s. 
4) 

”Kill chain” -malli perustuu periaatteeseen, jonka mukaan operaatio 
koostuu useista toisiaan seuraavasta vaiheesta. Hyökkääjän näkökulmasta 
siirtyminen seuraavaan vaiheeseen edellyttää onnistumista edellisessä. 
Tunnistamalla ja katkaisemalla tämä ketju missä tahansa operaation vaiheessa 
estää hyökkääjää siirtymästä operaation seuraavaan vaiheeseen ja siten 
saavuttamasta operaation tavoitetta. Kill chain -metodologia perustuu (Hutchins 
ym., 2011, ss. 2-4) Yhdysvaltojen puolustusministeriön julkaisemaan 
maalittamisen prosessiin (US Department of Defense, 2013), joka koostuu 
kohteen etsimis-, määrittely-, seuranta-, maalittamis-, vaikuttamis- ja 
vaikutuksen arviointivaiheista (engl. find, fix, track, target, engage, assess).  

IKC-mallin tavoite on siis tunnistaa ja katkaista operaatio mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Operaatiolle tyypillisten indikaattoreiden tunnistaminen ja 
seuraaminen operaation eri vaiheissa on ensiarvoisen tärkeää. Hutchins ym. 
esittämän mallin vaiheet on esitetty kuviossa 1. 
 

 
KUVIO 1 IKC-malli (Hutchins ym., 2011, s. 7 mukaan) 

Mallin seitsemän vaihetta on esitetty seuraavissa alaluvuissa 
yksityiskohtaisemmin. 

2.1.1 Ensimmäinen vaihe – tiedustelu 

Tiedusteluvaiheessa (engl. reconnaissance) hyökkääjä on operaation 
suunnitteluvaiheessa. Hyökkääjä kerää kohdeorganisaatiosta mahdollisimman 
paljon tietoa, jotta se pystyy määrittelemään, minkä kohteiden ja 
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haavoittuvuuksien kautta se voi päästä sisälle kohteen tietojärjestelmään. 
Tiedustelu kohdistuu sekä teknisiin että sosiaalisiin tietoihin. Kohteesta 
kerättyjen tietojen analysointi tuottaa hyökkääjälle perusteet seuraavan vaiheen 
toimeenpanolle. (Hutchins ym., 2011, s. 4). Kohteen tiedustelu on jatkuva 
prosessi ja se tuottaa perusteita kaikkiin operaation myöhempiin vaiheisiin. 

Tekninen tiedonhankinta kohdistuu esimerkiksi kohdeorganisaation 
tietoverkkojen määrään ja rakenteisiin, käytössä oleviin käyttöjärjestelmiin, 
ohjelmistoihin ja ohjelmistoversioihin sekä mahdollisiin etäyhteyksiin että 
sähköposti- ja tiedostonsiirtopalveluihin. Tekniset tiedonhankintamenetelmät 
voivat olla varsin perinteisiä, kuten kohdeverkon porttiskannausta ja 
palveluiden luettelointia. Tunnistetuista kohteista etsitään haavoittuvuuksia, 
jotka mahdollistavat haittaohjelman laatimisen, toimittamisen ja asentamisen 
kohdeorganisaation tietojärjestelmään. (Gardiner ym., 2014, s. 7: Viestintävirasto 
2014, s. 10) 

Sosiaalisten tietojen kerääminen kohdistuu organisaation henkilöstöön ja 
organisaatiosta julkisesti saatavissa oleviin tietoihin. Kerättäviä tietoja ovat 
esimerkiksi henkilöstön nimet, tehtävät ja asema organisaatiossa, ajankohtaiset 
tapahtumat ja yhteistyökumppanit. Hyökkääjä voi kerätä tietoja henkilöstöstä 
myös suoraan organisaatiosta tai epäsuorasti kolmannen osapuolen kautta. 
Avainhenkilöistä hankittuja tietoja käytetään joko tarkemman tiedustelutiedon 
hankkimiseen tai operaation myöhempien vaiheiden, kuten haittaohjelman 
toimittamisen yhteydessä. (Gardiner ym., 2014, s. 7: Viestintävirasto 2014, s. 10) 

2.1.2 Toinen vaihe – aseistaminen 

Aseistamisvaiheessa (engl. weponization) hyökkääjä suunnittelee ja laatii 
haittaohjelman toimitettavaksi kohdejärjestelmään. Tyypillisiä ominaisuuksia 
ovat kohteeseen asennettavat takaovet, komento- ja kontrollointikanavat, 
viestiliikenteen salaamiseen liittyvät toiminnot, ja kohdejärjestelmässä 
operoimiseen liittyvät toiminnallisuudet. Operoimiseen liittyviä toimintoja ovat 
esimerkiksi näppäinlyöntien ja kuvakaappausten tallentaminen. 
Haittaohjelmakoodi kootaan esimerkiksi osaksi luotettavalta vaikuttavaa 
tiedostoa, joka toimitetaan myöhemmässä vaiheessa kohteelle. (The Department 
of Homeland Security National Cybersecurity and Communications Integration 
Center, 2017; Hutchins ym., 2011, s. 4) 

Hyökkääjä pyrkii tyypillisesti salaamaan toimintansa operaation kaikissa 
vaiheissa. Hyökkääjän täytyy huomioida haittaohjelman suunnittelussa ja 
toimitusmenetelmän valinnassa kohdejärjestelmän suojausmekanismit 
voidakseen kiertää ne havaitsemisen estämiseksi. Teknisiä suojautumiskeinoja 
ovat esimerkiksi palomuurit, antivirusohjelmat, tunkeutumisen 
havaitsemisjärjestelmät (engl. Intrusion Detection System, IDS), tunkeutumisen 
estämisjärjestelmät (engl. Intrusion Prevention System, IPS) sekä 
tietoturvatiedon ja tapahtumien hallintajärjestelmät (Security Information and 
Event Management, SIEM). (Hutchins ym., 2011, s. 2) Sormenjälkitunnisteisiin 
perustuvien suojausmekanismien kiertäminen on toteutettavissa joko laatimalla 
täysin uniikki haittaohjelma tai muuntamalla riittävästi jo olemassa olevia 
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haittaohjelmia. Haittaohjelmien ”uudelleen muotoilua” kutsutaan polymorfoosi-
tekniikaksi. (Gardiner ym., 2014, s. 6) 

Dynaamisten analyysimenetelmien tavoitteena on tarkastella kohteeseen 
saapuvia viestejä ja tiedostoja eriytetyssä ympäristössä ennen varsinaiseen koh-
dejärjestelmään siirtämistä. Tätä tekniikkaa kutsutaan hiekkalaatikkotekniikaksi 
(engl. sandbox). Tekniikka mahdollistaa ohjelman testauksen ja sen ominaisuuk-
sien tarkastelun eristetyssä ja turvallisessa ympäristössä. Havaitsemisen estä-
miseksi voidaan käyttää useita tekniikoita (ks. Moser, Kruegel & Kirda 2007). Yk-
sinkertainen esimerkki välttää kiinnijääminen on asentaa haittaohjelmaan ajasti-
mia tai muita loogisia ehtoja, joiden täyttyessä haittaohjelma aktivoituu vasta 
kohdejärjestelmässä. (Gardiner ym., 2014, s. 6) 

Maineperustaisen verkkopalveluiden filteröinnin tavoitteena on tunnistaa 
ja estää yhteydenmuodostaminen kohdeorganisaatiosta haitalliseksi tunnistet-
tuun palvelimiin. Haitallisista ja rikolliseen toimintaan käytetyistä palvelimista 
laaditaan niin kutsuttuja mustia listoja (engl. black listing). Liikenne kohdeorga-
nisaatiosta näille haitallisiksi määritellyille palvelimille havaitaan ja estetään. 
Hyökkääjä ei voi käyttää mustalle listalle päätyneitä, vaarantuneita palvelimia ja 
verkko-osoitteita operaation toimeenpanossa, vaan jokaista operaatiota varten 
tulee rakentaa uusi palvelimista ja verkko-osoitteista koostuva kokonaisuus. 
Tämä edellyttää ymmärrettävästi hyökkääjältä aikaa ja muita resursseja, kuten 
verkko-osoitteiden rekisteröintiä ja palvelinten ylläpitotoimenpiteitä tai kolman-
sien osapuolten palvelinten hyväksikäyttöä. (Gardiner ym., 2014, s. 6) 

Hyökkääjä voi laatia kohdejärjestelmästä kerättyjen tietojen perusteella tes-
tiympäristön operaation suunnittelun ja toimenpiteiden testauksen mahdollista-
miseksi. Kohdejärjestelmän mallintaminen mahdollistaa hyökkääjälle kohdejär-
jestelmän heikkouksien analysoinnin, laadittavien haittaohjelmien testaamisen ja 
komentoyhteyden muodostaman liikenteen tarkkailun. Testauksen tavoitteena 
on varmistaa, että haittaohjelma läpäisee kohdejärjestelmän suojamekanismit 
eikä paljasta operaatiota kohteelle. (Sood & Enbody, 2013, s. 55) 

2.1.3 Kolmas vaihe – toimittaminen 

Operaation toimeenpano käynnistyy tässä toimittamisvaiheessa (engl. delivery) 
ja sen tavoite on saada laadittu haittaohjelma toimitettua kohdejärjestelmään. 
Toimitustapoja voivat olla esimerkiksi sähköpostin liitteet, web-sivut tai 
siirrettävät muistimediat. (Hutchins ym., 2011, s. 4) 

Hyökkääjä käyttää kohdeorganisaatiosta keräämiä tietoja hyväksi tavoit-
teenaan saada haittaohjelma kohdeorganisaation järjestelmiin huomiota herättä-
mättä. Viestit on pyritty laatimaan hyökkääjän toimesta niin, että niiden sisältö 
ei herätä vastaanottajassa epäilyksiä. Avaamalla sähköpostin liitetiedoston tai 
vierailemalla hyökkääjän manipuloimalla verkkosivustolla kohde lataa samalla 
haittaohjelmakoodin kohteen tietojärjestelmään. Kohdejärjestelmässä suoritettu 
haittaohjelmakoodi mahdollistaa hyökkääjän toiminnan käynnistämisen kohde-
järjestelmässä. (Gardiner ym., 2014, s. 6) 

Ussath ym. (2016) analysoivat 22 tunnettua APT-operaatiota ja niissä hait-
taohjelmien toimittamiseen käytettyä menetelmää. Yleisimmin haittaohjelman 
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toimittamiseen kohdeorganisaatioon käytettiin kohdistettuja tietojenkalastelu-
menetelmiä (engl. spear phishing), houkutussivustomenetelmiä (engl. watering 
hole) ja ulkoisia siirtomedioita. Kohdistettua tietojenkalastelumenetelmää käy-
tettäessä hyökkääjä lähettää kohteelle taidokkaasti laaditun, normaalilta vaikut-
tavan sähköpostiviestin. Viestin tavoitteena on saada kohde avaamaan joko hait-
taohjelmalla varustettu liitetiedosto, ohjata kohde haittaohjelman kohteelle lataa-
valle web-sivustolle tai manipuloidulle kirjautumissivulle. Siirtomediaa käytet-
täessä hyökkääjä toimittaa kohteelle haittaohjelmalla varustetun siirtomedian, 
kuten USB-tikun tai CD/DVD-levyn. Siirtomedian avaaminen kohdejärjestel-
mässä altistaa sen haittaohjelmalle. 

Haittaohjelman toimittaminen kohdejärjestelmään edellyttää hyökkääjältä 
kykyä tunnistaa kohdejärjestelmän haavoittuvuudet ja kykyä hyödyntää niitä. 
Vaiheen onnistuminen perustuu siihen, että kohde ei havaitse tekevänsä virhettä 
avatessaan hyökkääjän lähettämän haittaohjelman sisältävän liitetiedoston tai 
linkin. Haittaohjelma hyödyntää useimmiten tietojärjestelmässä olevia haavoit-
tuvuuksia, mutta haittaohjelman toimittaminen kohdeorganisaation tietojärjes-
telmään edellyttää usein ihmisen toiminnan manipuloimista (engl. social en-
gineering) ja ihmisen tekemää virhettä. 

2.1.4 Neljäs vaihe – hyväksikäyttö 

Hyväksikäyttövaiheessa (engl. exploitation) hyökkääjä on saanut toimitettua 
kohdennetun haittaohjelmakoodin kohdeorganisaation tietojärjestelmään. 
Useimmiten haittaohjelma hyödyntää jotain kohteen käyttöjärjestelmän tai sen 
käyttämän sovellusohjelman haavoittuvuutta. Haavoittuvuudella eli tietoturva-
aukolla (engl. vulnerability) tarkoitetaan ohjelmistossa olevaa virhettä, jonka 
avulla hyökkääjä voi päästä tekemään kohdetietojärjestelmässä toimia, joita ei 
normaalisti pitäisi pystyä tekemään. Haavoittuvuuden hyväksikäyttö 
mahdollistaa haittaohjelman asentamisen kohdeorganisaation tietojärjestelmään 
kohteen sitä havaitsematta. Hyväksikäyttö edellyttää usein joko ihmisen 
tekemää virhettä, ohjelmistohaavoittuvuuden hyväksikäyttöä tai niitä molempia. 
Ihmisen tekemä virhe tarkoittaa esimerkiksi vahingollisen tiedoston tai linkin 
avaamista. (Hutchins ym., 2011, s. 4) 

Kaspersky Labin (2017b, s. 21) esittämän arvion mukaan APT-ryhmien 
käyttävät haavoittuvuudet jakaantuivat vuonna 2016 internetselaimiin (27 %), 
Windows-käyttöjärjestelmiin (23 %), Android- käyttöjärjestelmiin (13 %) ja Flasf- 
(4 %) ja Java-ohjelmistoihin (4 %). Raportissa todetaan myös, että eri APT-ryh-
mien käyttämät haavoittuvuudet eivät ole pelkästään nollapäivähaavoittuvuuk-
sia (engl. zero-day vulnerability), vaan operaatioissa hyödynnetään haavoittu-
vuuksia, joihin on ollut jo pitkään saatavilla tietoturvapäivitykset. 

Eri APT-ryhmät ja yksittäiset verkkorikolliset saattavat myös hyödyntää 
haittaohjelmissaan samoja haavoittuvuuksia. Jossain tapauksissa on havaittu 
hyökkääjän jopa paikanneen (engl. patch) hyödyntämänsä haavoittuvuuden 
kohdejärjestelmässä estääkseen muiden toimijoiden pääsyn samaan kohteeseen 
havaitsemiseksi tulemisen todennäköisyyden pienentämiseksi. Kuvattu tapaus 
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on osoitus systemaattisesta operaatioturvallisuuden noudattamisesta paljastu-
misen estämiseksi. 

Edellä esitetty osoittaa, että edistyneissäkään operaatioissa ei tarvita välttä-
mättä itse kehitettyjä tai kolmannelta osapuolelta hankittuja nolla-päivähaavoit-
tuvuuksia. Mikäli tavoite saavutetaan jollain helpommalla tavalla, kuten hyväksi 
havaitun ja toimivan haavoittuvuuden hyväksikäytöllä, niin sitä myös sovelle-
taan käyttöön. Vähimmän vaivan logiikka pätee myös APT-ryhmien toimintape-
riaatteissa. 

2.1.5 Viides vaihe - asentaminen 

Asentamisvaiheessa (engl. installation) haittaohjelma asentuu 
kohdejärjestelmään. Haittaohjelma sisältää usein piilohallintaohjelman, jonka 
mahdollistaa hyökkääjälle pääsyn kohdejärjestelmään ja komentokehotteiden 
ajamisen kohteen käyttöjärjestelmätasolla. Piilohallintaohjelmat pyrkivät 
piilottamaan itsensä asentumalla itse käyttöjärjestelmään jonkin siinä olevan 
tietoturva-aukon avulla sekä tuhoamalla jäljet asennuksesta ja piilottamalla 
tietokoneelle syntyvät vieraat prosessit tai verkkoyhteydet. 
Piilohallintaohjelmaan kuuluu oleellisena osana etähallintamahdollisuus, niin 
kutsuttu takaovi (engl. back door), joka mahdollistaa hyökkääjän toiminnan 
kohdejärjestelmässä. Takaoven asennus liittyy oleellisesti hyökkääjän tarpeeseen 
säilyttää pitkäkestoinen jalansija kohdejärjestelmässä. (Hutchins ym., 2011, s. 4) 

Kohteen vaarantamiseen ei aina tarvita haavoittuvuuksia tai haittaohjelmia. 
Esimerkiksi kohdeorganisaation tietojärjestelmien etäohjaustyökalujen ja niiden 
kirjautumistunnusten käyttöön saaminen takaa hyökkääjälle miltei rajattomat 
mahdollisuudet kohdejärjestelmässä toimimiseen. 

2.1.6 Kuudes vaihe – komentaminen ja kontrollointi 

Komento- ja kontrollointivaiheessa (engl. command and control, C2) hyökkääjä 
muodostaa komentoyhteyden kohteeseen. Usein haittaohjelma ottaa yhteyttä 
hyökkääjän määrittämään komentopalvelimeen kohdeorganisaation 
tietojärjestelmään asentumisen jälkeen. Komento- ja kontrolliyhteyden kautta 
hyökkääjä kykenee välittämään komentoja kohdeorganisaation 
tietojärjestelmässä olevalle haittaohjelmalle ja välittämään kohteesta kerätyt 
tiedot hyökkääjälle. Komento- ja kontrolliyhteys toteutetaan usein salattuna 
komentopalvelimien kautta hyökkääjän paljastumisen estämiseksi. Yleisesti 
käytettyjä komentoyhteysprotokollia ovat HTTP/S, DNS, IRC, sähköposti- ja 
tiedostonsiirtoprotokollat. Perusperiaate on, että hyökkääjän ja kohteen välinen 
liikenne sekoittuu normaalin liikenteen sekaan havaitsemisen vaikeuttamiseksi. 
Usein hyökkääjä käyttää liikenteen salaamisen jotain salausmenetelmää, joka 
hankaloittaa luvattoman liikenteen havaitsemista ja analysoimista. (Hutchins, 
ym., 2011, s. 4; Ussath ym., 2016, s. 4; Gardiner ym., 2014, s. 3) 

Hyökkääjän käyttämä komento- ja kontrollointi-infrastruktuuri voi olla 
hyökkääjän itse rakentama ja ylläpitämä tai sitten kolmannen osapuolen ylläpi-
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tämä infrastruktuuri. Komentoliikenne kohteen ja hyökkääjän välillä voidaan to-
teuttaa tyypillisesti kahdella tavalla. Työntömallissa (engl. push-model) hyök-
kääjä välittää komennot kohteeseen suoraan reaaliajassa komentopalvelimen 
kautta. Vetomallissa (engl. pull-model) hyökkääjä jättää kohdeorganisaation tie-
tojärjestelmässä olevalle haittaohjelmalle välitettävät käskyt määräajoin toimitet-
tavaksi. Samoin kohteesta palaavat vastaukset välitetään komentopalvelimelle, 
josta hyökkääjä hakee ne määräajoin. (QinetiQ 2014, ss. 5–6) 

APT-ryhmät näkevät suuresti vaivaa kätkeäkseen komento- ja kontrolloin-
tikanavansa, sillä havaitsemalla ja analysoimalla tätä hyökkääjän ja kohteen vä-
listä liikennettä, on mahdollista tunnistaa hyökkääjä tai ainakin estää hyökkääjän 
suunnitelmallinen toiminta kohteessa. Käytännössä vain mielikuvitus, resurssit 
ja taidot ovat rajana sille, kuinka monimutkaisen ja salatun komento- ja kontrol-
lointi-infrastruktuurin hyökkääjä operaation toteuttamiseksi rakentaa. Hyök-
kääjä kehittää ja muuntaa tätä infrastruktuuria todennäköisesti koko operaation 
ajan kiinnijäämisriskin pienentämiseksi. 

2.1.7 Seitsemäs vaihe – toiminta kohteessa 

Toiminta kohteessa (engl. actions on objectives) tarkoittaa sitä, että hyökkääjä 
kykenee toimimaan kohdeorganisaation tietojärjestelmässä tavoitteidensa 
saavuttamiseksi. Toimintoja kohdejärjestelmässä ohjataan manuaalisesti 
hyökkääjän toimesta tyypillisesti haittaohjelman, kohdejärjestelmään asennetun 
takaoven tai etähallintaohjelman kautta. Tämän vaiheen saavuttaminen 
edellyttää, että kaikki aikaisemmat operaation vaiheet ovat onnistuneet eikä 
hyökkääjän toiminta ole paljastunut kohdeorganisaatiolle. (Hutchins ym., 2011, 
s. 4) 

Se, mitä toimintoja kohteessa tässä vaiheessa tehdään, riippuu hyökkääjästä 
ja sen tavoitteista. Toiminta voi sisältää kohdejärjestelmän käyttäjien käyttäjätun-
nusten keräämistä, kuvakaappausten ottamista ja välittämistä, hyökkääjän/hait-
taohjelman käyttöoikeuksien laajentamista, kohdejärjestelmän tarkempaa tie-
dustelua (tiedostojen, ohjelmistojen ja verkkoympäristön rakenteen kartoitta-
mista), tietojen keräämistä ja välittämistä kohdejärjestelmästä hyökkääjälle, koh-
dejärjestelmän tietojen, ohjelmistojen ja konfigurointien muuttamista tai tuhoa-
mista. Toiminta kohteessa voi olla pitkäänkin ainoastaan kohdejärjestelmän tark-
kailua ja toimintaedellytysten varmistamista pidemmäksi ajaksi. (Gardiner ym., 
2014, s. 7) 

Jälkien siivoaminen ja oman toiminnan salaaminen ovat tärkeässä osassa 
APT-operaatiota. Hyökkääjä kykenee manipuloimaan kohdeorganisaation tieto-
järjestelmässä tallennettavia lokitiedosta, mikäli hyökkääjällä on riittävät oikeu-
det ja työkalut käytössään. APT-ryhmien käyttämissä haittaohjelmissa on ha-
vaittu myös ominaisuuksia, jotka mahdollistavat kohdejärjestelmän tiedostojen 
ja käyttöjärjestelmän latauskoodin (engl. master boot record) tuhoamisen (De-
partment of Homeland Security, 2017). Kohdeorganisaation tietojärjestelmään 
suunnattu tiedusteluoperaatio voi tarvittaessa muuttua vaikuttamisoperaatioksi 
hyvin helposti. 
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2.1.8 Yhteenveto 

APT-operaatioille on ominaispiirteistä, että ne kohdistuvat tarkkaan valittuihin 
kohteisiin, operaatiot valmistellaan huolella, ne käyttävät edistyneitä hyökkäys-
menetelmiä ohittaakseen kohteen turvallisuusmekanismit. Lisäksi ryhmät kehit-
tävät ja muuttavat toimintatapamallejaan jatkuvasti kiinnijäämisriskin minimoi-
miseksi. Haittaohjelma tai etähallintaominaisuus toimitetaan tavalla tai toisella 
kohdeorganisaation tietojärjestelmään, jotta hyökkääjä kykenee saavuttamaan 
tavoitteensa. Hyökkääjä pyrkii levittäytymään laajasti kohdeverkkoon kyetäk-
seen tarkkailemaan kattavasti kohteen toimintaa ja varmistaakseen pitkäkestoi-
sen pysyvyyden kohdeverkossa. 

APT-operaation tavoitteiden taustalla on tunnistettu strategisen tason po-
liittisia tavoitteita ja operaation toteuttavilla tahoilla on arvioitu olevan käytössä 
valtiotason resursseja. Laajat resurssit tarkoittavat osaavaa ja riittävää henkilös-
töä, pitkäkestoisen operaation suunnittelu- ja toimenpanokykyä, sekä riittävää 
infrastruktuuria operaation toteuttamiseksi. 

Operaatiot koostuvat useasta eri vaiheesta ja niiden mallintamiseen on ole-
massa useita erilaisia malleja. Kaikilla malleilla on kuitenkin periaatteessa sama 
tavoite. Mallit auttavat hahmottamaan operaation eri vaiheisiin ja tunnistamaan 
eri vaiheissa havaittavia indikaattoreita. Tunnistamalla indikaattoreita on mah-
dollista varautua ja reagoida hyökkäyksiin. Tässä tutkimuksessa operaation vai-
heiden mallintamiseen on valittu IKC-malli, joka jakaa operaation seitsemään 
vaiheeseen. Mallin soveltamisen tavoitteena on operaation havaitseminen ja py-
säyttäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mallin käyttö edellyttää sys-
temaattista uhkatiedon keräämistä ja analysoimista. 

2.2 Päätöksenteon viitekehys 

Päätöksenteko ei tapahdu tyhjiössä. Päätösten merkitys korostuu mitä 
suuremmasta ja monimutkaisemmasta operaatiosta on kysymys. APT-
operaation suunnittelu ja toimeenpano edellyttävät hyökkääjältä 
päätöksentekokykyä. Tässä luvussa esitellään päätöksentekoprosessin perusteita 
osana APT-operaatiota. Ensiksi päätöksentekoprosessia tarkastellaan John 
Boydin esittelemän OODA- loopin näkökulmasta. OODA-päätöksentekosykliä 
käsittelevää alalukua täydennetään esittelemällä Mica Endsleyn (1995) 
tilanneymmärryksen teoria (engl. Situation Awareness, SA). Tilanneymmärrys 
on keskeisessä asemassa päätöksentekoprosessissa. Endsleyn teoria pyrkii 
selittämään, minkälaiset asiat vaikuttavat tilanneymmärryksen syntymiseen. 
Lopuksi esitellään yleinen kuvaus johtamisjärjestelmästä, jonka puitteissa 
operaation suunnittelu ja toimeenpano toteutuvat. 
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2.2.1 OODA-loop päätöksentekoprosessina 

“He who can handle the quickest rate of change survives.” – John Boyd (1927–
1997) 
 
Yhdysvaltain ilmavoimien everstin, hävittäjälentäjän ja sotateoreetikon, John 
Boydin esittelemä päätöksenteon malli, OODA-loop, laadittiin alun perin 
ilmasodankäynnin viitekehykseen Korean sodan (1950–1953) aikana kerättyjen 
kokemusten pohjalta. Teorian pohjalta yksinkertaistetun tulkinnan mukaan 
vastakkainasettelussa pärjää se osapuoli, joka kykenee toteuttamaan 
perustellusti päätöksentekoprosessin vaiheet vastustajaansa nopeammin. 
OODA-loop koostuu neljästä toisiaan seuraavasta vaiheesta. Vaiheet ovat 
havainnointi (engl. Obseravation), tilanteen arviointi (engl. Orientation), 
päätöksenteko (engl. Decision) ja toiminta (engl. Action). Englannin kielinen 
termi `loop´ (suom. silmukka) viittaa prosessin syklimäiseen ja iteratiiviseen 
luonteeseen. Aloitekyky pysyy sillä osapuolella, joka kykenee tekemään ja 
toimeenpanemaan päätöksensä vastustajaa nopeammin. (Boyd 1995, s. 4; 
Brehmer 2005, ss. 2-3; Osinga 2007, ss. 1-2). 

OODA-loopia on käytetty laajasti johtamisen ja päätöksenteon viitekehyk-
senä sekä sotilasdoktriineissa että yritysmaailmassa. (Grant & Kooter 2005, s. 1; 
Osinga 2007, ss. 3–5) Professori Martti Lehto on tarkastellut John Boydin teoriaa 
kybersodankäynnin ja sotilasoperaatioiden kontekstissa (Lehto 2009; 2014; 2018). 
Hänen näkemyksensä mukaan OODA-loop soveltuu hyvin kybersodankäynnin 
ja kyberoperaatioiden johtamisen ja päätöksenteon tarkastelun viitekehykseksi. 

Boydin julkaisema tuotanto koostuu seuraavista esseistä ja esityksistä: 

 Destruction and Creation valmistui vuonna 1976 sisältäen seitsemän 
sivua. Essee sisältää filosofisia analyysi-synteesejä ja induktio-
deduktio- -malleja, jotka auttavat ymmärtämään ja selviytymään 
maailmassa. 

 Patterns of Conflict esitelmän ensimmäinen luonnos valmistui 1977 ja 
sen viimeistelty versio 1986 sisältäen 193 sivua. Esitys koostuu voit-
tamisen ja häviämisen malleista ja toiminnasta konfliktisessa maail-
massa. 

 Organic Design for Command and Control esitelmän viimeisin versio 
valmistui 1987 sisältäen 38 sivua. Esitys sisältää periaatteita, jotka 
mahdollistavat yhteistyön kompleksissa, haasteellisissa ja nopeasti 
muuttuvissa olosuhteissa. 

 Strategic game of ? and ? viimeistelty versio valmistui 1987 sisältäen 
59 sivua. Esitelmä käsittelee strategiaa fyysisen, mentaalisen ja mo-
raalisen tason näkökulmasta. 

 Revelation valmistui 1987 koostuen kahdesta sivusta. Esitelmä esittää 
voittamisen ja häviämisen perusajatuksen epävarmoissa ja arvaa-
mattomissa olosuhteissa. 
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 The Conceptual Spiral esitelmän ensimmäinen luonnos valmistui 1987 
ja päivitetty versio heinä-elokuussa 1992 sisältäen 38 sivua. Esitelmä 
esittelee ja edustaa selviytymisen ja kasvun paradigmaa. 

 The Essence of Winning and Losing valmistui 1995 sisältäen viisi sivua. 
Esitelmä on synteesi kaikesta Boydin esitelmistä. 

Frans Osinga (2007) on tutkinut Boydin teorian taustoja laaja-alaisesti teok-
sessaan Science, Strategy and War, The Strategic Theory of John Boyd. Hän toteaa Bo-
ydin teorian olevan paljon perusteellisempaa, laaja-alaisempaa, syvällisempää ja 
rikkaampaa kuin yksinkertainen ja yleinen tulkinta hänen esittelemästään ja 
myöhemmin OODA-loopiksi nimetystä päätöksenteon silmukastaan. Johtami-
sen ja päätöksenteon periaatteet ovat sovellettavissa strategiselta tasalta yksin-
kertaisiin taktisen tason toimijoihin. Ajattelemisen ja laaja-alaisen ymmärryksen 
syntyminen ja vaihtoehtojen vertailun liittäminen päätöksentekoprosessiin on 
yksi mallin keskeisimmistä päämääristä. Boydin teorian ja ajattelun taustalla vai-
kuttavat systeemiajattelu, kybernetiikka, kognitiotieteet ja lukuisat sotateoreeti-
kot kuten Sun Tzu (400ekr), Carl von Clausewitz (1780-1831), Liddell Hart (1895 
–1970). 

Nelivaiheisen päätöksentekosyklin tausta on laaja-alainen, käytännönlähei-
nen ja perusteellinen kokonaisuus. Se huomioi päätöksentekoprosessissa sekä 
kontekstisidonnaisen että ihmiskeskeisen ulottuvuuden. OODA-loopin laajen-
nettu kuvaus yhdistää suurstrategian epistemologiaan, ja esittää päätöksenteon 
mallin kyberneettisenä kaksoissilmukkana. (Osinga 2007, s. 230 Boyd; Boyd, 1995, 
s. 4). Kuviossa 2 esitelty Boydin OODA-loop perustuu The Essence of Winning 
and Losing (1995, s. 4.) esitelmän graafiseen malliin. 

 
KUVIO 2 OODA-loop (Boyd, 1995, s. 4 mukaan) 

Havainnointivaiheessa tietoja toimintaympäristöstä kerätään käytettävissä 
olevien resurssien avulla. Tiedonkeruuseen käytettävät resurssit muodostuvat 
ihmisistä sekä tiedonkeruuseen käytettävistä järjestelmistä ja menetelmistä. 
Tiedonkeruuseen vaikuttavat alati muuttuvat olosuhteet ja operaatioon tai 
tehtävään osallistuvan henkilöstön sisäsyntyiset taustavaikuttimet. 
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Havainnointivaihe on myös vuorovaikutuksessa prosessin muiden vaiheiden 
kanssa. Havainnointivaiheen tehtävä on tuottaa tietoa toimintaympäristöstä 
orientaatiovaiheen tarpeisiin. (Boyd, 1995, s. 4; Osinga 2007 ss. 230-233) 

Orientaatiovaiheessa laaditaan analyysi ja synteesi vallitsevasta tilanteesta 
päätöksenteon perusteeksi. Analyysi ja synteesi vallitsevasta tilanteesta syntyy 
tulkinnan kautta. Tulkintaan vaikuttavat saatujen tietojen lisäksi sekä henkilön 
kulttuurillinen ja geneettinen tausta että hänen kokemuksensa ja osaaminen. 
Orientaatiovaiheen tarkoitus on tuottaa perusteltu analyysi vallitsevasta tilan-
teesta päätöksenteon perusteeksi. Orientaatiovaiheen merkitys prosessin muihin 
vaiheisiin on keskeinen. (Boyd, 1995, s. 4; Osinga 2007 ss. 230-233) 

Päätöksentekovaiheessa valitaan perusteltu ja vallitsevan tilanteen kan-
nalta tarkoituksenmukaisin toimenpide toimeenpantavaksi. Toimeenpantavan 
päätöksen vaikutuksien seuranta huomioidaan havainnointivaiheessa. Tehty 
päätös toteutettavasta toimenpiteestä tuottaa perusteet toiminnalle. Tehty päätös 
voi olla myös hypoteesi, jonka toimivuutta testataan seuraavassa vaiheessa. 
(Boyd, 1995, s. 4; Osinga 2007 ss. 230–233) 

Toimintavaiheessa päätetty toiminta joko toimeenpannaan sellaisenaan tai 
testataan sen toimivuutta. Toimeenpanovaiheen jälkeen palataan jälleen havain-
nointivaiheeseen ja tarkastellaan toiminnan vaikutuksia toimintaympäristössä ja 
mahdollisessa toiminnan kohteessa. (Boyd, 1995, s. 4; Osinga 2007 ss. 230–233) 

Kompleksisilla organisaatioilla voi olla moninkertaisia OODA-loopeja toi-
minnassa samanaikaisesti. Alemman tason loopit toimivat yleensä nopeammin 
kuin ylemmän tason. Boydin mielestä on olennaista ylläpitää suurinta mahdol-
lista joustavuuden ja aloitteellisuuden tasoa, jotta toimenpiteet voidaan pitää 
säännönmukaisesti nopeina ja siten vastapuolelle vaikeasti ennakoitavina. Vas-
tustajaa nopeamman päätöksentekosyklin toteuttaminen takaa informaatioyli-
voiman vastustajaan nähden ja mahdollistaa operaation tavoitteiden saavuttami-
sen ja vastustajan voittamisen. (Endsley & Jones 1997 ss. 11–12) 

Kuviossa 3 on esitetty (Alberts, ym. 2001, s. 132) pelkistetty OODA-loop, 
jossa erotellaan eri vaiheiden konteksti. Orientaatio ja päätösvaihe tapahtuvat 
päätöksentekijän kognitiivisessa ulottuvuudessa (engl. cognitive domain), kun 
taas havaintojen teko ja toiminta ilmenevät informaation (engl. information do-
main) ja fyysisen ulottuvuuden (engl. physical domain) piirissä. APT-operaation 
kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että hyökkääjän toiminnasta on mahdollista ke-
rätä havaintoja fyysisessä ulottuvuudessa toteutuvista vaiheista, kun kognitiivi-
sessa ulottuvuudessa toteutuvista orientaatio- ja päätösvaiheista ei voida saada 
suoranaisia havaintoja. Kognitiivisen ulottuvuuden vaiheet ovat erityisen mie-
lenkiintoisia, koska niistä on mahdollista saada viitteitä tulevasta toiminnasta. 
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KUVIO 3 OODA-loopin ulottuvuudet (Alberts ym., 2001, s. 132 mukaan) 

Boydin päätöksentekoprosessin teoria on laadittu sotilasjohtamisen ja 
päätöksenteon kontekstissa. Teorian keskeisimmät premissit on esitetty usein 
suhteessa vastustajaan; OODA-loopin läpikäyminen vastustajaa nopeammin tai 
vastustajan OODA-loopin ymmärtäminen ja häiritseminen, esitetään 
edellytyksinä vastustajan voittamiselle. Boydin OODA-loop on kuitenkin 
yleistettävissä miltei mihin tahansa tavoiteorientoituneeseen toimintaan eikä se 
ole sidottu sotilaalliseen kontekstiin. 

Kritiikki Boydin teoriaa kohtaan kohdistuu usein sen päätöksentekosykliä 
yksinkertaistavaan luonteeseen ja tosiasiaan, ettei Boyd julkaissut teoriastaan 
varsinaista akateemista tutkimusta vaan hänen teoriansa oli dokumentoitu esi-
telmiin ja esseisiin (mm. Alberts ym. 2001; Osinga 2007, ss. 5–6). Tarkasteltaessa 
Boydin päätöksentekomallin taustaa, mitä kunkin vaiheen aikana tapahtuu ja 
vaiheiden välisiä takaisinkytkentöjä, ei kritiikki päätöksentekoprosessia yksin-
kertaistavasta luonteesta vaikuta oikeutetulta. Näennäisen yksinkertaiset käsit-
teet pitävät sisällään laajan merkityskentän, jota tässä tutkimuksessa on avattu. 

APT-operaation suunnittelun ja toimeenpanon kannalta tämä tarkoittaa 
sitä, että jokaisen APT-operaation vaiheen aikana toteutuvat OODA-loopin vai-
heet. Operaation kohteen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että tunnistamalla 
hyökkääjän päätöksentekoprosessin vaiheet niihin voidaan pyrkiä vaikuttamaan. 
Hyökkääjän päätöksentekoprosessia häiritsemällä, esimerkiksi toteuttamalla 
vastatoimia ennakoivasti tai syöttämällä harhauttavia tietoja hyökkääjän havait-
tavaksi, kohde voi saavuttaa etulyöntiaseman ja aloitekyvyn suhteessa hyökkää-
jään. 
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2.2.2 Laadukas tilanneymmärrys perusteltujen päätösten mahdollistajana 

Edellä kuvatun päätöksentekoprosessin keskeisimmäksi vaiheeksi tunnistettiin 
orientaatiovaihe, joka toteutuu kognitiivisessa ulottuvuudessa. Orientaatiovai-
heessa syntyy perusteet päätöksenteolle toimintaympäristöstä kerättyjen havain-
tojen perusteella tehtyjen analyysien tuloksena. Tilannekuva, tilannetietoisuus ja 
tilanneymmärrys luovat edellytykset operaation johtamiselle ja päätöksenteolle 
(Endsley, 1995). Tietojen tulkitseminen väärän tilannekuvan ja tilanneymmär-
ryksen puitteissa orientaatiovaiheessa johtaa väistämättä huonoon lopputulok-
seen. APT-operaation kannalta tämä tarkoittaisi operaation paljastumista ja kes-
keytymistä ennen kuin se on saavuttanut tavoitteensa. Tästä syystä tilannekuvan 
ja tilanneymmärryksen merkityksen tunnistaminen ja käsitteiden määrittely on 
tarpeellista. 

Tilanne on hetkellinen ja tietynlainen asiantila. Siihen vaikuttavat sekä en-
nakoidut että ennakoimattomat ja nopeasti muuttuvat olosuhteet ja tapahtumat. 
Tilanne voi muuttua nopeasti, hitaasti tai pysyä muuttumattomana. Tilanne voi 
olla hallittu tai hallitsematon asioiden tila. (Kuusisto & Kuusisto, 2005, s. 13) 

Tilannekuva on Kuusiston & Kuusiston (2005, ss. 16–17) mukaan tietoi-
suutta vallitsevista olosuhteista. Tilannekuva sisältää tiedon menneistä, meneil-
lään olevista ja mahdollisista tulevista tapahtumista. Se on analysoitua ja jäsen-
nettyä sekä alati päivittyvää, yksittäisistä tilannetiedoista koostettua tietoa jonkin 
määritellyn toimialueen tilanteesta. Yksittäinen tilannetieto kertoo mitä, missä ja 
milloin jotakin on tapahtunut. Tilannekuvaan sisältyvät myös resurssitiedot ja 
muu relevantti taustainformaatio. Tilannekuvan tulee tarjota kaikki tilannetta 
käsittelevä, päätöksenteon kannalta relevantti tieto. 

Tilanneymmärryksen käsite laajentaa tilannekuvan käsitettä. Kuusiston & 
Kuusiston (2005, s. 24) mukaan tilanneymmärrys muodostuu toimintaympäris-
tössä tapahtuvan tilanteen ja tilannetietoisuuden tulkinnan tuloksena. Tilanteen 
ymmärtävä toimija tunnistaa toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät ja ymmär-
tää miten tilanne voi kehittyä. Ymmärryksen kautta toimija voi tehdä perustel-
tuja päätöksiä, kuinka tulevaisuudessa tulee toimia. 

Tilanneymmärrys syntyy ”korvien välissä” eikä näytöllä olevasta pelkiste-
tystä tilannekuvasta. Ymmärrys rakentuu yhtäältä tulkitsijan kokemus- ja osaa-
mistaustan ja toisaalta vallitsevasta tilanteesta saatujen tietojen perusteella. Ym-
märrys vallitsevasta tilanteesta on siis vahvasti sidoksissa tulkitsijan kykyyn tul-
kita tilannetta. Kokemus- ja osaamistausta koostuvat koulutuksesta, harjoitte-
lusta ja harjaantumisesta. Laadukkaaseen tilanneymmärrykseen sisältyy myös 
kyky tunnistaa ja hallita epävarmuuden elementti. (Alberts ym., 2001, s. 139) 

Tilannetietoisuuden ja tilanneymmärryksen käsitteet ovat hyvin lähellä toi-
siaan ja ne ymmärretään usein samaksi asiaksi. Alberts ym. (2001, s. 19) vertaavat 
tilannetietoisuutta ja tilanneymmärrystä sotilasympäristössä ja toteavat, että ti-
lannetietoisuus keskittyy siihen, mitä menneestä ja nykyisestä tilanteesta tiede-
tään, kun taas tilanneymmärrys kohdistuu siihen, millaiseksi tilanne on muodos-
tumassa tai voi muodostua ja kuinka erilainen toiminta vaikuttaa kehittyvään 
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tilanteeseen. Tilanneymmärrys on tässä vertailussa vahvasti sidottu tulevaisuu-
teen orientoituneeksi. 

Mica Endsley (1995, ss. 36–37) yhdistää SA-teoriassaan aiemmin kuvatut ti-
lannekuvan, tilannetietoisuuden ja tilanneymmärryksen käsitteet kolmiportai-
sessa tilannetietoisuuden mallissaan. Tässä yhteydessä on tärkeä mainita, että 
Endsley käyttämä englanninkielinen termi Situation awareness (SA) kääntyy suo-
raan suomeksi tilannetietoisuudeksi, mutta epäselvyyksien välttämiseksi käyte-
tään tässä tutkimuksessa termiä tilanneymmärrys tilannetietoisuuden sijaan. 

Endsleyn (1995) mukaan tilanneymmärrys on ympärillä olevien relevant-
tien elementtien havaitsemista ajan ja paikan suhteen, niiden merkityksen ym-
märtämistä vallitsevassa kontekstissa sekä kykyä arvioida tilannetta lähitulevai-
suudessa. Tilanneymmärryksen ensimmäisellä tasolla toimija käsittelee tilanteen 
kannalta oleellista tietoa. Toisella tasolla toimija yhdistää saadun informaation 
annettuun tehtävään, tavoitteisiin ja kontekstiin. Kolmannella tasolla toimija ky-
kenee käyttämään kaikkea tietoa hyväkseen ja arvioimaan tilanteen kehittymistä 
ja tulevaa toimintaa. Edellä kuvattujen määritelmien mukaan kolmannen por-
taan tietoisuus edustaa tilanneymmärrystä. 

Endsleyn (1995) teorian mukaan tilanneymmärryksen kehittymisen pro-
sessi ja päätöksenteon prosessit ovat erillisiä toisiaan seuraavia vaiheita. Näin ol-
len päätöksenteko edellyttää tilanneymmärryksen muodostumista. Tilanneym-
märryksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä tilannetietojen lisäksi ovat tul-
kitsijan taidot, koulutus, kokemus, ennakkokäsitykset, kognitiiviset taidot, ta-
voitteet ja tilanteeseen liittyvät stressitekijät. Endsleyn (1995, s. 35) tilannetietoi-
suuden malli osana päätöksentekoprosessia on esitetty kuviossa 4. Kuviota on 
täydennetty toimintatapamalleja ja sääntöjä kuvaavalla laatikolla, koska toimin-
taa säätelevät normit määrittävät, kuinka prosessit organisaatiossa etenevät. 
Malli helpottaa hahmottamaan sekä tilanneymmärryksen muodostumista että 
päätöksentekoprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Tämä malli käsittää arvion yksilön 
ominaisuuksista, jotka määrittävät heidän kykynsä kehittää tilanneymmärrys-
tään monimutkaisissa olosuhteissa ja systeemin ominaisuudet, jotka vaikuttavat 
yksilön työskentelyyn. 
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KUVIO 4 Tilannetietoisuuden malli dynaamisessa päätöksenteossa (Endsley, 1995, s. 35 mu-
kaan) 

Tilanneymmärryksen kehittymisen mallissa voidaan nähdä paljon yhtäläisyyk-
siä OODA-loopin orientaatiovaiheen kanssa. Molemmat korostavat konteksti-
sidonnaisuutta ja tunnistavat yksilön keskeisen roolin ymmärryksen luomisessa. 
Yhtäältä laadukas tilanneymmärrys mahdollistaa operaation kannalta oikeiden 
päätösten tekemisen ja toimeenpanon. Toisaalta, laadukas tilanneymmärrys 
edellyttää yksilöltä riittäviä taitoja, koulutusta ja kokemusta. 

Haastavan ja monivaiheisen APT-operaation johtamisen ja päätöksenteon 
tulee perustua laadukkaaseen tilanneymmärrykseen. Mikäli päätöksiä tehdään 
puutteellisen tai virheellisen tilanneymmärryksen perusteella, operaation paljas-
tumisen ja keskeytymisen todennäköisyys kasvaa. Operaatioon osallistuvalla 
henkilöstöllä tulee siis olla toimintaympäristön havainnointikyvyn lisäksi riittä-
vät taidot, koulutus ja kokemus laadukkaan tilanneymmärryksen muodosta-
miseksi. Tilanneymmärryksen muodostuminen on jatkuva prosessi ja se toteu-
tuu kaikissa APT-operaation vaiheissa. 

2.2.3 Johtamisjärjestelmä organisaation toiminnan viitekehyksenä 

”The art of getting things done through people” Mary Parker Follett (1868–1933) 
 

APT-operaation toteutuksen edellyttämän johtamisjärjestelmän yksiselitteinen 
määrittely on haasteellista. APT-operaatioita käsittelevän kirjallisuuden, 
raporttien ja artikkeleiden tarkastelu rajoittuu usein hyökkääjän ja kohteen 
välisen komentoyhteyden sekä tiedostojen siirtämiseen mahdollistavan, 
infrastruktuurin tekniseen tarkasteluun (Command Five Pty Ltd 2012; QinetiQ 
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2014; Gardiner ym., 2014). Kyberoperaation toteutus kuitenkin edellyttää 
luotettavaa, joustavaa ja kattavaa johtamisjärjestelmää (Gardiner ym., 2014, s. 3; 
Carvalho ym. 2015, s. 84). 

APT-operaation toimeenpanon mahdollistava johtamisjärjestelmä on mer-
kittävästi laajempi kokonaisuus kuin operaation komento- ja kontrollointiyhtey-
den toteutukseen ja tiedostojen siirtoon tarvittavan infrastruktuurin rakentami-
nen ja ylläpito. APT-operaatioiden rikollisen ja salatun luonteen vuoksi niiden 
toimintaa määrittäviä johtamisjärjestelmäkuvauksia tai -manuaaleja ei ole julki-
sesti saatavilla. Tässä yhteydessä APT-operaation johtamisjärjestelmän määritte-
lyssä tyydytään kuvaaman käsitteellisellä tasolla, mistä osakokonaisuuksista joh-
tamisjärjestelmä koostuu. Johtamisjärjestelmän yleinen kuvaus auttaa hahmotta-
maan reunaehtoja, joiden puitteissa APT-operaatiot toteutuvat, vaikka yksityis-
kohtaista APT-operaation johtamisjärjestelmäkuvausta ei ole mahdollista tässä 
yhteydessä esittää. 

Englannin kielinen termi Command and Control (C2) kuvaa yleisellä tasolla 
mitä johtamisjärjestelmä edustaa: keinoja ja menetelmiä komentaa ja kontrolloida 
(Alberts & Hayes, 2006, s. 7). Tässä yhteydessä on syytä mainita, että suomalai-
sessa terminologiassa Command and Control viittaa usein johtamiseen. Johtamis-
järjestelmän laajempi ja yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa, kuinka tuo ko-
mentaminen ja kontrollointi toteutetaan, mistä osakokonaisuuksista organisaa-
tion johtamisjärjestelmä koostuu ja kuinka se liittyy johtamiseen. 

Johtamisjärjestelmä luodaan ja sitä käytetään tuomaan lisäarvoa tehtävän 
tai tehtävien toteuttamiselle. Johtamisjärjestelmän tulee mahdollistaa resurssien 
tehokas käyttö ja toimijoiden välinen työskentely yhteisen tavoitteen saavutta-
miseksi. (Alberts & Hayes, 2006, s. 39) 

ISO 9000 -standardin mukaan johtaminen sisältää koordinoidut toimenpi-
teet, joilla organisaatiota suunnataan ja ohjataan asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Johtamisjärjestelmä käsitetään ja määritellään standardissa "hallinta-
järjestelmänä", joka on joukko toisiinsa liittyviä tai vaikuttavia organisaation osa-
tekijöitä. Kun johtamista tehdään järjestelmällisesti, niin puhutaan organisaation 
johtamisjärjestelmästä. 

Sotilaallisessa toimintaympäristössä johtamisjärjestelmän tehtävä on tukea 
operaation tavoitteiden toteutumista ja operaation komentajan johtamistoimin-
taa. Johtamisjärjestelmä sisältää tarvittavat prosessit ja keinot, joilla komentajan 
tahto välitetään ja toimeenpannaan operaatiossa. Johtamisjärjestelmä koostuu 
henkilöiden, laitteiden, viestivälineiden, toimitilojen ja toimintatapamallien 
muodostamasta kokonaisuudesta. Toimintatapamallit sisältävät sekä roolien, 
sääntöjen, vastuiden ja toimivaltuuksien määrittelyn että motivoinnin, koulutuk-
sen ja varautumisen. Johtamisjärjestelmä tukee operaation eri vaiheiden toteut-
tamista sekä mahdollistaa suunnittelun, toiminnan ohjauksen, tilanteen seuran-
nan, koordinoinnin ja kontrolloinnin. (Ryan & Frater, 2002, s. 5; Alberts & Hayes, 
2006, s. 47). Pelkistetysti ilmaistuna johtamisjärjestelmä määrittää, miten organi-
saation johtaja voi käyttää toimivaltaa olemassa olevaan henkilöstöön ja suori-
tuskykyihin tehtävän toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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Ryan & Frater (2002, ss. 5–6) tarkastelevat johtamisjärjestelmää liittämällä 
sen vuorovaikutusta sisältävään kontekstiin ja sitomalla sen OODA-loopin vai-
heisiin. Komento- ja kontrollointisykli Ryan & Fraterin (2002, s. 4) mukaan on 
esitetty kuviossa 5. 

 

 
KUVIO 5 Komento- ja kontrollointisykli (Ryan & Frater, 2002, s. 4 mukaan) 

Johtamisjärjestelmän tekniset osakokonaisuudet ja toimintatapamallit 
määrittelevät, kuinka tietoja ja käskyjä voidaan järjestelmässä käsitellä ja välittää. 
Siirtyminen vaiheesta toiseen edellyttää tietojen ja käskyjen välittämistä 
toimintaan liittyvien tahojen välillä. Toimintaympäristöstä kerättyjen tietojen ja 
havaintojen välittäminen toteutetaan viestijärjestelmien (engl. communications 
systems) välityksellä. Informaation prosessointivaiheessa, joka vastaa OODA-
oopissa orientaatiovaihetta, kerätystä raakatiedosta ja havainnoista 
prosessoidaan analysoitua tietoa tukemaan komentajan päätöksentekoa. Tässä 
vaiheessa automaatio on keskeisessä asemassa, jotta laajoista tietomassoista 
voidaan jalostaa oleellinen tieto riittävän nopeasti päätöksenteon tueksi ja 
käskyjen välittämiseksi. Komentaja tekee päätöksensä olemassa olevan tiedon 
perusteella ja käskee niiden mukaiset tehtävät alaisilleen viestijärjestelmän 
välityksellä. Viimeisessä vaiheessa määrätyt toimijat suorittavat tehtävät 
saamiensa käskyjen mukaisesti. Toiminta johtaa syklin uudelleen 
käynnistymiseen. Kommunikaatiojärjestelmä mahdollistaa eri vaiheiden välissä 
tarvittavan toimijoiden välisen vuorovaikutuksen. (Ryan & Frater (2002, ss. 5–6) 

Ryan & Frater (2002, ss. 5–6) käyttämä kommunikaatiojärjestelmän käsite 
voidaan tässä yhteydessä ymmärtää tarkoittavan tietojärjestelmää. Tietojärjes-
telmä määritellään Suomen kyberturvallisuusstrategiassa (2013, s. 13) seuraa-
vasti: ”ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmista koostuvaa 
järjestelmää, jonka tarkoituksena on informaatiota käsittelemällä tehostaa tai helpottaa 
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jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi.” APT-operaation johtamisjärjestel-
mään kuuluvan tietojärjestelmän tulisi mahdollistaa kaikkien operaation seitse-
män vaiheen valmistelu ja toimenpano. 

Carvalho ym. (2015, s. 84) tarkastelevat perinteistä johtamisjärjestelmän 
määritelmää kyberoperaatioiden johtamisjärjestelmävaatimusten näkökulmasta. 
Määrittelyn mukaan kyberoperaatioiden johtamisjärjestelmän tulee mahdollis-
taa kaikki tehtävän toteutumisen edellyttämät toimenpiteet suunnittelusta toi-
meenpanoon, tilanteen, tehtävien toteutuksen ja johtamisjärjestelmän tilan seu-
rantaan ja arvioitiin. Kybertoimintaympäristön dynaamisen luonteen takia toi-
mijoiden roolit, tehtävät, vastuut ja toimintarajoitukset tulee määritellä selkeästi 
tehokkaan päätöksenteon ja toimeenpanon mahdollistamiseksi. 

Johtamisjärjestelmällä on selkeä liittymäpinta organisaatioon ja organisaa-
tiorakenteeseen. Aikaisemmin on todettu (luku 2.1) APT-operaatioiden olevan 
hyvin organisoitua, pitkäkestoista ja tavoitteellista toimintaa. APT-ryhmien to-
teuttamat operaatiot ovat usein laajoja kokonaisuuksia, ja APT-ryhmillä saattaa 
olla useita operaatioita käynnissä yhtäaikaiseksi. Siksi on syytä olettaa, että APT-
ryhmillä on olemassa toiminnan mahdollistava organisaatiorakenne, jossa tehtä-
vät, vastuut ja toimivalta ovat määritelty tarkasti. 

Lämsä & Päivike (2013, ss. 9–11, 152) kuvaavat organisaatiota tavallisesti 
ihmisten muodostamaksi yhteistoiminnaksi, jonka pyrkimyksenä on saavuttaa 
yhteiset tavoitteet. Organisaation kokonaistarkoitus voi olla määritelty siten, että 
se pyrkii luomaan ja soveltamaan teknologiaa saavuttaakseen tavoitteensa mah-
dollisimman tehokkaasti. Organisaatiorakenne kuvaa organisaatiossa toimivien 
ihmisten välisiä suhteita ja niihin rakentuneita toimintatapoja. Määritelty ra-
kenne mahdollistaa johtamisen, ja se luo organisaation jäsenille yhteisen näke-
myksen toiminnan työnjaosta ja ohjaussuhteista. Organisaatiorakenne mahdol-
listaa toiminnan suunnittelun, järjestämisen, ohjauksen ja valvonnan. Rakenne 
määrittää ihmisten tehtävät, vastuualueet, työroolit ja suhteet sekä viestintäver-
kostot. 

Lämsä & Päivike (2013, s. 153) listaavat organisaatiorakenteelle seuraavat 
tehtävät: 

 Tehokkaan toiminnan ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön 
mahdollistaminen 

 Toiminnan valvonta 
 Vastuun ja velvollisuuksien määrittely eri tehtävistä toimiville hen-

kilöille, ryhmille ja tiimeille 
 Koordinaatio eri tehtävien ja organisaation osien välillä 
 Joustavuuden mahdollistaminen kehittämistarpeisiin vastaamisessa 
 Ihmisten tyytyväisyyden ja yhteistyön edistäminen 

Rakenteen mahdollisuudet ovat Lämsän & Päivikkeen (2013, s. 153) mukaan 
sidoksissa siihen, kuinka sopiva rakenne on suhteessa organisaation 
ympäristöön, tehtävään, tavoitteeseen, teknologiaan ja ihmisiin. Jälkimodernissa 
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maailmassa korostuvat muutos ja satunnaisuus. Tällaisessa 
toimintaympäristössä tiukat ja hierarkkiset rakenteet ovat ongelmalliset. 

Pelkistetysti ilmaistuna johtamisjärjestelmä määrittää, miten organisaation 
johtajat voivat käyttää toimivaltaa olemassa olevaan henkilöstöön ja suoritusky-
kyihin tehtävän toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatiora-
kenne määrittää organisaation toimijoiden tehtävät, roolit ja toimivallat tehtä-
vien toteuttamiseksi. Johtamisjärjestelmään kuuluvat lisäksi organisaation toi-
minnan mahdollistavat laitteet, viestivälineet ja toimitilat. Tehtävien suunnitte-
lua ja toimintaa tukee organisaation tietojärjestelmä, joka käsittää tietojenkäsit-
tely- ja siirtolaitteet ja ohjelmistot. APT-ryhmien tai operaatioiden johtamisjärjes-
telmäkuvauksia ei ole julkisesti saatavilla. On kuitenkin perusteltua olettaa, että 
APT-ryhmillä on käytössään johtamisjärjestelmä, joka mahdollistaa ryhmien jär-
jestelmällisen ja tarkasti organisoidun toiminnan. Ryhmien käyttämien johtamis-
järjestelmien voidaan olettaa koostuvan tässä luvussa yleisellä tasolla esitellyistä 
johtamisjärjestelmän osakokonaisuuksista. 

2.3 IKC-mallin ja OODA-loopin synteesi 

APT-operaatiota käsittelevässä luvussa todettiin, että ne kohdistuvat tarkoin 
valittuihin kohteisiin, ne ovat erittäin sinnikkäitä ja pitkäkestoisia, hyökkääjällä 
on käytössään laajat resurssit ja operaatioissa käytetään edistyksellisiä 
hyökkäysmenetelmiä. Hyökkääjän tavoite on saavuttaa jalansija 
kohdeorganisaatiossa luottamuksellisten tietojen varastamiseksi tai kohteen 
toimintaan vaikuttamiseksi. APT-operaation jäsentämiseen valittiin ym. (2011) 
esittelemä seitsemän vaiheinen IKC-malli. 

OODA-loop on valittu tämän tutkimuksen päätöksenteon viitekehykseksi. 
Malli on alun perin kehitetty sotilasoperaatioiden johtamisen viitekehykseksi ja 
päätöksentekomallin kuvaamiseksi, mutta mallia voidaan soveltaa APT-operaa-
tion eri vaiheissa toteutettavan päätöksentekoprosessin jäsentämiseen. OODA-
loopin taustojen tarkempi tarkastelu osoitti, että yksinkertaisen ja pelkistetyn 
mallin taustalla on laaja-alainen, kontekstisidonnaisuuden ja yksilön ominaisuu-
det huomioiva kokonaisuus. OODA-loopin keskeisemmäksi vaiheeksi tunnistet-
tiin orientaatiovaihe. Orientaatio- ja päätösvaiheet toteutuvat kognitiivisessa 
ulottuvuudessa, kun taas havainnointi- ja toimintavaiheet toteutuvat fyysisessä 
ulottuvuudessa. 

APT-operaation suunnittelu ja toimeenpano edellyttävät onnistuakseen pe-
rusteltuja päätöksiä. Laadukas orientaatiovaihe mahdollistaa perustellun pää-
töksenteon. Laadukkaan orientaation mahdollistaa laadukas tilanneymmärrys. 
Laadukas tilanneymmärrys syntyy kontekstisidonnaisesti ja sen muodostumi-
seen vaikuttavia tekijöitä tilannetietojen lisäksi ovat tulkitsijan taidot, koulutus, 
kokemus, ennakkokäsitykset, kognitiiviset taidot, tavoitteet ja tilanteeseen liitty-
vät stressitekijät. Tilanneymmärryksen muodostuminen sisältyy tässä yhtey-
dessä OODA-loopin orientaatiovaiheeseen. 
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APT-operaation toteuttaminen edellyttää hyökkääjältä johtamisjärjestel-
mää, joka mahdollistaa operaation suunnittelun ja toimeenpanon. Johtamisjärjes-
telmää käsittelevässä luvussa todettiin, että johtamisjärjestelmä koostuu henki-
löiden, laitteiden, viestivälineiden, toimitilojen ja toimintatapamallien muodos-
tamasta kokonaisuudesta. Johtamisjärjestelmän toiminnallisuudet mahdollistaa 
organisaation tietojärjestelmä, joka koostuu ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, 
tiedonsiirtolaitteista ja ohjelmistoista. APT-operaatioiden rikollisen ja salatun 
luonteen vuoksi niiden toimintaa määrittäviä johtamisjärjestelmäkuvauksia tai -
manuaaleja ei ole julkisesti saatavilla, joten johtamisjärjestelmä määriteltiin abst-
raktilla tasolla. 

Esitettyjen mallien ja teorioiden perusteella on laadittu tämän tutkimuksen 
teoreettinen viitekehys, joka on esitetty kuviossa 6. Siinä yhdistyvät APT-operaa-
tion ja OODA-loopin vaiheet. Päätöksenteon vaiheet toteutuvat fyysisessä, kog-
nitiivisessa ja informaation ulottuvuudessa. Johtamisjärjestelmä mahdollistaa 
APT-operaation suunnittelun ja toimeenpanon. 

 

 
KUVIO 6 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS – MENETELMÄLLISET 

RATKAISUT 

Tämä on kvalitatiivinen tutkimus, joka vastaa teoriasidonnaisen 
sisällönanalyysin keinoin tutkimustehtävään ja -kysymyksiin. Tutkimus on 
luonteeltaan kartoittava. Tarkastelun kohteena on APT-operaation seitsemässä 
toisiaan seuraavassa vaiheessa toteutuva päätöksenteko. Päätöksentekoa 
tarkastellaan OODA-loopin vaiheiden kautta. APT-operaation päätöksentekoa 
tarkastellaan hyökkääjän näkökulmasta. Tämän luvun tarkoituksena on kuvata 
tutkimuksen toteutus ja käytetty menetelmä sekä perustella, miksi kyseisiä 
menetelmiä on käytetty. Laadullisessa tutkimuksessa valintojen perustelu ja 
tutkimusprosessin kuvaaminen ovat tärkeitä, jotta raportin lukija voi käsittää, 
kuinka tuloksiin on päästy tutkimusprosessin tuloksena. 

3.1 Tutkimusongelma 

Tämä tutkimus tarkastelee APT-operaation eri vaiheissa tapahtuvaa 
päätöksentekoprosessia ja sen eri vaiheiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. 
Tarkastelu toteutetaan hyökkääjän päätöksentekoprosessin näkökulmasta. 
Tarkastelussa sovelletaan APT-operaation ja OODA-loopin vaiheet yhdistävää 
teoreettista viitekehystä.  

 
Päätutkimuskysymys on: 

 Miten OODA-loopin vaiheet toteutuvat APT-operaation eri vai-
heissa? 

Tutkimustehtävän selventämiseksi ja tutkimuskysymykseen vastaamiseksi on 
laadittu seuraavat apukysymykset: 

 Mistä vaiheista APT-operaatio muodostuu? 
 Mitkä ovat OODA-loopin vaiheet? 

3.2 Näkökulma ja rajaus 

APT-operaatiota ja siinä toteutuvaa päätöksentekoa tarkastellaan tässä 
tutkimuksessa hyökkääjän näkökulmasta. Tarkastelunäkökulma tarkentuu 
edelleen hyökkääjän päätöksentekoprosessin vaiheisiin APT-operaation eri 
vaiheissa. Operaation toteuttavaa hyökkääjää tarkastellaan organisaation eikä 
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yksittäisen siihen osallistuvan henkilön näkökulmasta. Päätöksentekoprosessin 
kuvaamisessa käytetään John Boydin esittelemää OODA-loopia. 

Tarkastelunäkökulman valintaan liittyy haaste. Tunnistettujen APT-ryh-
mien toimintaa ohjaavia ohjekirjoja, johtamisjärjestelmäkuvauksia tai vahvistet-
tuja toimintatapamalleja ei ole virallisesti julkaistu tai muuten saatavilla. Toisin 
sanoen, tutkittavasta ilmiöstä ja toiminnasta ei ole saatavilla dokumentoitua ensi 
käden tietoa. APT-operaatioita käsittelevät raportit laaditaan usein operaation 
kohteen näkökulmasta ja kerätyt havainnot koostuvat teknisistä yksityiskohdista. 
(ks. esim. Kaspesky Lab 2017a; Ussath ym., 2016). Toisin sanoen havainnot käsit-
televät niitä yksityiskohtia, joita havaitaan konkreettisesti hyökkäyksen kohde-
järjestelmässä. Nämä tekniset yksityiskohdat koostuvat esimerkiksi haittaohjel-
makoodin, komentoliikenteen tai kohdejärjestelmässä tunnistetun haavoittuvuu-
den hyväksikäytön analysoinnista. Tällöin operaatiosta tehdyt havainnot ja niistä 
tehdyt johtopäätökset ovat usein reagoivia ja toteavia luonteeltaan. OODA-loo-
pin näkökulmasta tarkasteltuna edellä kuvattu asetelma tarkoittaa, että hyök-
kääjä on aina puolustajaa askeleen edellä ja siksi voittaa vastakkainasettelun ja 
saavuttaa tavoitteensa. 

Tarkastelemalla APT-operaatiota hyökkääjän päätöksentekoprosessin nä-
kökulmasta voidaan päästä vastustajan OODA-loopin sisälle. Tunnistamalla vas-
tustajan OODA-loopin vaiheet niihin voidaan pyrkiä vaikuttamaan. Tunnista-
malla ja vaikuttamalla vastustajan OODA-looppiin etulyöntiasema voi siirtyä 
puolustajalle. Lisäksi valittu näkökulma mahdollistaa ilmiön tarkastelun uudesta 
näkökulmasta ja mahdollistaa siten uuden tiedon tuottamisen ilmiön selittä-
miseksi. 

Toisessa luvussa todettiin, että APT-operaatiot ovat laajoja kokonaisuuksia 
ja ne edellyttävät suunnitelmallista ja koordinoitua toimintaa sekä operaation 
suunnittelussa että toimeenpanossa. Operaation suunnittelu ja toimeenpano to-
teutuvat johtamisjärjestelmän puitteissa. Koska hyökkääjän johtamisjärjestel-
mästä ei ole saatavilla vahvistettua ensikäden tietoa, johtamisjärjestelmä kuva-
taan tässä tutkimuksessa yleisellä tasolla eikä yksityiskohtaisena järjestelmäku-
vauksena jostain tietystä APT-ryhmän johtamisjärjestelmästä. Johtamisjärjestel-
män yleinen kuvaus tuottaa abstraktin viitekehyksen APT-operaation suunnitte-
lulle ja toimeenpanolle. 

Hyökkääjä rajataan tässä tutkimuksessa tunnistetuksi APT-ryhmäksi. Ope-
raation kohde rajataan joko kansainväliseksi tai valtiolliseksi organisaatioksi. 
Tarkastelun laajuus rajataan koskemaan ryhmän toimintaa eikä yksittäistä 
operaatiota. 

3.3 Laadullinen tutkimusstrategia 

Tutkimuksen toteutuksen taustalla on aina jokin määrätty tutkimusstrategia. 
Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkielman menetelmällisten ratkaisujen 
kokonaisuutta. Tutkimusstrategia ja käytetyt tutkimusmenetelmät riippuvat 



35 
 
tutkimuksen tarkoituksesta ja sen ongelmanasettelusta. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2002, s. 120) 

Tämä on kvalitatiivinen tutkimus, joka pyrkii teoriasidonnaisen 
sisällönanalyysin keinoin vastaamaan tutkimustehtävään ja -kysymyksiin. 
Tutkimus on luonteeltaan kartoittava. Tarkastelun kohteena ovat APT-
operaation eri vaiheet ja niissä tapahtuva päätöksenteko. APT-operaation 
päätöksentekoprosessia tarkastellaan OODA-loopin vaiheiden näkökulmasta. 

Konstruktivismi vaikuttaa tämän tutkimuksen tekemistä ohjaavana 
paradigmana. Konstruktivismi tieteen filosofiana käsittelee todellisuutta 
suhteellisena (relatiivisena) päinvastaisesti kuten muissa tieteen filosofioissa, 
joissa tiedon katsotaan olevan realistista. Todellisuudesta saadaan ehdollista 
tietoa tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutuksen kautta. Metodologia perustuu 
hermeneutiikkaan eli tulkintaan. Konstruktivismissa korostuu todellisuuden 
suhteellisuus, subjektiivisuus ja tulkinnallisuus. (Metsämuuronen 2003, s. 165) 

Konstruktivistinen paradigma pohjautuu relativistiseen ontologiaan, 
subjektiiviseen epistemologiaan ja hermeneuttiseen metodologiaan (Denzin & 
Lincoln 1994, s. 100). Relativistinen ontologian perusväite on, että yleispätevän 
totuuden saaminen on mahdotonta, koska todellisuus avautuu jokaiselle 
tulkitsijalle yksilöllisellä tavalla (Kvale 1989, s. 76). Jokainen yksilö tulkitsee 
todellisuuttaan oman kokemustaustan kautta, johon vaikuttavat tilanne, josta 
maailmaa tarkastellaan, ja vallitseva kulttuuri. Yksilön kannalta ainoa maailma 
ja todellisuus on se, minkä hän kokee. (Uljens 1996, s. 114) 

Perustelen kvalitatiivisen tutkimusstrategian ja konstruktivistisen 
paradigman valintaa tutkimuskohteen laadulla. Tutkimuskohdetta, APT-
operaation toteuttavaa tahoa, sen toteuttamaa päätöksentekoporsessia tai 
operaation suunnitteluun ja toimeenpanoon käytettävää johtamisjärjestelmää ei 
voi tutkia suoranaisesti. Suoranainen tutkimus edellyttäisi esimerkiksi 
mahdollisuutta osallistua hyökkäävän tahon toimintaan tai analysoida 
hyökkääjän käyttämiä vahvistettuja ja dokumentoituja toimintatapamalleja. 
Laittoman ja salatun luonteen vuoksi edellämainitut lähestymistavat eivät ole 
mahdollisia. 

Laadullisessa tutkimuksessa valitaan kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti 
eikä satunnaismenetelmiä käyttäen. Tarkasteltavat tapahtumat ovat kuitenkin 
reaalimaailman ilmiöitä. (Hirsjärvi ym., 2002, ss. 152–155.) APT-operaation 
vaiheita ja niihiin liittyviä päätöksenteon ratkaisukohtia voi lähestyä välillisesti. 
Tässä tutkimuksessa tarkastelu kohdistuu havaituista operaatioista laadittuihin 
raportteihin. Tutkimusaineisto koostuu siis raportoiduista operaatioista, joten 
ilmiöiden tarkastelu tapahtuu tulkinnan kautta. APT-operaatioon liittyvä 
suunnittelu, päätöksenteko ja toimeenpano tapahtuvat reaalimaailmassa, 
ihmisten vuorovaikutuksen tuloksena. 

Laadullisen tutkimuksen perustelut korostavat teorian merkitystä 
tutkimusstrategian osana. Tieto käsitetään subjektiiviseksi, joten tutkijan tekemät 
päätökset tutkimusasetelmasta ovat hänen oman ymmärryksen varassa. Myös 
tutkimuksessa tehdyt havainnot ovat vahvasti teoriasidonnaisia. (Tuomi & 
Sarajärvi 2004, s. 19). Taustaterorian osuus tässä tutkimuksessa on ilmeinen. 
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OODA-loopin yhdistäminen IKC-malliin esiintyy tässä tutkimuksessa 
taustoittavana, jäsentävänä ja osittain selittävänä teoreettisena viitekehyksenä. 

3.4 Teoriansidonnainen sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä 

Tutkimusmenetelmä on riippuvainen tutkimustehtävästä ja tutkimukselle 
asetetuista ongelmista. Ilman metodia, joka luo selkeät säännöt toiminnalle ja 
päätelmille, on vaarana, että tutkimus muodostuu omien ennakkoluulojen 
empiiriseksi todisteluksi (Alasuutari 1999, s. 82). 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on luoda aineistoon selkeyttä 
ja siten saavuttaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Aineiston informaatioarvoa 
lisätään luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä. (Eskola & 
Suoranta 2005, s. 137) 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa 
laadullisissa tutkimuksissa. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia. Sen avulla 
pyritään jäsentämään ja tiivistämään tietoa edelleen käsiteltäväksi ja paremmin 
hallittavaksi. Analyysin avulla tieto pyritään saamaan järjestetyksi 
johtopäätösten tekoa varten. Sisällönanalyysilla etsitään tekstin merkityksiä ja 
pyritään kuvaamaan sitä sanallisesti. Analyysia voidaan toteuttaa kolmella eri 
tavalla: aineistolähtöisesti, teoriasidonnaisesti tai teorialähtöisesti. (Tuomi & 
Sarajärvi 2004, ss. 93–101.) Tässä tutkimuksessa analyysimenetelmäksi on valittu 
sisällönanalyysi ja sitä sovelletaan teoriasidonnaisesti. 

Teoriasidonnaisessa analyysissa analyysiyksiköt valitaan analysoitavasta 
aineistosta. Teoriasidonnaisessa analyysissa aikaisempi tieto vaikuttaa 
analyysiin ja teoria voi toimia apuna analyysissa, jolloin analyysista on 
tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus. Analyysi etenee aluksi 
aineistolähtöisesti, mutta siihen liitetään tutkimuksen teoreettisen osan tekijöitä 
tarkastelun loppuvaiheessa. Tutkija yhdistelee tutkimuksessa valmiita malleja ja 
analysoitua aineistoa sekä pyrkii luomaan uutta tietoa. Teoriasidonnainen 
analyysi noudattaa usein abduktiivista päättelyn logiikkaa. (Tuomi & Sarajärvi 
2002, s. 99.) Abduktiivinen päättely sijoittuu induktiivisen (yksittäisestä yleiseen) 
ja deduktiivisen (yleisestä yksittäiseen) päättelyn logiikan väliin sisältäen 
piireteitä molemmista. Abduktiivisessa päättelyssä havaintojen tekoon liittyy 
aina jokin johtoajatus. Tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys 
ja valmiit mallit. Näitä pyritään yhdistelemään toisiinsa välillä pakonomaisesti, 
välillä luovasti. (Tuomi & Sarajärvi 2004, ss. 95–97, 99.) 

3.5 Aineiston valinta ja kokoaminen 

Esittelen tässä luvussa tutkimukseni analyysiaineiston valintaan liittyviä 
perusteluita. Käytän tutkimukseni analyysiaineistona tietoturvayhtiöiden APT-
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ryhmien toimintaa käsitteleviä julkisia raportteja. Tarkasteltavaksi aineistoksi 
valikoitui APT28-ryhmän toimintaa käsittelevät raportit. 

Aineistonkeruun perusmenetelmiä ovat kysely, haastattelu, havainnointi ja 
dokumenttien käyttö (Hirsjärvi ym. 2002, ss. 179–206). Tutkijan ei tarvitse 
välttämättä kerätä itselleen uutta aineistoa empiiristä tutkimusta tehdäkseen, 
vaan myös valmiita aineistoja voidaan hyödyntää ja analysoida (Eskola & 
Suoranta 2005, ss. 117–119.) Tutkimusaineistona käytettävä kirjallinen materiaali 
voidaan jakaa yksityisiin dokumentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin. 
Yksityisten dokumenttien käyttö aineistona sisältää oletuksen, että 
dokumenttien laatija kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti. Koska laadullisen 
tutkimuksen tiedonantajat valitaan harkinnanvaraisesti, on aineiston laatijaan ja 
hänen kirjallisiin kykyihin kiinnitettävä huomiota aineiston laadullisesta 
näkökulmasta. (Tuomi & Sarajärvi 2004, s. 86.) 

Käytän tutkimuksessani sekundääriaineistoa, joka koostuu yksityisistä 
dokumenteista. Dokumentit muodostuvat tietoturvayhtiöiden laatimista 
julkisista APT-ryhmien toimintaa kuvaavista raporteista. Julkiseen käyttöön 
tarkoituetut raportit täyttävät ennakkovaatimuksen dokumenttien laatijan 
kyvystä ilmaista itseään ymmärrettävästi. 

APT-ryhmien toimintaa ohjaavia dokumenttejä, manuaaleja tai 
järjestelmäkuvauksia ei ole saatavilla. Toiminnan rikollisen luonteen 
huomioiden tämä virallisten ja julkisten ohjeiden, toimintatapamallien ja 
sääntöjen puuttuminen on ymmärrettävää. Tunnistettujen APT-ryhmien 
toiminnasta on kuitenkin laadittu ja julkaistu useiden tietoturvayhtiöiden 
toimesta lukuisia raportteja. Kuvattu tilanne tarkoittaa sitä, että APT-ryhmien 
käyttämästä päätöksentekomallista ja johtamisjärjestelmäkuvauksista ei ole 
saatavilla primääritietoa. Tutkimustehtävän selvittämiseksi ilmiöitä on 
lähestyttävä APT-ryhmien toimintaa kartoittavan materiaalin analysoinnin 
kautta. Olin asettanut tarkasteltavan APT-ryhmän valinnalle seuraavat kriteerit: 

 Valittava ryhmä ja sen toteuttamat operaatiot täyttävät APT-operaatiolle 
tyypilliset tunnusmerkit. 

 APT-ryhmästä ja sen toteuttamista operaatioista on laadittu raportteja 
usean eri tietoturvayhtiön toimesta. 

 Käytettävät raportit ovat riittävän kattavia ja ne sisältävät teoreettisen vii-
tekehyksen näkökulmasta mielekästä sisältöä. 

Edellä kuvatut vaatimukset toteutuivat APT28-ryhmän osalta. Lisäksi APT28-
ryhmän toiminta on edelleen aktiivista ja siksi mielenkiintoista. Tarkastelun 
rajoittuminen yhteen APT-ryhmään selittyy pro gradu -työn laajuudella. 
Useamman ryhmän materiaalin analysoiminen ja vertaaminen edellyttäisi 
merkittävästi enemmän työpanosta kuin tällä työlle on asetettu vaatimukseksi. 

Aineiston kerääminen toteutui iteratiivisesti osana tutkimusprosessia. Kä-
sitys potentiaalisista lähdeaineistoista muodostui teoreettisen viitekehyksen laa-
dinnan yhteydessä. 
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Tutkimuksessa käytetyn aineiston lopullinen kokoaminen toteutui analyy-
siprosessin alkuvaiheessa syyskuussa 2017. Aineiston kokoamisessa hyödynnet-
tiin aikaisempaa kartoittavaa tutkimusta (Lemay, ym. 2017) ja sitä täydennettiin 
APT28-ryhmään kohdistuvalla tarkennetulla tiedonhaulla. Alustavan kartoituk-
sen perusteella analyysimateriaalia oli satavilla eritäin runsaasti. Kartoituksen 
yhteydessä rajattiin pois yksittäiset blogikirjoitukset. Perustelen rajausta sekä pro 
gradu - tutkimuksen laajuudella, että aineiston koolla ja laadulla. Tulkintani mu-
kaan tietoturvayhtiöiden julkaisemat raportit edustavat laajemman asiantuntija-
organisaation analyysia tarkasteltavasta ilmiöstä kuin yksittäisen tietoturva-asi-
antuntijan blogikirjoitus.  

Lopullinen analyysiaineisto on nimetty lähteiksi A, B, C ja D analyysivai-
heen luokittelun ja dokumentoinnin helpottamiseksi, ja se koostui seuraavista 
tietoturvayhtiöiden julkaisemista raporteista: 

 Lähde A: APT28: a window Into Russia’s Cyber espionage operations? 
(FireEye, 2014) 

 Lähde B: Operation pawn storm using decoys to evade detection. 
(TrendMicro, 2014) 

 Lähde C: Microsoft security intelligence report volume 19 (Microsoft, 2015) 
 Lähde D: APT28 under the scope a journey into exfiltrating intelligence 

and government information (Bitdefender, 2015) 

3.6 Analyysimateriaaliin liittyvät haasteet ja lähdekritiikki 

Tässä tutkimuksessa käytetty analyysimateriaali koostuu julkisesti saatavilla 
olevista, kaupallisten tietoturvayhtiöiden laatimista raporteista. Suurilla 
tietoturvayhtiöillä on hyvät resurssit kerätä ja analysoida operaatioihin liittyvää 
uhkatietoa laaja-alaiseti. Tämä kerätty tieto on kuitenkin pirstaleista ja se koostuu 
pienistä tiedon palasista, jolloin kokonaisuudesta tehtävät johtopäätökset voivat 
olla kyseenalaisia. 

Julkisiin raportteihin tulee myös suhtautua varauksella ja olettaa, etteivät 
ne sisällä kaikkea tapauksiin liittyvää tietoa eikä raportteja ole useinkaan 
vertaisarvioitu. Samalla tulee huomioida tietoturvayhtiöiden kaupallinen luonne, 
jolloin julkiset raportit palvelevat ainakin osittain kaupallisia tavoitteita. (Lemay 
ym. 2017, s. 1) 

Kaupallisten toimijoiden tulee huomioida julkaistavien raporttien vaikutus 
APT-ryhmien tulevaan toimintaan. Toisin sanoen: paljastamalla toteutuneissa 
operaatioissa käytettyjä suorituskykyjä APT-ryhmät saavat palautetta 
toiminnastaan. Tämän palautteen avulla APT-ryhmät pyrkivät kehittämään 
operaatioturvallisuutta ja käyttämiään toimintatapamalleja. (Ussath ym., 2016) 

Lisäksi aineiston kattavuudessa on huomioitava se, että operaation kohteet 
eivät halua julkistaa tietoja heihin kohdistuneista operaatioista. Samaan aikaan 
on totta, että kaikkia käynnissä olevista operaatioista ei ole olemassa havaintoja. 



39 
 

Myös APT-ryhmien yksilöimiseen liittyy haasteita, koska tietoturvayhtiöt 
soveltavat usein omia nimeämiskäytäntöjä. Eroavista nimeämiskäytännöistä joh-
tuen samasta ryhmästä käytetään useaa nimeä. Näin ollen yhtä tiettyä ryhmää 
käsittelevien raporttien kokoaminen edellyttää erityistä täsmällisyyttä. Venäjän 
valtionjohtoon (ks. Viron ulkomaan tiedustelupalvelun vuosiraportti 2018) yh-
distetyn APT28-ryhmän nimeämiseen liittyvä esimerkki kuvaa nimeämiskäytän-
nön haastetta hyvin (Lemay ym. 2017). FireEye, Crowdstrike, iSIGHT ja Micro-
soft käyttävät samasta ryhmästä neljää eri nimeä: APT28, Fancy Bear, Tsar Team 
ja Strontium. Kaspersky ja ESET viittaavat samoihin ryhmiin niiden käyttämien 
haittaohjelmaperheiden nimillä: Sofacy ja Sednit. Tilanne muuttuu entistä seka-
vammaksi, kun samasta ryhmästä eri nimityksiä käyttävät tietoturvayhtiöt ni-
meävät ryhmien toteuttamat operaatiot kukin omalla tavallaan. 

Edellä kuvatut haasteet on huomioitu sekä aineiston keräämisessä että ana-
lyysin tekemisessä. Luotettavuutta on pyritty lisäämään analyysiprosessin ku-
vaamisella ja perustelemalla tehdyt valinnat. Lisäksi tutkittavaa ilmiötä on lähes-
tytty usean eri tietoturvayhtiön tuottaman raportoinnin kautta. 

3.7 Analyysiprosessin kuvaaminen 

Teoriasidonnaisen analyysin tutkimusprosessi voidaan jakaa pelkistetysti kol-
meen vaiheeseen: aineiston redusointiin eli pelkistämiseen, aineiston klusteroin-
tiin eli ryhmittelyyn ja aineiston abstrahointiin eli teoreettisten käsitteiden märit-
telyyn. Aineiston redusointivaiheessa aineistosta rajataan pois tutkimuksen kan-
nalta epäoleellinen informaatiosisältö. Klusterointivaiheessa ryhmitellään il-
mauksia samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien perusteella niitä kuvaaviin luok-
kiin. Abstrahointivaiheessa erotetaan tutkimuksen kannalta oleellinen tieto, 
jonka perusteella muodostetaan teoreettinen käsitteistö; abstrahointia jatketaan 
yhdistelemällä luokituksia niin kauan kuin se aineiston näkökulmasta on perus-
teltua. (Tuomi & Sarajärvi 2004, ss. 111–112.) Tutkimustehtävä ja -kysymykset 
ohjaavat tässä tutkimuksessa sitä, minkälaista tietoa aineistosta nostetaan esiin ja 
minkälaista sisältöä rajataan pois. 

Analyysin tuloksista on pyrittävä laatimaan synteesejä, joissa kootaan yh-
teen pääseikat ja annetaan vastaukset tutkimuksen ongelmiin. (Hirsjärvi ym. 
2002, ss. 211–212.) Analyysin tuloksissa esitetään aineistosta muodostettu käsite-
järjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat. Tuloksissa tuodaan myös ilmi 
muodostetut luokat ja niiden sisältö. Analyysin johtopäätöksissä tutkijan tehtä-
vänä on pyrkiä ymmärtämään, mitä analyysin tulokset merkitsevät. Aineistoläh-
töisen ja teoriasidonnaisen analyysin eroavaisuus näkyy abstrahointivaiheessa. 
Aineistolähtöisessä analyysissa luodaan teoreettiset käsitteet aineistosta, kun 
teoriasidonnaisessa analyysissa ne tuodaan esiin valmiina, jo ilmiöstä tiedettynä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2004, ss. 114–116.) 

Tässä tutkimuksessa teoriasidonnaisen sisällönanalyysimenetelmän valinta 
on ilmeinen, koska tutkittavasta ilmiöstä ei ole saatavilla varsinaisia primääriläh-
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teitä. Teoreettinen viitekehys auttaa jäsentämään aineistoa mutta antaa aineis-
tolle mahdollisuuden tuoda esiin yllättäviäkin ilmiöitä. Tämän tutkimuksen ana-
lyysiprosessin kuvaus on esitetty kuviossa 7. Kuvio on laadittu Tuomen & Sara-
järven (2004, s. 111) mukaan. 

 

 
KUVIO 7 Analyysiprosessin kuvaus (Tuomi & Sarajärvi, 2004, s. 111 mukaan) 

3.8 Aineiston analysointi 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimus- ja analyysiprosessin kuvaamisella on 
keskeinen asema tutkimuksen luotettavuustarkastelussa (Tuomi & Sarajärvi 
2004, ss. 138–139). Tämän luvun tarkoitus on kuvata, mistä vaiheista 
analyysiprosessi koostuu, ja kuinka se on edennyt redusoinnista klusterointiin ja 
abstrahointiin. Analyysin varsinaiset tulokset esitellään seuraavassa pääluvussa. 

Katson aineiston alustavan analyysivaiheen alkaneen jo keväällä 2017, jol-
loin aloin perehtyä APT-ryhmistä ja operaatioista laadittuihin raportteihin ja kat-
sauksiin. Vaikka aineisto ei tuossa vaiheessa ollut rajattua eikä perehtyminen joh-
tanut aineiston luokitteluun, niin katson sen kuitenkin vaikuttaneen positiivisesti 
aihepiiriin syventymisen näkökulmasta. Johdonmukaisen analyysityön valmis-
telut toteutuivat syyskuussa 2017, jolloin aineiston valintaan liittyvät tarkennuk-
set, kriteerit ja valinnat oli tehty. 

Analyysiprosessi alkoi aineistoon perehtymisellä. Perehtymisen myötä ai-
neistosta oli mahdollista tunnistaa tutkimuksen kannalta oleelliset raportit ja nii-
den osat. Aineiston käsittelyä oleellisen ja epäoleellisen välillä ohjasivat sekä ase-
tetut tutkimuskysymykset ja tutkimuksen teoreettinen viitekehys, että tutkimuk-
selle ja aineistolle asetetut vaatimukset. 
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Aineiston redusoinnin yhteydessä analyysiyksiköksi muodostui lause tai 
sen osa. Joissain poikkeustapauksissa analyysiyksikkö sisälsi useamman lauseen. 
Analyysiyksikkö (merkitysyksikkö, tulkintayksikkö) on aineistosta tunnistettu 
kokonaisuus, josta voidaan perustellusti tulkita jokin merkitys (Ahonen 1994, s. 
143). Aineistosta poimitut englannin kieliset alkuperäisilmaukset koottiin Excel-
taulukkoon ja niistä käännettiin suomenkielinen vastine. Suomenkielinen vastine 
tarkoittaa samalla pelkistettyä ilmausta. Ilmausten rinnakkainen käsittely läpi 
koko analyysiprosessin vähensi käännösvirheestä johtuvan virhetulkinnan teke-
mistä. Taulukossa 1 on esimerkki englannin kielisen alkuperäisilmauksen taulu-
koimisesta ja kääntämisestä pelkistetyksi ilmaukseksi. Taulukon sarake ”Ilmaisu” 
sisältää tiedon lähteestä (A, B, C tai D) ja ilmaisun juoksevasta numerosta. Sarak-
keen ”Pelkistetty ilmaisu suomeksi” ilmauksen edessä oleva numero viittaa alus-
tavaan kuvauskategoriaan, johon se liitettiin. Aineiston redusoinnin yhteydessä 
muodostui yhteensä 303 pelkistettyä ilmausta. 

TAULUKKO 1 Esimerkki pelkistettyjen ilmausten taulukoinnista 
Ilmaisu  Alkuperäisilmaisu englanniksi Pelkistetty ilmaisu suomeksi 

D242 Between Tuesday, 10th of February 
and Saturday, 14th of February 
2015, the APT28 team scanned 
8,536,272 IPs for possible vulnera-
bilities in Ukraine. 

2 Helmikuun 10.-14 2015 välisenä ai-
kana APT28-tiimi suoritti haavoittu-
vuusskannauksen 8,536,272 IP osoit-
teeseen Ukrainassa. 

A82 The modular design allows flexible 
options for compiling variants with 
different capabilities as needed, as 
well as deploying additional capa-
bilities at runtime. 

4 Modulaarinen kehitysmalli mah-
dollistaa joustavan tavan koota tarve-
perustaisesti tarvittavat ominaisuu-
det koottaviin variantteihin. Malli 
mahdollistaa myös ominaisuuksin 
toiminnan aikaisen käyttöönoton. 

D299 The final component file was com-
piled 5 hours after the system was 
compromised 

2 Lopullinen komponenttitiedosto 
koottiin 5 tuntia sen jälkeen, kun jär-
jestelmä oli vaarantunut. 

 
 
Aineiston jäsentämiseksi pelkistetyistä ilmauksista laadittiin alustavat kuvaus-
kategoriat. Kuvauskategoriat ovat abstrakteja konstruktioita, jotka muodoste-
taan yhdistelemällä ja luokittelemalla aineistosta nostettujen ilmausten merki-
tyksiä. Kategoriat ilmaisevat laadullisesti erilaisia tapoja ilmiön käsittämisestä. 
(Niikko 2003, s. 37). Alustavat kuvauskategoriat laadittiin helpottamaan kluste-
rointivaiheen toteutusta ja ne syntyivät aineistolähtöisesti. Alustavia kuvauska-
tegorioita muodostui seitsemän ja ne on numeroitu analyysiaineiston tarkastelun 
ja analyysiprosessin seuraamisen helpottamiseksi. Kunkin kuvauskategorian pe-
rässä on niihin liitettyjen pelkistettyjen ilmausten määrä. Ne kokosivat operaa-
tion: 

 1 tavoitteellisuuteen tai attribuutioon (23 kpl), 
 2 operaattori- tai tiimitoimintaan (30 kpl), 
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 3 ajalliseen ulottuvuuteen (12 kpl), 
 4 tekniseen toteutukseen (123 kpl), 
 5 haittaohjelmien toimitusmenetelmiin (26 kpl), 
 6 hyökkäyksen kohdentamiseen (81 kpl) ja  
 7 kohdejärjestelmässä toimimiseen (8 kpl) liittyviä ilmauksia. 

Klusterointivaiheessa jo osin jäsentyneestä aineistosta etsitään 
samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa tarkoittavat 
käsitteet yhdistetään alaluokaksi ja se nimetään sen sisältöä kuvaavalla 
käsitteellä. Näin aineisto tiivistyy, koska yksittäiset tekijät sisällytetään 
yleisempiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi 2004, ss. 112–114)  

Aineiston klusterointivaiheessa hyödynnettiin APT-operaation vaiheita jä-
sentävää teoriaa luokittelemalla pelkistetyt ilmaukset APT-operaation vaiheisiin. 
Teoriasidonnaisessa sisällön analyysissa teorian yhdistäminen ei ole aivan tyy-
pillistä vielä tässä vaiheessa. APT-operaation vaiheita soveltavan teorian tuomi-
nen jo tässä vaiheessa mahdollisti aineiston jäsentämisen tutkimuskysymysten 
kannalta mielekkääseen muotoon. 

Klusterointivaiheessa ilmeni haaste pelkistettyjen ilmausten 
monitulkinnallisuuteen liittyen. Monitulkinnallisuus tarkoitti sitä, että saman 
pelkistetyn ilmauksen olisi voinut liittää useaan operaation vaiheeseen. 
Ilmauksen liittäminen näissä rajatapauksissa edellytti tulkintaa ja usein 
implisiittisten viittausten tunnistamista ilmausten takana. Muutamassa 
poikkeustapauksessa pelkistetty ilmaus liitettiinkin kahteen tai jopa kolmeen 
operaation vaiheeseen. Tästä monitulkinnallisuudesta johtuen alkuperäisen 303 
pelkistetyn ilmauksen määrä lopullisissa analyysin tuloksisa näkyy lukuna 314.  

Aineiston analysointia ja luokittelua jatkettiin abstrahointivaiheessa jäsen-
tämällä ilmaukset kunkin luokan sisällä OODA-loopin vaiheisiin. Näin aineisto 
jäsentyi edelleen tutkimustehtävän kannalta mielekkääseen muotoon. Ilmaukset 
jäsentyivät kuvaamaan kunkin APT-operaation vaiheessa päätöksentekoproses-
sin vaiheita kuvaaviin luokkiin. Aineiston abstrahoinnin yhteydessä aineisto ei 
merkittävästi tiivistynyt.  

Taulukossa 2 on esimerkki, kuinka aineiston klusterointi ja abstrahointi ja 
dokumentoitiin. Taulukon ensimmäinen sarake sisältää tiedon lähteestä (A, B, C 
tai D) ja viittauksen ilmaisun numeroon. Toinen ja kolmas sarake sisältävät eng-
lannin- ja suomenkieliset pelkistetyt ilmaukset. Sarakkeessa ”pelkistetty ilmaisu 
suomeksi” ilmauksen edessä oleva numero viittaa alustavaan kuvauskategori-
aan, johon se liitettiin. Neljäs sarake sisältää APT-operaation vaiheeseen liittyvän 
viittauksen (Tiedustelu = 1, aseistaminen = 2, toimittaminen = 3, hyväksikäyttö 
= 4, asentaminen = 5, komento ja kontrollointi = 6, toiminta kohteessa = 7). Vii-
meinen sarake viittaa OODA-loopin vaiheeseen (Havainnointi = H, Orientaatio 
= O, Päätös = P, Toiminta = T). 

TAULUKKO 2 Esimerkki aineiston klusteroinnista ja abstrahoinnista 
Il-
maisu  

Alkuperäisilmaisu englan-
niksi 

Pelkistetty ilmaisu suo-
meksi 

APT   
vaihe 

OODA  
vaihe 
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A8 targets insider information 
related to governments, mili-
taries, and security organiza-
tions 

1 kohdistuu sisäpiirin tie-
dossa olevaan informaati-
oon, jotka liittyvät hallitus-
ten, sotavoimien ja turvalli-
suusorganisaatioiden toi-
mintaan. 

1 H 

C226 STRONTIUM has displayed 
an advanced understanding 
of military and classified 
government networks, 

2 STORTIUM on osoittanut 
edistyksellistä ymmärrystä 
luottamuksellisista sotilas ja 
valtionhallinnon tietover-
koista. 

1 O 

C173 targets have included jour-
nalists, political advisors, and 
organizations associated with 
political activism in central 
Asia 

1 Kohteina on ollut toimitta-
jia, poliittisia neuvonantajia, 
poliittiseen aktivismiin liitty-
viä järjestöjä Keski-Aasiassa 

1 P 

D264 The port scanning process is 
carried out via 
the free tool “nmap” 

6 Porttiskannaus toteutettiin 
nmap ilmaisella avoimen 
lähteen ohjelmalla. 

1 T 

 
Teoriasidonnaiselle analyysille tyypillisesti luokkien muodostusta ohjasivat sekä 
aineisto, tutkimuskysymykset että teoria (ks. Tuomi & Sarajärvi 2004, ss. 115–
116). Teorian osuus korostui tässä analyysiprosessissa tyypillistä teoriasidon-
naista analyysiprosessia enemmän. Alustavien kuvauskategorioiden laatimisen 
yhteydessä kävi ilmeiseksi, että aineiston jäsentäminen tutkimuskysymyksiin 
vastaamiseksi edellytti teorian (teoreettisen viitekehyksen) tuomista analyy-
siprosessiin aineiston jäsentämiseksi jo klusterointivaiheessa. Hyödyntämällä 
toisessa luvussa esitettyä teoreettista viitekehystä oli mahdollista analysoida 
koottu aineisto tutkimustehtävän kannalta mielekkäällä tavalla. Luokkien muo-
dostamista ja aineiston analysointia ohjasi abduktiivinen päättelyn logiikka. 
Luokkien muodostaminen edellytti alkuperäisilmaisujen ja niiden kohdallisuu-
den tarkastelua kussakin luokassa. 

Analyysin abstrahointivaihe jatkuu luokkien muodostamisen jälkeen tutki-
muksen tulosten esittämisellä. Tuloksissa vastataan asetettuihin tutkimuskysy-
myksiin kuvaamalla luokat. 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja vastataan tutkimuksen pääky-
symyksiin: miten OODA-loopin vaiheet toteutuvat APT-operaation eri vaiheissa? 
Mitä hyökkääjän päätöksentekoprosessista voidaan saada selville OODA-loopin 
ja APT-operaatiokuvauksen avulla? 

Tutkimusaineiston analyysin tuloksena aineistosta redusoidut, pelkistetyt 
ilmaukset jakaantuivat IKC-mallin seitsemään vaiheeseen. Aineisto jäsentyi edel-
leen IKC-mallin vaiheiden sisällä neljään OODA-loopin mukaiseen vaiheeseen. 
Pelkistettyjen ilmausten jakaantuminen edellä kuvattuihin vaiheisiin numeeri-
sesti ilmenee kuviosta 8. Kuviossa esitetyt tulokset muodostuivat tutkimuskysy-
mysten, teoreettisen viitekehyksen ja käsitellyn aineiston perusteella. Aineiston 
klusterointivaiheessa tehtyjen päätösten johdosta alkuperäisten 303 pelkistetyn 
ilmauksen määrä analyysin tuloksissa ilmenee yhteen laskettuna lukuna 314. 
IKC-mallin kolme ensimmäistä ja kaksi viimeistä vaihetta vaikuttavat olevan 
kaikkein näkyvimmät ja tärkeimmät vaiheet aineiston määrällisen jakaantumi-
sen mukaan tarkasteltuna. 

 

 
KUVIO 8 Tutkimuksen tulokset 

Kuviossa 8 on esitetty numeerisesti, kuinka pelkistetyt ilmaukset (314) jakaantu-
vat IKC-mallin mukaisiin vaiheisiin: tiedustelu (59), aseistaminen (82), toimitta-
minen (71), hyväksikäyttö (8), asentaminen (17), komento ja kontrollointi (35) ja 
toiminta kohteessa (42). Ilmausten jakautuminen edelleen päätöksenteonvaihei-
siin (orientaatio (O), päätös (P), havainnointi (H) ja toiminta (T) on kuvattu myös 
numeerisesti. Kognitiivisessa (K) ulottuvuudessa toteutuvat päätöksentekovai-
heet ovat orientaatio ja päätös. Fyysisessä (F) ulottuvuudessa havaittavat päätök-
sentekovaiheet ovat havainnointi ja toiminta. Tämä malli ei käsittele aineiston 
jakaantumista tiedolliseen (T) ulottuuteen.  

Tutkimuksen tulokset on esitetty yksityiskohtaisemmin seuraavissa 
alaluvuissa IKC-mallin vaiheita mukaillen. Jokaisen IKC-mallin vaiheen 
yhteydessä on esitetty esimerkki, minkälaiset ilmaukset kuhunkin vaiheeseen lii-
tettiin. Taulukoiden ensimmäinen sarake sisältää tiedon lähteestä (A, B, C tai D) 
ja viittauksen ilmaisun numeroon. Toinen ja kolmas sarake sisältävät englannin- 
ja suomenkieliset pelkistetyt ilmaukset. Sarakkeessa ”Pelkistetty ilmaisu suo-
meksi” ilmauksen edessä oleva numero viittaa alustavaan kuvauskategoriaan, 
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johon se liitettiin. Neljäs sarake sisältää APT-operaation vaiheeseen liittyvän viit-
tauksen (Tiedustelu = 1, aseistaminen = 2, toimittaminen = 3, hyväksikäyttö = 4, 
asentaminen = 5, komento ja kontrollointi = 6, toiminta kohteessa = 7). Viimeinen 
sarake viittaa OODA-loopin vaiheeseen (Havainnointi = H, Orientaatio = O, Pää-
tös = P, Toiminta = T). 

4.1 Päätöksenteko tiedusteluvaiheessa 

APT-operaation tiedusteluvaihetta kuvaavia pelkistettyjä ilmauksia tunnistettiin 
59 ja ne jakaantuivat edelleen OODA-loopin vaiheisiin seuraavasti: havainnonti 
14, orientaatio 13, päätös 16 ja toiminta 16. Taulukossa 3 on esitetty esimerkki 
kutakin päätöksenteon vaihetta kuvaavasta pelkistetystä ilmauksesta.  

TAULUKKO 3 Esimerkki ilmauksista tiedusteluvaiheessa 
Ilmaisu  Alkuperäisilmaisu englan-

niksi 
Pelkistetty ilmaisu suo-
meksi 

APT   
vaihe 

OODA  
vaihe 

A8 ..targets insider information 
related to governments, mili-
taries, and security organiza-
tions. 

1 ..kohdistuu sisäpiirin tie-
dossa olevaan informaatioon, 
jotka liittyvät hallitusten, sota-
voimien ja turvallisuusorgani-
saatioiden toimintaan. 

1 H 

C226 STRONTIUM has displayed an 
advanced understanding of 
military and classified govern-
ment networks. 

2 STORTIUM on osoittanut 
edistyksellistä ymmärrystä 
luottamuksellisista sotilas ja 
valtionhallinnon tietover-
koista. 

1 O 

C173 targets have included journal-
ists, political advisors, and or-
ganizations associated with 
political activism in central 
Asia 

1 Kohteina on ollut toimittajia, 
poliittisia neuvonantajia, po-
liittiseen aktivismiin liittyviä 
järjestöjä Keski-Aasiassa 

1 P 

D264 The port scanning process is 
carried out via the free tool 
“nmap”. 

6 Porttiskannaus toteutettiin 
nmap ilmaisella open source- 
ohjelmalla. 

1 T 

4.1.1 Havainnointi tiedusteluvaiheessa 

Havainnointivaihe ilmeni tiedusteluvaiheessa sekä teknisinä että sosiaalisina 
menetelminä kerätä tietoa kohdeorganisaatiosta. Havainnointi ilmeni 
kohdeorganisaation näkökulmasta sekä aktiivisina että passiivisena 
tiedonkeruuna. Hyökkääjän näkökulmasta toiminta oli aina aktiivista, ja sitä 
toteutettiin sekä automatisoiduin että manuaalisin menetelmin. Havainnonti 
kohdistettiin laajasti koko kohdeorganisaatioon, sen henkilöstöön ja 
tietojärjestelmään. Tässä vaiheessa on tunnistavissa myös hyökkääjän 
tavoitteenasetteluun liittyviä ilmauksia. Havainnoinnissa on 
tunnistettavissa ”yleisestä yksityiseen” -toimintatapamalli, jossa yleisen ja 
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helposti saavutettavan tiedon kautta laaditaan huolella kohdistettuja 
kalasteluviestejä kohteesta entistä yksityiskohtaisemman tiedon hankkimiseksi. 

Havainnointi- ja toimintavaiheen erottaminen toisistaan on haasteellista 
tämän tarkastelun kautta. Menetelmä voidaan ymmärtää kuitenkin siten, että 
toiminta tuottaa perusteet havainnoinnille. Tämän kautta päätöksenteon 
keskinäisriippuvuudet ja takaisinkytkennät ovat ilmeiset. Orientaatio- ja 
päätöksentekovaihe ovat hyökkääjän kognitiivisessa ulottuvuudessa toteutuvia 
toimintoja, joista ei saa lähtökohtaisesti ulkopuolelta havaintoa. Samalla 
orientaatiovaihen merkitys sekä tiedusteluvaiheen sisällä että seuraavien 
vaiheiden mahdollistajana on keskeinen. 

4.1.2 Orientataatio tiedusteluvaiheessa 

Orientaatio ilmeni tiedusteluvaiheessa osin havainnointivaiheen kautta ja 
suoranaisesti päätöksentekovaiheiden takaisinkytkentöjen kautta. Tiedonkeruu 
kohdeorganisaatiosta on toteutettu systemaattisesti orientaation 
mahdollistamiseksi. Tiedon kokoamisessa orientaation tueksi käytetään erilaisia 
tietokantapohjaisia ratkaisuja. Tietokantoihin tallennetaan sekä aikaisempien 
operaatioiden tuottamia tietoja että uusia kohdeorganisaatiosta 
havainnointivaiheessa hankittuja tietoja. Koottuja tietoja hyödynnetään laajasti 
operaation suunnittelussa ja toimeenpanossa. Tiedon hyödyntäminen edellyttää 
sekä laaja-alaista toimintaympäristötuntemusta että teknistä osaamista. Eri 
lähteistä kootun tiedon perusteella valmistellaan operaation toimeenpano. 
Orientaatiovaiheesta on selvä takaisinkytkentä havainnointivaiheeseen: mikäli 
tiedot ovat puutteellisia, niiden hankintaa jatketaan. Orientaatiovaiheessa 
korostuu arviointi siitä, mitä tietoja kohdeorganisaatiosta tarvitaan, miten ne 
hankitaan ja mikä on riittävä määrä tietoa operaation toteuttamiseksi. 
Orientaatiovaihe, kuten kaikki muutkin päätöksenteon vaiheet, toteutuvat 
iteratiivisesti ja syklimäisesti sekä operaation tiedusteluvaiheessa että operaation 
kaikissa muissakin vaiheissa.  

4.1.3 Päätös tiedusteluvaiheessa 

Tiedusteluvaiheen päätökset liittyvät toisaalta vaiheen sisäisiin toimenpiteisiin ja 
toisaalta operaation seuraavaan vaiheeseen siirtymiseen. Päätökset ilmenivät 
kohteen kannalta epäsuorasti toiminnan kautta. Operaation kohdentaminen, 
jossa kohde ja siihen liittyvät tavoitteet määritellään, on hyökkääjän tekemä 
tietoinen päätös. Vaiheen sisäiset päätökset liittyvät reunaehtoihin, kuinka tietoa 
kohteesta kerätään, minkälaisia menetelmiä siinä hyödynnetään ja kuinka tietoa 
hyödynnetään. Päätös seuraavaan IKC-mallin mukaiseen vaiheeseen 
siirtymisestä tehdään, kun riittävä määrä tietoa kohteesta ja sen vaarantamisesta 
on kasassa. Mikäli tieto on puutteellista, tiedon keruuta kohteesta jatketaan. 
Kohteen havainnointi jatkuu koko operaation ajan. 
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4.1.4 Toiminta tiedusteluvaiheessa 

Toiminnan tavoitteena tiedusteluvaiheessa on kerätä kohteesta operaation 
suunnittelun ja toimeenpanon edellyttämät tiedot. Toiminta voi ilmetä kohteelle 
vaikeasti havaittavana avoimiin lähteisiin kohdistuvana tiedonkeruuna tai 
aktiivisena ja jo osin kohdennettuna tiedonkeruuna. Aktiivinen tiedonkeruu voi 
tarkoittaa esimerkiksi kohdeorganisaation tietojärjestelmän porttiskannaamista 
tai kohdennettujen tietojenkalasteluviestien lähettämistä. Toiminnan kohteena 
on tarkkaan valikoitu organisaatio. Toiminnan luonne on sinnikästä. Toimintoja 
toistetaan, kunnes riittävä määrä tietoa seuraavien vaiheiden perusteiksi on 
hankittu. Toiminnassa voidaan hyödyntää sekä automatisoituja bottiverkkoja 
että ihmisoperaattorin suorittamia tiedonkeruutoimenpiteitä. 
Tiedonkeruuvaiheessa toimintaa on pyritty salaamaan esimerkiksi 
porttiskannausten yhteydessä. 

4.2 Päätöksenteko aseistamisvaiheessa 

APT-operaation aseistamisvaihetta kuvaavia pelkistettyjä ilmauksia tunnistettiin 
82 ja ne jaakantuivat edelleen OODA-loopin vaiheisiin seuraavasti: havainnonti 
6, orientaatio 45, päätös 19 ja toiminta 12. Taulukossa 4 on esitetty esimerkki 
kutakin päätöksenteon vaihetta kuvaavasta pelkistetystä ilmauksesta. 

TAULUKKO 4 Esimerkki ilmauksista aseistamisvaiheessa 
Il-
maisu  

Alkuperäisilmaisu englan-
niksi 

Pelkistetty ilmaisu suo-
meksi 

APT  
vaihe 

OODA  
vaihe 

D242 Between Tuesday, 10th of 
February and Saturday, 14th 
of February 2015, the APT28 
team scanned 8,536,272 IPs 
for possible vulnerabilities in 
Ukraine. 

2 helmikuun 10.-14. 2015 vä-
lisenä aikana APT28-tiimi 
suoritti haavoittuvuusskan-
nauksen 8,536,272 IP osoit-
teeseen Ukrainassa. 

2 H 

A82 The modular design allows 
flexible options for compiling 
variants with different capa-
bilities as needed, as well as 
deploying additional capabil-
ities at runtime. 

4 Modulaarinen kehitysmalli 
mahdollistaa joustavan ta-
van koota tarveperustaisesti 
tarvittavat ominaisuudet 
koottaviin variantteihin. 
Malli mahdollistaa myös 
ominaisuuksien toiminnan 
aikaisen käyttöönoton. 

2, 7 O 

D300 This discrepancy in time 
prompts us that the file is in-
dividually crafted for each 
target system 

6 Tämä epäjohdonmukai-
suus aikaleimoissa viittaa 
siihen, että jokainen tiedosto 
on suunniteltu yksilöllisesti 
jokaiselle kohteelle. 

2 P 
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D299 The final component file was 
compiled 5 hours after the 
system was compromised 

2 Lopullinen komponentti-
tiedosto koottiin 5 tuntia sen 
jälkeen, kun järjestelmä oli 
vaarantunut. 

2 T 

4.2.1 Havainnointi aseistamisvaiheessa 

Havainnoinnin takaisinkytkentä edelliseen vaiheeseen (tiedustelu) on ilmeinen, 
sillä sen tuottamat tiedot luovat perusteet aseistamisvaiheelle. Havainnointi 
aseistamisvaiheessa toteutuu pääosin hyökkääjän omassa toimintaympäristössä, 
eikä se siitä syystä näy operaation kohteelle konkreettisesti havaittavana 
toimintana. Havainnointivaihe aseistamisen yhteydessä on kuitenkin merkittävä, 
sillä sen voidaan tulkita tuottavan perusteet sekä ryhmän työkalujen ja 
toimintatapamallien kehittämiselle, kohdeympäristön suojausmekanismien 
kiertämiselle, että haittaohjelmaan sisällytettävien toiminnallisuuksien 
kokoamiselle. Havainnointivaihe on siis vähän ulospäin näkyvää, mutta 
kriittinen seuraavien vaiheiden toteutumisen kannalta. 

4.2.2 Orientataatio aseistamisvaiheessa 

Orientaatiovaiheen merkitys koko operaation kannalta on keskeinen. Myös 
siihen liittyy selkeä takaisinkytkentä tiedusteluvaiheeseen ja sen aikana 
hankittujen tietojen käyttöön. Operaation tavoite, hankitut tiedot kohteesta ja 
organisaation käytössä oleva osaaminen määrittelevät, kuinka operaatio kyetään 
toteuttamaan. Organisaation osaaminen koostuu sekä sen yksittäisten 
henkilöiden osaamisesta ja kokemuksesta että organisaation kokemuksesta ja 
hallussa olevasta informaatiosta. 

Orientaatiovaiheen ilmauksissa korostuivat organisaation ja sen edustajien 
osaamistason, kokemuksen ja vakiintuneiden toimintapamallien rooli osana ope-
raation toimeenpanon valmistelua. Orientaatiovaiheeseen liittyvissä ilmauksissa 
ilmenee toimintatapamallien, ohjelmistokehitysympäristöjen ja haittaohjelma-
työkalujen osalta päämäärätietoinen kehitystoiminta. Orientaatiovaiheen vaiku-
tus tuleviin vaiheisiin on ilmeinen, sillä sen aikana valmistellaan kohteeseen toi-
mitettavan haittaohjelman ominaisuuksien lisäksi myös sen toimittamismene-
telmä, komento- ja kontrollointi-infrastruktuuri ja toiminnan salaamiseen liitty-
vät toiminnallisuudet. Myös toiminnan koordinointi eri organisaatioiden ja ryh-
mien välillä oli tunnistetavissa orientaatiovaiheen aikana. 

4.2.3 Päätös aseistamisvaiheessa 

Orientaatiovaihe tuotti perusteet aseistamisvaiheessa tehtävien päätösten 
tekemiselle. Päätökset liittyivät esimerkiksi mitä tunnistettuja kohdejärjestelmän 
haavoittuvuuksia päätettiin käyttää, mitä moduuleja (takaportit, kuvakaappaus- 
ja näppäinlyöntien tallennus jne.) ja toiminnallisuuksia (esim. WinExe, Mimikaz) 
haittaohjelmaan sisällytettiin ja miten haittaohjelman toiminnallisuuksien 
lataaminen ja kontrollointi toteutetaan. Päätökset saattoivat olla nopeita, 
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tilanteen mukaisia tai periaatteellisia ja pitkäaikaisesti toimintaan vaikuttavia. 
Esimerkiksi tilanteenmukaisena ratkaisuna voidaan pitää uuden tunnistetun 
haavoittuvuuden hyödyntämista vain kaksi päivää sen julkistamisen jälkeen. 
Vaikutukseltaan pitkäaikaisia päätöksiä ovat esimerkiksi haittaohjelman 
lataamiseen liittyvän kaksivaiheisen toimintatapamallin käyttö. 
Aseistamisvaiheen aikana tehdyt päätökset eivät näy aseistamisvaiheen aikana 
kohteelle suoraan vaan vasta operaation myöhemmissä vaiheissa tapahtuvan 
toiminnan kautta. 

4.2.4 Toiminta aseistamisvaiheessa 

Aseistamisvaiheen toimintaa on vaikea havainnoida käytännössä, vaikka se 
tapahtuukin fyysisessä ulottuvuudessa. Toiminta toteutuu hyökkääjän 
"ohjelmistokehitysympäristössä", josta on haasteellista saada suoria havaintoja. 
Esimerkiksi koottujen haittaohjelmien testaamisesta ei voi aineiston perusteella 
tehdä johtopäätöksiä, vaikka on todennäköistä, että kohteen mukaan räätälöityjä 
haittaohjelmia on pyritty testaamaan mahdollisimman autenttisessa 
testiympärisössä paljastumisen estämiseksi. Keskeisimmät havainnot 
toiminnasta onkin löydettävissä haittaohjelmien takaisinmallinnuksen kautta, 
jolloin esimerkiksi haittaohjelman kokoamisajat ja kehitysympäristön tiedot on 
saatu selville. 

4.3 Päätöksenteko toimittamisvaiheessa 

APT-operaation toimittamisvaihetta kuvaavia pelkistettyjä ilmauksia 
tunnistettiin 71 ja ne jaakantuivat edelleen OODA-loopin vaiheisiin seuraavasti: 
Havainnonti 2, orientaatio 19, päätös 27 ja toiminta 23. Taulukossa 5 on esitetty 
esimerkki kutakin päätöksenteon vaihetta kuvaavasta pelkistetystä ilmauksesta. 
Orientaatiovaihetta kuvaava esimerkki-ilmaus on luokiteltu 
klusterointivaiheessa kahteen APT-operaation vaiheeseen. Tässä tapauksessa 
vaiheisiin yksi ja kolme. 

TAULUKKO 5 Esimerkki ilmauksista toimittamisvaiheessa 
Ilmaisu  Alkuperäisilmaisu englan-

niksi 
Pelkistetty ilmaisu suo-
meksi 

APT   
vaihe 

OODA  
vaihe 

C198 information gathered from 
phishing victims may play a 
part in planning the individ-
ual attacks by giving the 
group insight into what soft-
ware may be in widespread 
use within the institution. 

6 tietojenkalastuksen uh-
reilta kerätyt tiedot voivat 
olla osa hyökkäysten suun-
nittelua antamalla ryhmälle 
tietoa siitä, millaisia ohjel-
mistoja kohdeorganisaa-
tiossa voi olla laajassa käy-
tössä. 

3 H 
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D263 The process of finding new 
victims consists of scanning 
the ports of a large IP list, ex-
tracted from a database. 

6 Uusien uhrien löytämiseen 
liittyvä prosessi koostuu 
suuren tietokannasta poimi-
tun IP-listan perusteella suo-
ritetusta porttiskannauk-
sista. 

1, 3 O 

A37 Another one of APT28’s lures 
appeared to target a specific 
journalist covering issues in 
the Caucasus region. 

6 Toinen käytetty houkutin-
dokumentti vaikutti olevan 
kohdistettu Kaukasuksen 
asioita käsitteleville toimitta-
jille. 

3 P 

B132 Sample email sent to military 
officials from Pakistan using 
the “Homeland Security 
Summit Middle East” confer-
ence as bait 

6 Sähköposti lähetettiin Pa-
kistanin sotilasviranomai-
sille käyttäen " kotimaan tur-
vallisuuskokous Lähi-Itä" 
konferenssia syöttinä. 

3 T 

4.3.1 Havainnointi toimittamisvaiheessa 

Havainnointivaihe ilmeni pelkistettyjen ilmausten kautta tässä vaiheessa melko 
vähän ja takaisinkytkennät aikaisempiin vaiheisiin tarvittavan tiedon 
hankkimiseksi ovat ilmeiset. Havainnoinnin osalta voidaan arvioida, että tämän 
vaiheen havainnointi jää implisiittiselle tasolle ja sen takaisinkytkennät 
tiedusteluvaiheeseen ovat vahvat. Toisaalta, aineiston perusteella ei selviä, mitä 
havainnointia hyökkääjä tekee esimerkiksi toimittamismenetelmien 
tehokkuuden seuraamiseksi. Hyökkääjällä on aikaisempien vaiheiden tuottaman 
tiedon perusteella käsitys kohteesta ja sen mahdollisista haavoittuvuuksista ja 
tässä vaiheessa sen tulisi hyödyntää niitä mahdollisimman tehokkaasti. 

4.3.2 Orientataatio toimittamisvaiheessa 

Orientaatiovaihe oli keskeinen ja siinä oli tunnistettavissa paljon sekä 
toimintaympäristön, aikaisempien vaiheiden ja operaatioiden tuottaman tiedon 
että omien toimintavaihtoehtojen arviointia. Kohteesta, sen tietojärjestelmästä ja 
organisaatiosta hankitun tiedon perusteella arvioitiin, kuinka kohteen 
kirjautumistunnukset saadaan hankituksi tai kuinka haittaohjelma saadaan 
toimitettua kohteeseen. Toimittamisessa käytettiin aikaisemmin käytössä olleita 
toimitusmnetelmiä, mutta niiden käyttö vaikutti perustuvan kohdeperustaiseen 
harkintaan. Lisäksi toimittamismenetelmen valmistelussa korostuivat 
sosiaalisen manipuloinnin hyödyntämismahdollisuudet. Organsiaation kyky 
laatia tehokas toimittamismenetelmä kytekeytyi selkeästi sekä yksilöiden 
osaamiseen ja kokemukseen että organisaation aiemmin hankkimaan 
kokemukseen. 

4.3.3 Päätös toimittamisvaiheessa 

Toimittamisvaiheessa tehdyt päätökset konkretisoivat orientaatiovaiheessa 
toteutetun suunnittelun ja valmistelun tuottamalla perusteet 
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toimitusmenetelmien latimiselle. Toimittamisvaiheen aikana tehdyt päätökset 
toteutuvat hyökkääjän kognitiivisessa ulottuvuudessa ja tehdyt päätökset 
näkyvät operaation kohteelle välillisesti toimintavaiheen tai operaation 
seuraavien vaiheiden kautta. Päätökset liittyivät esimerkiksi kalasteluviestien 
laadinta- ja kohdentamisperusteisiin, selainhaavoittuvuuksien hyödyntämiseen, 
kirjautumistunnusten kalastelusivujen laadintaan tai siirrettävien medioiden 
käyttöön. 

4.3.4 Toiminta toimittamisvaiheessa 

Toiminta konkretisoi tehdyt toimittamisvaiheessa päätökset. Toiminta voidaan 
jaotella aineistoa tarkastelemalla kohteelle näkymättömään ja näkyvään 
toimintaan. Näkymätön toiminta viittaa päätösten perusteella toteutettujen 
valmisteluiden, kuten kalastelusivujen tai kalasteluviestien laatimiseen. Näkyvä 
toiminta taas viittaa esimerkiksi kohteelle lähetettyihin kalasteluviesteihin tai 
kohteen käyttämien internetsivujen vaarantamiseen. Toimintavaiheella on toi-
saalta selkeä takaisinkytkentä takaisin havainnointivaiheeseen ja toisaalta jat-
kumo operaation seuraavaan vaiheeseen. 

4.4 Päätöksenteko hyväksikäyttövaiheessa 

APT-operaation hyväksikäyttövaihetta kuvaavia pelkistettyjä ilmauksia 
tunnistettiin 8 ja ne jaakantuivat edelleen OODA-loopin vaiheisiin seuraavasti: 
Havainnonti 0, orientaatio 1, päätös 3 ja toiminta 4. Hyväksikäyttövaiheessa ei 
ole juurikaan päätöksentekovaiheisiin liittyviä suoranaisia ilmaisuja. Tähän 
vaiheeseen liitetyt yksittäiset ilmaisut osoittavat, että varsinainen päätöksenteko 
on tapahtunut ennen tätä vaihetta, ja tässä korostuu aikaisempien vaiheiden 
perusteella valmisteltu toimeenpano. Hyväksikäytövaiheen aikana havaittava 
toiminta liittyy oleellisesti erilaisiin hyökkäykseen liittyvien teknisten 
indikaattorien tarkkailuun, mutta vaiheenaikainen päätöksenteko on 
marginaalisessa roolissa. Aineistosta nousseiden vähäisten ilmausten määrän ja 
edelläkuvattujen perusteluiden johdosta päätöksentekovaihekohtaista 
tarkastelua ei hyväksikäyttövaiheen osalta tehdä yksityiskohtaisemmin. 

4.5 Päätöksenteko asentamisvaiheessa 

APT-operaation asentamisvaihetta kuvaavia pelkistettyjä ilmauksia tunnistettiin 
17 ja ne jaakantuivat edelleen OODA-loopin vaiheisiin seuraavasti: Havainnonti 
2, orientaatio 2, päätös 3 ja toiminta 10. Myöskään asentamisvaiheessa ei ole 
riittävästi päätöksentekovaiheisiin liittyviä suoranaisia ilmaisuja. Aineistosta 
nousseet ilmaukset liittyvät pääasiassa haittaohjelman asentamiseen liittyvään 
tekniseen toteutukseen eikä niinkään vaiheen sisäiseen päätöksentekoprosessiin. 
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Tähän vaiheeseen liitetyt yksittäiset ilmaisut osoittavat, että varsinainen 
päätöksenteko on tapahtunut IKC-mallin edeltävien vaiheiden aikana. Tätä 
vaihetta koskevien ilmausten määrän vähäisen määrän ja edelläkuvattujen 
perusteluiden johdosta päätöksentekovaihekohtaista tarkastelua ei 
asentamisvaiheen osalta tehdä. 

4.6 Päätöksenteko komento- ja kontrollointivaiheessa 

APT-operaation komento- ja kontrollointivaihetta kuvaavia pelkistettyjä 
ilmauksia tunnistettiin 35 ja ne jaakantuivat edelleen OODA-loopin vaiheisiin 
seuraavasti: havainnointi 1, orientaatio 2, päätös 16 ja toiminta 16. Komento- ja 
kontrollointaivaiheessa korostuivat päätöksentekoprosessin päätös- ja 
toimintavaiheet, joskin päätösvaiheeseen liittyvät ilmaukset luokiteltiin osin 
implisiittisten viitteiden perusteella. Aineiston perusteella tunnistettiin vain 
satunnaisia ilmauksia orientaatio- ja havainnointivaiheisiin liittyviä ilmauksia. 
Vähäisten ilmausten määrä edellämainituissa vaiheissa ei tarkoita, etteivätkö ne 
ole operaation kanalta olennaisia vaiheita, mutta aineiston valossa ne eivät 
korostuneet. Taulukossa 6 on esitetty esimerkki kutakin päätöksenteon vaihetta 
kuvaavasta pelkistetystä ilmauksesta. 

TAULUKKO 6 Esimerkki ilmauksista komento- ja kontrollointivaiheessa 
Ilmaisu  Alkuperäisilmaisu englan-

niksi 
Pelkistetty ilmaisu suo-
meksi 

APT   
vaihe 

OODA  
vaihe 

C218 Typically, the backdoor tests 
its connectivity with a series 
of HTTP POST requests to le-
gitimate websites, and then 
establishes communication 
with its C&C servers. 

4 Tyypillisesti takaportti tes-
taa yhteyden toimivuuden 
HTTP POST -pyynnöillä lail-
lisiin verkkosivustoihin, 
jonka jälkeen se muodostaa 
yhteyden komentopalveli-
miin. 

6 H 

A114 The purpose of this parame-
ter appears to be to uniquely 
identify the particular in-
stance of the backdoor to the 
C2 server. 

6 Parametrin tarkoitus näyt-
tää olevan identifioida jokai-
nen takaovi yksilöllisesti C2 
palvelimelle 

6 O 

B163 The succeeding logins were 
made from other IPs via In-
ternet Message Access Proto-
col (IMAP). 

2 Seuraavat kirjautumiset 
tehtiin muista IP-osoitteista 
Internet Message Access 
Protokolla (IMAP) käyttä-
mällä. 

6 P 

A103 Commands are sent from the 
C2 server to the CORE-
SHELL backdoor in HTTP re-
sponses to the POST re-
quests. 

4 Komennot lähetetään ko-
mentopalvelimelta CO-
RESHELL-takaoveen HTTP 
vastauksina POST pyyntöi-
hin. 

6 T 
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4.6.1 Havainnointi komento- ja kontrollointivaiheessa 

Havainnointi komento- ja kontrollivaiheessa ei noussut aineiston kautta esiin 
merkittävänä vaiheena. Hyökkääjän näkökulmasta tämän vaiheen merkitys on 
varmasti suuri, sillä se on operaation jatkamisen ja tavoitteen saavuttamisen 
kannalta kriittinen vaihe. Mikäli komentoyhteyden muodostamisesta tai sen 
välityksellä kohteesta kerättyjä tietoja ei saada välitettyä hyökkääjälle, ei 
operaation jatkamiselle ole edellytyksiä. Vähäisten ilmausten määrä voi viitata 
siihen, että vain komento- ja kontrollivaiheen toiminta on tunnistettavissa 
kohteen näkökulmasta, vaikka havainnointi on hyökkääjän näkökulmasta tärkeä 
vaihe. 

4.6.2 Orientataatio komento- ja kontrollointivaiheessa 

Myös orientaatiovaiheen osuus aineiston perusteella on vähäinen. Tämä on 
johdonmukainen havainto edellisen vaiheen tulosten perusteella. Tälläkin 
vaiheella on todennäköisesti hyökkääjän päätöksenteon kannalta keskeinen 
merkitys, vaikka se ei aineiston tarkastelun perusteella nouse merkittävästi esiin. 
Operaation salassa pysymisen kannalta on olennaista, kuinka kohdejärjestelmän 
ja hyökkääjän välinen liikenne toteutetaan, ja siksi tämä orientaatiovaiheen 
merkitys voidaan tunnistaa hyökkääjän kannalta tärkeäksi. 

4.6.3 Päätös komento- ja kontrollointivaiheessa 

Päätösvaiheen ilmaukset liittyvät pääosin komento- ja konrollointikanavan 
toimintaperiaatteisiin ja käytännön operoimiseen. Päätökset liittyvät 
periaatteisiin, jotka määrittelevät, miten komento- ja kontrollointikanava toimii 
ja miten sitä käytetään. Tässä on tunnistettavissa voimakas takaisinkytkentä, osin 
päällekkäisyys-, tiedustelu- ja aseistamisvaiheiden kanssa. Niissä 
kohdesidonnaiset päätökset on tehty mahdollistamaan kestävä ja salattu 
komento- ja kontrollointikanavayhteys hyökkääjän ja kohdejärjestelmän välille. 
Aikaisemmissa vaiheissa siis valmistellaan varsinaiset mentelmälliset ja 
toiminnalliset ratkaisut, joiden puitteissa komento- ja kontrollointikanavaa 
päätetään käyttää. Päätösvaiheeseen luokiteltujen ilmausten implisiittisen 
tulkinnan kautta voi saada käsityksen, kuinka komento- ja kontrollointikanavaa 
käytetään ja mihin periaatteisiin ne perustuvat. 

4.6.4 Toiminta komento- ja kontrollointivaiheessa 

Toimintavaiheseen liittyvät ilmaukset jakaantuvat automaattisiin ja manuaalisiin 
komento- ja kontrollikanavan toimiin. Aineiston perusteella toiminta on pääosin 
automaattista tässä IKC-mallin vaiheessa. Automaattiset toiminnat liittyvät 
haittaohjelman toteuttamiin toimenpiteisiin, kuten 
komentopalvelinliikenteeseen tai haittaohjelman lisäosien lataamiseen. 
Manuaaliset toiminnat liittyvät operaattorin (henkilön) tekemiin toimenpiteisiin, 
kuten komentorivikehotteiden välittämiseen kohteen käyttöjärjestelmälle. Tässä 
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vaiheessa tunnistettujen ilmausten suuri määrä on ilmeinen, sillä toiminta 
toteutuu fyysisessä ulottuvuudessa. Toiminta komento- ja kontrollointivaiheessa 
rajoittuu tässä yhteydessä komento- ja kontrollointikanavan muodostamiseen ja 
sen hyödyntämiseen haittaohjelman tai sen lisäosien lataamseen. 

4.7 Päätöksenteko kohteessa toimimisvaiheessa 

APT-operaation kohteessa toimimisvaihetta kuvaavia pelkistettyjä ilmauksia 
tunnistettiin 42, ja ne jakaantuivat edelleen OODA-loopin vaiheisiin seuraavasti: 
havainnointi 3, orientaatio 3, päätös 12 ja toiminta 24. Toiminnan korostuminen 
on toisaalta ilmeistä, sillä se toteutuu fyysisessä ulottuvuudessa ja kohteen on 
mahdollista sen vuoksi saada siitä havaintoja. Havainnointi- ja orientaatiovaiheet 
jäävät yllättäen pelkistettyjen ilmausten määrän osalta vähäiseksi. Hyökkääjän 
näkökulmasta juuri nuo havainnointi- ja orientaatiovaiheet ovat todennäköisesti 
tärkeimmät vaiheet tavoitteiden saavuttamiseksi toiminnan ollessa vain keino 
niiden saavuttamiseksi. Hyökkääjän näkökulmasta tarkasteltuna tämän vaiheen 
saavuttaminen on edellyttänyt aikaisempien vaiheiden onnistunutta 
toteutumista ilman, että kohde on kyennyt niitä havaitsemaan ja estämään. 
Hyökkääjä pyrkii tässä vaiheessa toimimaan kohdejärjestelmässä salatusti ja 
välttämään havaituksi tulemista. Saavutettuaan tämän vaiheen hyökkääjä on 
kyennyt asentamaan kohdejärjestelmään haluamansa haittaohjelman ja 
mahdollistamaan salatun komento- ja kontrollointiyhteyden.  

Taulukossa 7 on esitetty esimerkki kutakin päätöksenteon vaihetta 
kuvaavasta pelkistetystä ilmauksesta. Päätösvaihetta kuvaava esimerkki-ilmaus 
on luokiteltu klusterointivaiheessa kahteen APT-operaation vaiheeseen. Tässä 
tapauksessa vaiheisiin kaksi ja seitsemän. 

TAULUKKO 7 Esimerkki ilmauksista kohteessa toimimisvaiheessa 
Il-
maisu  

Alkuperäisilmaisu englan-
niksi 

Pelkistetty ilmaisu suo-
meksi 

APT   
vaihe 

OODA  
vaihe 

C187 If the attack is successful, 
STRONTIUM uses the cap-
tured credentials to access 
the victim’s email account to 
identify additional targets 
and for additional analysis 
and attacks. 

7 Jos hyökkäys onnistuu, 
STRONTIUM käyttää kaa-
pattuja kirjautumistunnuk-
sia uhrin sähköpostitilille 
tunnistaakseen mahdollisia 
lisäkohteita ja tietoja hyök-
käyksen jatkamiselle. 

7 H 

A82 The modular design allows 
flexible options for compiling 
variants with different capa-
bilities as needed, as well as 
deploying additional capabil-
ities at runtime. 

4 Modulaarinen kehitysmalli 
mahdollistaa joustavan ta-
van koota tarveperustaisesti 
tarvittavat ominaisuudet 
koottaviin variantteihin. 
Malli mahdollistaa myös 
ominaisuuksin toiminnan ai-
kaisen käyttöönoton. 

2, 7 O 
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D280 This executable file can be ei-
ther used with arguments 
passed via the command line 
or without. 

4 Tätä suoritettavaa tiedos-
toa voidaan käyttää joko il-
man tai komentokehotteen 
kautta toimitettavia argu-
mentteja. 

7 P 

A17 They steal data by configu-
ring their implants to send 
data out of the network using 
a victim network’s mail 
server. 

4 Ne varastavat tietoja mää-
rittämällä implantit lähettä-
mään tietoja verkosta käyttä-
mällä uhrin verkon sähkö-
postipalvelinta. 

7 T 

4.7.1 Havainnointi kohteessa toimimisvaiheessa 

Havainnointivaiheeseen liitettyjä ilmaisuja oli vain kolme. Havainnointivaiheen 
voisi olettaa olevan keskeinen operaation tavoitteen saavuttamisen kannalta, 
mutta aineiston tarkastelu ei tue tätä ennakkokäsitystä. Samaan aikaan on totta, 
että fyysisessä toimintaympärisössä tapahtuva toiminta voitaisiin tulkita myös 
havainnoinniksi. Kohteessa toimintavaiheessa konkretisoituu operaation 
perimmäinen tavoite, kyky toimia kohdejärjestelmässä kohteen sitä 
havaitsematta. Tämän tavoitteen toteutuessa havainnointivaiheesta on vaikea 
saada havaintoja ja siksi vaihe ei sen merkityksestä huolimatta nouse aineiston 
tarkastelun näkökulmasta merkittävään rooliin. 

4.7.2 Orientataatio kohteessa toimimisvaiheessa 

Myös orientaatiovaiheen merkitys kohteessa toimimisvaiheessa näyttäytyy 
aineiston valossa vähäisenä. Orientaatiovaiheeseen liitetyt ilmaukset viittaavat 
kuitenkin siihen, että kohdejärjestelmästä tässä vaiheessa koottujen havaintojen 
perusteella arvioidaan mitä toiminnallisuuksia ja toimenpiteitä jatkossa tullaan 
suorittamaan operaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Orientaatiovaiheen 
aikana hyökkääjä arvioi esimerkiksi, mitä haitaohjelmakomponentteja 
kohteeseen on tarpeen ja mahdollista ladata. 

4.7.3 Päätös kohteessa toimimisvaiheessa 

Päätökset kohteessa toimimisvaiheessa liittyivät siihen, kuinka toiminta 
kohteessa salataan, mitä haittaohjelman lisäosia kohteeseen ladataan ja mitä 
työkaluja tietojen hankkimiseksi kohdejärjestelmästä käytetään. Tehdyt 
päätökset jakaantuivat toimintaedellytysten luomiseen ja tavoitteiden 
mukaiseen luottamuksellisen tiedon keräämiseen kohdejärjestelmästä. 
Toimintaedellytysten varmistamiseen liittyvillä päätöksillä on selkeä 
takaisinkytkentä aseistamisvaiheeseen, jossa luodaan kohteessa käytettävä 
haittaohjelma tai sen toiminnallisuuksia. 
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4.7.4 Toiminta kohteessa toimimisvaiheessa 

Toiminta liittyy edellä kuvattujen päätösten toimeenpanoon. 
Toimintaedellytysten varmistaminen kohteessa sisältää kohteen 
käyttöjärjestelmätason toimenpiteitä, kuten prosessien luomista ja niiden 
piilottamista, tietojen ja komentojen välittämistä kohteen ja hyökkääjän 
komentopalvelimien välillä, kohdejärjestelmän tietojen keräämiseen, 
salaamiseen sekä tallentamiseen ja hyökkäjälle välittämiseen liittyviä 
toimenpiteitä. 

4.8 Yhteenveto 

Analyysin keskeinen tulos on, että toisessa luvussa esiteltyä IKC-mallin ja 
OODA-loopin yhdistävää teoreettista viitekehystä voidaan käyttää APT-
operaation päätöksentekoprosessin analysoimiseen. Aineiston jakaantuminen 
kaikkiin operaation vaiheisiin ja edelleen operaation vaiheiden sisällä päätöksen-
teon vaiheisiin osoittaa, että IKC-mallin vaiheiden taustalla on mahdollista tun-
nistaa operaation eri vaiheissa toteutuvan päätöksenteon vaiheita. Erityisen mie-
lenkiintoista oli tunnistaa hyökkääjän kognitiivisen ulottuvuuden, orientaatio- ja 
päätösvaiheiden, piirissä toteutuvia päätöksenteon vaiheita, joskin ne oli tunnis-
tettavissa implisiittisesti fyysisessä ulottuvuudessa tunnistettujen havaintojen 
kautta. 

Aseistamisvaiheen (82) ja erityisesti sen orientaatiovaiheen (45) ilmausten 
määrä on merkittävä suhteessa muihin vaiheisiin. Aseistamisvaiheen merkitystä 
koko operaation kannalta voidaan pitää erityisen merkittävänä. 
Aseistamisvaiheessa kulminoituu ryhmän kyky valmistella ja toimeenpanna 
APT-operaatio. Ryhmän kyky ja tehokkuus muodostuu tarkastellun materiaalin 
perusteella ryhmän tavoitteesta, muodostettavasta tilanneymmärryksestä, 
yksilöiden taidoista ja kokemuksesta sekä organisaation tehokkuudesta. 

Päätöksenteon näkökulmasta hyväksikäyttö- (8) ja asentamisvaiheet (17) 
eivät näyttäytyneet merkittävinä vaiheina. Vaikka vaiheet ovat varmasti 
operaation onnistumisen kannalta kriittisiä, niin niihin liittyvä valmistelu ja 
päätöksenteko on tehty pääasiassa jo aikaisemmissa vaiheissa. 

Ilmausten luokittelun taustalla on aineiston laadullinen tulkinta, joten 
aineiston määrällisen jakaantumisen perusteella ei voi tehdä suoria 
johtopäätöksiä IKC-mallin vaiheiden merkityksistä suhteessa toisiinsa. 
Tarkastelu antaa kuitenkin viitteellisen kuvan siitä, miten päätöksentekoprosessi 
toteutuu IKC-mallin eri vaiheissa ja mahdollistaa niiden merkitysten arvioimisen. 
Tarkastelemalla aineiston luokittelun tuloksia voidaan saada käsitys, miten 
OODA-loopin vaiheet toteutuvat APT-operaation eri vaiheissa.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksista johdetut johtopäätökset, 
tarkastellaan niiden merkittävyyttä, arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja 
esitetään mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 
kuinka päätöksentekoprosessi toteutuu APT-operaatiossa hyökkääjän 
näkökulmasta. Tutkimustehtävän ratkaisemiseksi esitettiin teoreettinen 
viitekehys mallintamaan APT-operaatiossa toteutuvaa päätöksentekoprosessia. 
Teoreettinen viitekehys yhdisti APT-operaation vaiheita jäsentävän IKC-mallin 
ja päätöksentekoprosessin vaiheita kuvaavan OODA-loopin. Esitetyn mallin 
soveltuvuutta testattiin analysoimalla APT28-ryhmän operaatioista julkaistuja 
raportteja. 

5.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen merkittävin tulos on, että hyökkääjän toiminnassa on 
tunnistettavissa päätöksentekoprosessi ja että toisessa luvussa esitelty ja 
neljännessä luvussa testattu IKC-mallin ja OODA-loopin yhdistävä teoreettinen 
viitekehys soveltuu APT-operaation päätöksentekoprosessin analysoimiseen. 
Tarkastelemalla hyökkääjää inhimillisenä päätöksentekijänä ja soveltamalla 
esitettyä mallia, puolustaja voi suojautua APT-operaatioilta tehokkaammin. 

Tekniset suojautumiskeinot, kuten palomuurit, antivirusohjelmat, tunkeu-
tumisen havaitsemis- ja estämisjärjestelmät sekä tietoturvatiedon ja tapahtumien 
hallintajärjestelmät ovat yksistään merkityksellisiä, mutta riittämättömiä. Niistä 
saadut havainnot, eli IKC-mallin mukaiset indikaattorit operaatiosta tai sen val-
mistelusta, ovat korvaamattoman tärkeitä, mutta ne tuottavat yksin kapean nä-
kökulman hyökkääjän tunnistamiseksi ja käynnissä olevaan operaatioon reagoi-
miseksi. Teknistä tarkastelunäkökulmaa voi laajentaa arvioimalla hyökkääjän te-
kemiä inhimillisiä päätöksiä, joita APT-operaation suunnittelu ja toimeenpano 
edellyttävät. Mallin soveltaminen tuo näin lisäarvoa puolustajan suojautumis-
menetelmien kehittämiseen. 

Päätöksentekoprosessin orientaatio- ja päätöksentekovaiheiden tarkastelu 
osoittaa, että hyökkääjän kognitiivisesta ulottuvuudesta on mahdollista saada 
tietoa operaation eri vaiheissa. Hyökkääjän kogniitiivisessa ulottuvuudessa 
toteutuvia vaiheita tarkastelemalla puolustaja voi saada tietoja hyökkääjän 
osaamistasosta, operaation tavoitteista ja viitteitä muiden IKC-mallin vaiheiden 
valmistelusta ja toiminnasta. 
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5.2 Pohdinta 

APT-operaatioiden tunnistamiseksi ja jäsentämiseksi on laadittu useita eri 
malleja ja ryhmien toimintaa on seurattu eri tietoturvayhtiöiden toimesta 
vuosikausia. APT-ryhmien toimintaa ei ole kuitenkaan tutkittu hyökkääjän 
päätöksenteon näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa esitetty 
päätöksentekoprosessin tarkasteluun sovellettava malli tuottaa täydentävän 
näkökulman APT-operaatioiden tutkimiseen ja organisaatioiden 
suojausmenetelmien kehittämiseen. 

Tässä tutkimuksessa käytetty OODA-loop jäsentää päätöksentekoprosessin 
neljään toisiaan seuraavaan vaiheeseen. Tilanneymmärryksen teorialla 
täydennettynä OODA-loop käyttö auttaa jäsentämään hyökkääjän 
päätöksentekoprosessin vaiheita ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tässä 
tutkimuksessa tehty analyysi osoittaa, että ryhmän tai organisaation kyky tehdä 
perusteltuja päätöksiä nojaa yksilöiden ominaisuuksiin. Lisäksi tunnistettiin 
johtamisjärjestelmän olevan oleellinen operaation toimintaan vaikuttava tekijä, 
vaikka sen tarkastelu tässä tutkimuksessa jäi käsitteelliselle tasolle. Yksilön 
inhimillisen ulottuvuuden tunnistaminen osana APT-operaatiota laajentaa 
operaation havaitsemiseen käytettävien indikaattoreiden informaatioarvoa. 
Jokaisen havaitun IKC-mallin mukaisen indikaattorin taustalla on 
tunnistettavissa operaation vaiheen lisäksi päätöksentekoprosessi. 
Tarkastelemalla tätä päätöksentekoprosessia puolustajalla on edellytykset 
arvioida hyökkääjän toimintaa ja sen suorituskykyä.  

Operaation suunniteluun ja toimeenpanoon liittyvän päätöksentekoproses-
sin taustalla vaikuttavat inhimilliset tekijät. Boydin esittämän OODA-loopin so-
veltamiseen liittyvä keskeinen väite on, että vastakkainasettelussa menestyy se 
osapuoli, joka kykenee toteuttamaan päätöksentekoprosessin vastustajaansa te-
hokkaammin. Tämä perusperiaate toteutui Korean sodassa käytyjen ilmataiste-
luiden yhteydessä, jossa suorituskyvyltään heikompi yhdysvaltalainen hävittäjä 
F-86 Sabre kykeni päihittämään Neuvostoliitossa valmistetun ylivertaisemman 
MiG-15 hävittäjän (ks. Coram 2004). 

Menestyäkseen vastakkainasettelussa APT-operaatioiden kontekstissa, tu-
lee puolustajan tunnistaa ensiksi oma päätöksentekoprosessi, toiseksi hyökkääjä 
aktiiviseksi päätöksentekijäksi ja kolmanneksi ne perusteet, joiden varassa pää-
töksenteko toteutuu. Oman päätöksentekoprosessin, havainnoinnin, orientaa-
tion sekä päätösten ja toiminnan tulee olla tehokkaampaa ja nopeampaa kuin 
hyökkääjän. Näin puolustaja voi saavuttaa etulyöntiaseman ja aloitekyvyn suh-
teessa hyökkääjään. Hyökkääjän päätöksentekoprosessia voidaan myös häiritä, 
esimerkiksi syöttämällä harhauttavia tietoja hyökkääjän havaittavaksi, oman 
etulyöntiaseman saavuttamiseksi.  

Tässä tutkimuksessa analyysiaineisto koostui toteutuneista operaatioista 
laadituista julkisista raporteista. Tulosten perusteella voidaan siis todeta IKC-
mallin ja OODA-loopin yhdistävä teoreettisen viitekehyksen soveltuvan toteutu-
neista operaatioista laadittujen dokumenttien analysoimiseen. Koska aineistosta 
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tunnistetut pelkistetyt ilmaukset liittyivät usein IKC-mallin mukaisiin indikaat-
toreihin, voidaan mallin arvioida soveltuvan myös käynnissä olevien APT-ope-
raatioiden analysoimiseen.  

IKC-malli perustuu teknisten suojausmenetelmien kykyyn havaita operaa-
tion vaiheisiin sidottuja indikaattoreita. Tunnistamiseen perustuva suojautumi-
nen asettaa puolustajan on passiiviseen ja reagoivaan rooliin. Soveltamalla tässä 
tutkimuksessa esitettyä IKC-mallin ja OODA-loopin yhdistävä teoreettista viite-
kehystä, puolustaja voi omaksua aktiivisemman roolin ja palauttaa itselleen aloi-
tekyvyn suhteessa hyökkääjään. 

5.3 Luotettavuuden tarkastelu 

Tässä kappaleen tarkoitus on tarkastella tutkimuksen luotettavuutta. Luotetta-
vuutta tarkastellaan reliabiliteetin, validiteetin ja tutkimusprosessin toteutumi-
sen näkökulmista. 

Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, eli 
sen kykyä tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi ym. 2004, s. 216) 
Tämän tutkimuksen realibilitettia puolustaa tutkimuksen teoreettinen viitekehys, 
jonka perusteella aineiston redusointi, klusterointi ja abstrahointi toteutettiin. 
Analyysiaineiston valikoituminen ja analyysiprosessi kuvattiin mahdollisimman 
tarkasti, jotta tutkimuksen analyysiprosessin kulkua ja tuloksia olisi mahdollista 
seurata ja tarvittaessa toistaa.  

Haasteena aineiston luokittelussa oli pelkistettyjen ilmausten 
monitulkinnallisuus. Ilmausten luokittelu ensin operaation vaiheita kuvaaviin 
luokkiin ja edelleen niiden sisällä päätöksenteonvaiheisiin ei ollut yksiselittäistä, 
vaan edellytti tulkintaa ja usein implisiittisten viittausten tunnistamista 
ilmausten takana. Näissä valinnoissa on tunnistettavissa tutkijan subjektiivinen 
rooli, eikä saman aineiston analyysi välttämättä tuottaisi täysin samanlaisia 
tuloksia. Subjektiivisen roolin osuutta tuloksissa vähetää aineistosta nousseiden 
pelkistettyjen ilmausten suuri määrä ja esimerkkien esittäminen tulosten 
esittelyn yhteydessä. Lisäksi luotettavuutta on pyritty lisäämään 
analyysiprosessien kuvaamisella ja tehtyjen valintojen perustelulla. 

Tutkimuksen validius tarkoittaa käytetyn tutkimusmetodin kykyä mitata 
juuri sitä, mitä sen on tarkoitettu mittaavan (Hirsjärvi ym. 2004, s. 216). 
Tutkimusmetodin valinta ja käyttö perusteltiin laajasti kolmannessa luvussa. 
Tässä tutkimuksessa käytetty teoriasidonnainen sisällönanalyysi menetelmänä 
antoi aineistolle rajatun mahdollisuuden tuoda aineistosta esiin 
odottamattomiakin piirteitä, vaikka tutkimuksen teoreettinen viitekehys ohjasi 
analyysiprosessia melko vahvasti jo klusterointivaiheesta alkaen. 

Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen soveltuvuutta ja 
yleistettävyyttä APT-operaatioiden päätöksentekoprosessin analysoimiseen 
tulee arvioida myös kulttuurisesta näkökulmasta (vrt. Said 2011). Arvioinnissa 
tulee kiinnittää huomiota siihen, että päätöksentekoprosessia jäsentävä malli 
muodostuu länsimaiden piirissä esitettyjen teorioiden varaan. Analyysiaineisto 
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sen sijaan koostuu Venäjään sidoksissa olevan APT28-ryhmän toimintaa käsitte-
levistä raporteista. Tästä mahdollisesta tarkastelunäkökulman ja tarkasteltavan 
kohteen kulttuurierosta huolimatta tämän tutkimuksen tulokset ovat validit. 
Sekä OODA-loopissa että tilanneymmärryksen teoriassa on sisäänrakennettuna 
mahdollisuus kulttuurisidonnaisuuden huomioimiseen. 

 Tutkimusprosessin ajallinen kesto on huomionarvoinen asia. Tutkimuksen 
teoreettisen viitekehyksen laadinta, analyysimateriaalin valinta ja osin 
analysointi toteutuivat pääosin vuoden 2017 kuluessa. Aineiston analysointi ja 
raportin viimeistely toteutui keväällä 2019. Tutkimusprosesin keston vaikutus 
teoreettisen viitekehyksen soveltuvuuteen ei ole merkittävä. Samoin tässä 
tutkimuksessa esitetetyt tulokset tarkastelluista operaatioista ovat edelleen 
valideja. 

5.4 Esitys jatkotutkimukseksi 

Tämän tutkimuksen yhteydessä tunnistettiin, että APT-ryhmät tarvitsevat 
järjestelmällisen ja tarkasti organisoidun toiminnan mahdollistavan 
johtamisjärjestelmän. Johtamisjärjestelmä koostuu toimijoiden tehtävistä, 
rooleista ja toimivaltuuksista sekä toiminnan mahdollistavista laitteista, 
viestivälineistä ja toimitiloista. Tarkastelu tässä tutkimuksessa jäi käsitteelliselle 
tasolle. Johtamisjärjestelmän yksityiskohtaisempi määrittely, esimerkiksi 
muodostamalla käsitteellinen viitekehys ja analysoimalla ryhmien toimintaa siitä 
näkökulmasta tuottaisi yksityiskohtaisempaa tietoa ryhmien 
johtamisjärjestelmävaatimuksista. Erityisen hedelmällistä olisi saada käyttöön 
APT-ryhmän johtamisjärjestelmäkuvaus. 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe liittyy APT-operaation 
toteuttavan organisaation kompetenssien arviointiin. Sekä OODA-loop että 
tilanneymmärryksen teoria tunnistaa yksilön ominaisuuksien keskeisen roolin 
tilanneymmärryksen luomisessa ja päätösten teossa. Tunnistamalla ja 
määrittelemällä näitä vaatimuksia ymmärrys hyökkääjän toiminnasta, 
osaamisvaatimuksista ja suorituskyvystä lisääntyisi.  

Kolmas jatkotutkimusaihe liittyy puolustajan päätöksentekoprosesssin 
analysointiin osana APT-operaation torjuntaa. Puolustajan toimintaa olisi 
mielenkiintoista analysoida tässä tutkimuksessa esitetyn teoreettisen 
viitekehyksen kautta. Puolustajan päätöksentekoprosessin analysointi voisi 
tuottaa perusteet kaksipuolisen sotapelin pelaamiselle, jossa testattaisiin 
päätöksentekoprosessin tehokkuuden vaikutusta kohteen kykyyn reagoida 
operaatioon. Tässä yhteydessä olisi mielenkiintoista tarkastella myös keinoja 
hyökkääjän päätöksentekoprosessiin vaikuttamiseksi. 
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5.5 Huomiot 

Tutkimusprosessin kestosta huolimatta tutkimusta voidaan pitää tutkijan näkö-
kulmasta onnistuneena kokonaisuutena. Tutkimus on tuottanut mielenkiintoi-
sen uuden tarkastelunäkökulman APT-operaatioiden analysoimiseksi, ja samalla 
se on tuottanut laajasta englanninkielisestä lähteistä suomenkielistä taustamate-
riaalia aihealueesta kiinnostuneiden käyttöön. Lisäksi esitetyt jatkotutkimusai-
heet kannustavat tutkijaa jatkamaan tutkimusta APT-operaatioiden parissa.  

Lisäksi haluan osoittaa kiitokseni Nixulle tutkimustehtävän asetteluun liit-
tyvästä yhteistyöstä, työn ohjauksesta ja korkeatasoisesta asiantuntija-avusta tut-
kimuksen teoreettisen viitekehyksen laadinnan yhteydessä. 
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