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jihadisteja. Eri toimijoiden hyökkäysten tavoitteina Ranska näkee vakoilun, ri-
kollisuuden, epävakauttamisen ja sabotaasin. Seuraavaksi tutkimus kartoittaa 
Ranskan toimenpiteitä kyberuhkaympäristön vaatimuksiin vastaamiseksi. Nä-
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ABSTRACT 

Hakala, Janne 
Cyber Defense in the French Style 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2020, 88 pp. 
Cyber Security, Master’s Thesis 
Supervisor: Lehto, Martti 

By basing the research on documents published by French state officials and by 
the use of thematic analysis, this paper attempts to study the French cyber de-
fense setup. To do this, the research first looks at the French perception of the 
cyber threat environment, in which regard it perceives states, large-scale enter-
prises and jihadists as the most essential actors. France also recognizes espio-
nage, criminality, destabilization and sabotage as different actors’ main goals of 
action. Second, the research explores the measures with which France attempts 
to answer to the requirements of the cyber threat environment. These can be 
divided into three major categories, which are digital strategic autonomy, the 
organization of both defensive and offensive computerized warfare including 
their operations, as well as France’s actions on the international political level, 
in respect of which the development of the global Internet governance is of 
greatest importance. 
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JOHDANTO 

“Les grands pays le sont pour l’avoir voulu” – suurvallat ovat suuria siksi, koska ne 
ovat sitä halunneet – kuuluu suomeksi käännettynä ranskalaisen kenraalin ja 
presidentin Charles de Gaullen toteamus. Tietojärjestelmien ja -verkkojen kehi-
tyksen mukanaan tuomien vaarojen - mutta myös mahdollisuuksien - takia si-
taatin filosofia on viimeisen kymmenen vuoden aikana laajentunut uuteen ym-
päristöön: Kybertilan tunnustaminen omaksi vastakkainasettelun tilakseen, si-
sällöltään monin paikoin anglosaksisista eroavien strategioiden julkaisu, kasva-
vat investoinnit, sekä kyberpuolustuksen komentokeskuksen perustaminen 
merkitsevät kaikki Ranskan pyrkivän asemoimaan itsensä kybertilan suurvalto-
jen joukkoon. 

Yleisesti ottaen Ranskan kyberpuolustuksen järjestelyistä on jonkin verran 
artikkeleita ja tutkimusta, mutta vähemmän kuin aiheesta tarjolla oleva materi-
aali mahdollistaisi. Tutkimuksellisesti eräänlainen vastakohta lienee Venäjä, 
josta päinvastoin on tarjolla runsaasti ulkopuolisten laatimia tutkimuksia, vaik-
ka samalla Venäjän valtio on valottanut toimintaansa Ranskaa kitsaammin. Kä-
sillä oleva teksti pyrkii näin ollen täyttämään tätä Ranskan kyberpuolustuksen 
kokoista tutkimuksellista aukkoa. Tavoitteeseensa teksti tähtää määrittämällä 
päätutkimuskysymykseksi, miten Ranska kyberpuolustuksensa järjestää. Kysymyk-
seen vastaamiseksi määritellään kaksi alatutkimuskysymystä, joista ensimmäi-
nen pyrkii selvittämään, miten Ranska näkee kyberuhkaympäristön. Toisen kysy-
myksen tavoitteena taas on määritellä, miten Ranska vastaa kyberuhkaympäristön 

vaatimuksiin. Näihin kysymyksiin pyritään löytämään vastaus ensisijaisesti 
Ranskan valtion alkuperäiskielisiä kyberpuolustusta käsitteleviä julkisia doku-
mentteja tarkastelemalla. Tutkimuksessa näin ollen luontevasti yhdistyvät kir-
joittajan aikaisemmat valtio-opin ja ranskan kielen, sekä vastikään suoritetut 
kyberturvallisuuden opinnot. 

Tutkimuksen tulokset ovat erityisen merkityksellisiä nimenomaan suo-
malaisesta näkökulmasta: Koska Suomi ei ole puolustusliitto Naton jäsen, on 
esimerkiksi Euroopan unionin (EU) Lissabonin sopimuksen yhteispuolustusar-
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tikla 42.7:llä ja solidaarisuusartikla 222:lla1 maalle korostunut merkitys. Tästä 
kielii jo Suomen valtionjohdon unionin turvatakuiden peräänkuuluttaminen 
viime vuosina (Kivimäki, 2019 & Fiott, 2017, s. 1). Samaan aikaan Emmanuel 
Macronin presidenttikaudella Ranska on jälleen pyrkinyt kehittämään unionin 
yhteistä puolustusta ja tekemään maanosasta entistä riippumattomampaa toi-
mijaa, mikä näkyy yhtä lailla maan toimissa kybertilassa. Toisin sanoen, koska 
Suomen ja Ranskan intressit tällä alueella kohtaavat, on Ranskan kyberpuolus-
tuksen tuntemukselle Suomessa erityistä tarvetta. Lisäksi yleisemmällä tasolla 
tarjoaa Ranskan kyberpuolustuksen tuntemus uuden vertailukohdan Suomen 
omia kyvykkyyksiä kehitettäessä. 

Koska tekstin tilaajana on Puolustusvoimat, oli tutkimusmenetelmien va-
linta useasta syystä haasteellista: Toimeksiantona oli ensinnäkin kirjoittaa 
Ranskan kyberpuolustuksen järjestelyistä monipuolisesti sen oleellisimmilta 
osin. Tällaisen kaikenkattavan teoreettisen viitekehyksen valintaa hankaloitti 
kuitenkin Ranskan toimenpiteiden ulottuminen poliittis-strategiselta tasolta 
aina taktiselle tasolle saakka. Haasteena oli, että teoria johtaisi tutkimukseen 
sisältyvien aiheiden karsimiseen niiltä osin, joita teoreettinen viitekehys ei kata. 
Näin ollen olisi esimerkiksi strategisen kulttuurin tai poliittisen realismin teori-
oihin nojauduttaessa jouduttu tutkimuksesta karsimaan esimerkiksi kyber-
puolustuksen alemman tason toteutukseen liittyviä asioita. Tämä taas ei olisi 
ollut tarkoituksenmukaista Puolustusvoimien tarpeet huomioiden. Opinnäyte-
työnä tekstistä ei myöskään voinut tulla raporttia. Siispä tutkimuksessa päädyt-
tiin lopulta soveltamaan Virginia Braunin ja Victoria Clarken (2006) määritte-
lemää temaattista analyysiä, eli tuttavallisemmin teemoittelua. Tämä laadulli-
nen ja teoreettisesti joustava tutkimusmenetelmä soveltuu nimenomaan niukas-
ti tutkittujen aiheiden tarkasteluun, jollainen Ranskan kyberpuolustus etenkin 
suomen kielellä on (Braun & Clarke, 2006, s. 11). Teemoittelu mahdollistaa täten 
Ranskan kyberpuolustuksen järjestelyjen tarkastelemisen mahdollisimman laa-
jalla skaalalla, asettaen tutkimukselle kuitenkin jäsennellyn teorian raamit.  

Asian toistuvuuden ja merkittävyyden vuoksi on tässä välissä hyvä mai-
nita kaksi ilmiötä, joiden mukaisesti Ranska jakaa kyberpuolustuksensa organi-

soinnin ja operaatiot. Ensimmäinen näistä on ’puolustuksellinen kybertaistelu’ 
(lutte informatique défensive, LID), joka määritellään ”joukoksi valtion toimia ky-
berhyökkäysten havaitsemiseksi, analysoimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi, se-
kä niihin tarvittaessa reagoimiseksi”. Toinen on ’hyökkäyksellinen kybertaiste-
lu’ (lutte informatique offensive, LIO), joka määritellään kybertilan toimiksi, joil-
la ”pyritään vastustajan järjestelmään kajoamalla vaikuttamaan sen tietojen 
luottamuksellisuuteen ja saatavuuteen 2 ”. Kyberoperaatiot määritellään näin 
ollen tämän kahtiajaon mukaisesti hyökkäyksellisen tai puolustuksellisen ky-

 
1 Euroopan unionin perussopimusten artikla 42.7:n mukaan muilla jäsenvaltioilla on 

velvollisuus antaa aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle jäsenvaltiolle apua kaikin käy-
tettävissä olevin keinoin. Artikla 222:n mukaan unioni ja sen jäsenvaltiot auttavat yhdessä kai-
kin välinein (mukaan lukien sotilaallisin voimavaroin) jäsenvaltiota, joka on joutunut terrori-
iskun taikka luonnon tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden kohteeksi (European Union, 
2016, s. 38-39, 148). 

2 Huomionarvoista on, ettei eheyttä ole mainittu. 
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bertaistelun, tai sitten kybertiedustelun toimenpiteiksi (Ministère des Armées, 
2019d, s. 18). Tämä määrittely ei kuitenkaan ilmeisesti koske Ranskan tieduste-
lupalveluja, joiden rooli Ranskan kybertaistelussa on jäänyt laajalti epäselväksi 
(Delerue, Desforges & Géry, 2019). 

Ranskan toiminnan taustoittamiseksi alkaa teksti kirjallisuuskatsauksella, 
jossa tarkastellaan ensiksi aiheen aikaisempaa tutkimusta ja seuraavaksi kon-
tekstia, eli ranskalaista strategista kulttuuria ja Internetin, tietojärjestelmien ja 
niiden turvallisuutta Ranskassa. Alun perin tuli strategisen kulttuurin muodos-
taa tutkimuksen teoreettinen viitekehys, mutta koska Ranskan toimintaa ei täl-
laisesta näkökulmasta voi kaikilta osin selittää, päätettiin sen määrittelevyydes-
tä tässä määrin luopua. Koska strateginen kulttuuri kuitenkin on Ranskan toi-
mintaa määrittävä keskeinen tekijä, on sen säilyttämien osana tekstiä kuitenkin 
perusteltua. Seuraavaksi käsitellään kutakin tekstin perustana olevaa Ranskan 
valtion keskeisintä kyberpuolustusta käsittelevää dokumenttia. Näistä ajankoh-
taisimpia ja uraauurtavimpia ovat kyberpuolustuksen strateginen katsaus vuo-
delta 2018, asevoimien hyökkäyksellisen ja puolustuksellisen kybertaistelun 
strategia vuodelta 2019 ja kyberoperaatioiden ja kansainvälisen oikeuden välis-
tä suhdetta käsittelevä julkaisu vuodelta 2019. 

Seuraavaksi päästään tutkimuksen ensimmäiseen pääosuuteen, eli Rans-
kan näkemykseen kyberuhkaympäristöstä. Tämä luku voidaan aineiston poh-
jalta tehdyn analyysin perusteella jakaa kolmeen eri yläteemaan, joista ensim-
mäinen käsittelee Ranskan käsitystä kybertilasta ja sen rakenteesta yleisesti. 
Toinen yläteema kattaa toimijat, joiksi erottuvat keskeisimmin omat alateeman-
sa muodostavat valtiot, jihadistit, sekä digialan suuryritykset. Kolmantena ylä-
teemana käsitellään Ranskaan kohdistuvien hyökkäysten tavoitteita, joka jakau-
tuu vakoilun, rikollisuuden, epävakauttamisen ja sabotaasin alateemoihin.  

Tekstin seuraava ja keskeisin luku käsittelee toimenpiteitä, joilla Ranska 
pyrkii kyberuhkaympäristön vaatimuksiin vastaamaan. Kolmesta eri toimenpi-
teitä käsittelevästä yläteemasta kaikkein keskeisimmäksi paljastui maan digitaa-
lisen strategisen autonomian vahvistaminen, joka jakautuu edelleen teollisia 
näkökohtia painottavan teollis-taloudellisen autonomian ja Euroopan roolin 

alateemoihin. Toinen pääteema taas käsittelee kybertaistelua, joka jakautuu se-
kä organisaation että kyberoperaatioiden alateemoihin. Kolmas ja viimeinen 
pääteema käsittelee Ranskan kansainvälistä politiikkaa, jonka alateemoiksi 
määrittyivät globaalin Internetin hallinnan kehittäminen, attribuutio, kyberpe-
lotteen politiikka, sekä Ranskalle ominainen kehitysyhteistyö. 

Lopuksi täsmennettäköön vielä tekstin ’kyber’-alkuisten sanojen käyttöä. 
Ranskalaiset itse nimittäin käyttävät pikemmin termejä tietotekninen (informati-
que) tai digitaalinen (numérique). Selvyyden vuoksi käytetään tekstissä näiden 
sijaan kuitenkin etuliitettä kyber, jolla Turvallisuuskomitean määritelmän mu-
kaisesti tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevan informaation käsittelyä. 
Täten esimerkiksi kyberturvallisuudella tarkoitetaan ”toimenpiteitä, joilla voi-
daan ennakoivasti hallita ja tarvittaessa sietää erilaisia kyberuhkia ja niiden 
vaikutuksia”. Kyberpuolustuksesta puhuttaessa tarkoitetaan näin ollen nimen-
omaan kyberturvallisuuden maanpuolustuksellisia näkökohtia (Turvallisuus-
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komitea, 2018, s. 21-22). Samaten tutkimuksessa käytetään termiä ’kybertila’, 
joka on käännös ranskalaisesta termistä cyberespace. Kybertilan täsmällinen 
määrittely on osa Ranskan kyberuhkaympäristön kuvausta, mistä syystä sen 
tarkempi määrittely löytyy luvusta 3.1. Termillä ’kyberuhkaympäristö’ 
(l’environnement de cybermenaces) tarkoitetaan Kanadan valtion kyberturvalli-
suuskeskuksen määritelmän mukaisesti kybertilaa, jossa eri toimijat pyrkivät 
tuottamaan vahinkoa (Centre canadien pour la cybersécurité, 2018, s. 2). Ter-
miin päädyttiin, koska sillä voidaan pelkkien uhkakuvien lisäksi kattaa myös 
kybertilan kuvaus. 
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1 TUTKIMUKSEN MENETELMISTÄ 

1.1 Tutkimusmenetelmä 

Temaattisen analyysin osalta on ensiksi paikallaan selvittää, mitä käsitteel-
lä ’teema’ tarkoitetaan. Braunin ja Clarken määritelmän mukaan ”tutkimusky-
symykseen nojaten vangitsee teema datasta jotakin merkityksellistä, edustaen 
näin jonkinlaista datan sisäistä järjestystä” (Braun & Clarke, 2006, s. 10). Tee-
moittelussa pyritään toisin sanoen tunnistamaan syvällisempää merkitystä jou-
kosta erilaista dataa, joka voi koostua vaikkapa haastatteluista tai asiakirja-
aineistosta. Menetelmän tarkoituksena on täten tunnistaa yhteisiä, jonkin tietyn 
aiheen käsittelyn tekijöitä ja valottaa näiden keskinäistä logiikkaa. Suomalai-
seen maanpuolustuskeskusteluun liittyvästä aineistosta voitaisiin löytää esi-
merkiksi taloudellisiin voimavaroihin, Venäjään, maanpuolustustahtoon ja his-
toriaan liittyviä teemoja. Näitä merkityksiä ei kuitenkaan ole tarkoitus löytää 
ainoastaan yhdestä tietystä dokumentista tai yhtä tiettyä henkeä haastattelemal-
la, vaan nimenomaan joukosta eri lähteitä. Erityisen laaja tai muutoin monisyi-
nen teema voi kattaa myös useampia niin sanottuja alateemoja, joiden määritte-

ly auttaa teeman jäsentämisessä ja arvottamisessa (Braun & Clarke, 2012, s.  57 
& 2006, s. 22). Näin ollen yksittäisestä teemasta muodostuu useampia alateemo-
ja kattava yläteema. Edellisen esimerkin mukaisesti voisi yläteemana olla Venä-
jä, jonka alateemoja olisivat esimerkiksi sen poliittinen johto, asevoimat ja ta-
lous. 

Temaattista analyysiä laadittaessa on myös tehtävä joitakin tutkimuksen 
luonteeseen ja kulkuun liittyviä päätöksiä. Ensimmäinen kysymys koskee pää-
töstä induktiivisen ja deduktiivisen analyysin välillä. Induktiivisen analyysin 
mukaan teemat liittyvät kiinteästi itse dataan. Teemoja ei myöskään laadita tie-
tyn teoreettisen ajatuksen mukaisesti, eli dataa ei pyritä asettamaan ja vertaa-
maan jo johonkin olemassa olevaan teoriaan. Induktiivinen analyysi on myös 
tämän tutkimuksen omaksuma filosofia, eli Ranskan kyberpuolustuksen teemo-
jen määrittelyllä ei ole pyritty teorioiden testaamiseen vaan pikemminkin yleis-
tysten tekemiseen. Vaihtoehtona olisi ollut myös deduktiivinen analyysi, jossa 



16 

päinvastaisesti teoria määrittää tutkimusta. Keskeinen tämänkaltaisen analyy-
sin meriitti on johonkin tiettyyn osa-alueeseen keskittyvän tarkan analyysin 
mahdollistaminen, mikä toisaalta tarkoittaa tämän tutkimuksen kannalta epä-
suotavaa vähemmän kattavaa kuvausta koko käytössä olevasta datasta (Braun 
& Clarke, 2006, s. 12). 

Toinen tutkijan tekemä päätös koskee valintaa semanttisen ja latenttisen 
lähestymistavan välillä. Ensimmäisen mukaisesti teemoja tunnistetaan hyvin 
pinnallisella tasolla, eikä tutkija näin ollen pyri perehtymään teemojen syntyyn 
ja niiden taustalla vaikuttaviin tekijöihin. Analyyttisen toimen ei kuitenkaan 
soisi jäävän pelkälle kuvaukselliselle tasolle, vaan sen tulisi sisältää myös tee-
mojen merkitysten ja seurausten tulkintaa. Latenttinen analyysi taas menee 
pohdinnassaan syvemmälle, pyrkien tarkastelemaan semanttisen sisällön pe-
rustana olevia ideoita, olettamuksia ja ideologioita (Braun & Clarke, 2006, s. 13). 
Vaikka tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa Ranskan kyberpuolustus asete-
taan laajempaan kontekstiin, on teemojen tarkastelu siitä huolimatta luonteel-
taan pikemmin semanttista kuin latenttista. 

1.2 Tutkimusprosessi 

Käytännössä temaattinen analyysi alkaa hetkenä, jona tutkija alkaa havaita ja 
jäljittää erilaisia aineistoa halkovia johdonmukaisuuksia, mikä mahdollistaa 
datan jaottelun erilaisiin loogisiin lohkoihin. Itse analyysi taas koostuu toistu-
vasta aineiston uudelleen läpikäymisestä ja havaintojen samanaikaisesta muis-
tiin kirjoittamisesta. Näin ollen analyysi ei tässä esiteltävästä kuusiosaisesta, 
Braunin ja Clarken temaattisen analyysin ohjeesta huolimatta ole lineaarinen, 
vaan rekursiivinen, prosessi (Braun & Clarke, 2006, s. 15-16).  

Aivan ensiksi (1) prosessi alkaa aineistoon perehtymisestä, jonka tavoit-
teena on saada hyvä yleiskäsitys ennen sen yksittäisten osien analysointiin ryh-
tymistä. Toisessa (2) vaiheessa aineistoa ryhdytään koodaamaan, mikä käytän-

nössä tarkoittaa tekstin korostamista, alleviivaamista tai huomioiden muistiin 
merkitsemistä. Tällä tavoin tekstin osia jaotellaan sen eri sisältöjä ja merkityksiä 
kuvaavien koodien alle. Kolmanneksi (3) ryhdytään itse teemojen luontiin, jol-
loin luotuja koodeja tarkastellaan niistä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä löytäen. 
Lähtökohtaisesti teemat ovat koodeja kattavampia ja sisältävät useita koodeja. 
Mikäli tässä vaiheessa osa koodeista on liian epämääräisiä tai merkityksettömiä, 
voidaan niistä luopua. Neljäntenä (4) askeleena täytyy laaditut teemat käydä 
vielä kertaalleen läpi. Tavoite on, että teemat mahdollisimman kattavasti ja vir-
heettömästi vastaavat aineiston sisältöä. Tässä vaiheessa teemoja voi vielä tar-
peen vaatiessa muokata. Viidenneksi (5) tulee määrittää, mitä kulloisellakin 
teemalla tarkoitetaan ja miten ne auttavat datan hahmottamisessa, sekä määrit-
tää alateemat. Tässä oleellisia ovat aineistosta löytyvät tekstinkatkelmat, jotka 
auttavat tarkasteltavan teeman sisällön havainnollistamisessa ja sen olemassa-
olon perustelussa. Pelkkien katkelmien luetteleminen ei kuitenkaan riitä, vaan 
kirjoittajan tulee kertoa, mikä kyseisessä lainauksessa on tekstin kannalta huo-
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mionarvoista. Samalla teemat tulee nimetä osuvasti sisältöä vastaavaksi. Lo-
puksi (6) analyysi laaditaan kokoon, pitäen huolta, että se vastaa esitettyihin 
tutkimuskysymyksiin akateemista rakennetta noudattaen (Braun & Clarke, 
2012, s. 60-69). 

Tutkimus toteutettiin pääpiirteissään yllä kuvatun ihannemallin mukai-
sesti, joskin huomattavasti intuitiivisemmin. Esimerkiksi koodien ja teemojen 
määrittelyn välinen raja oli tutkimusvaiheessa hyvin häilyvä, perustuen pitkälti 
intuitioon ja tutkijan aikaisempaan ranskalaisen strategisen kulttuurin tunte-
mukseen. Koska prosessia on vaikea täsmällisesti kuvailla, on alla esimerkkinä 
kuva (kuvio 1) tutkijan käsittelemästä vuoden 2015 kansallisesta kyberturvalli-
suusstrategiasta, joka havainnollistaa tutkijan tapaa käsitellä ja määritellä ai-
neiston teemoja. Esimerkiksi aivan tekstin alussa vasemmalla tutkija on hahmo-
tellut kahta eri alateemaa, eli tässä tapauksessa Euroopan roolia osana strategis-
ta autonomiaa ja globaalin Internetin hallintaa osana kansainvälistä politiikkaa. 
Oikealla taas näkyy, kuinka tutkija on alun perin hahmotellut tutkimusta stra-
tegisen kulttuurin analyysin pohjalta (luvun 1789 viitatessa Ranskan vallanku-
mouksen universalismiin). Korostusten logiikan mukaan oranssi sisältää kes-
keisimpiä, vihreä astetta toisarvoisempia ja keltainen huomionarvoisia seikkoja. 

 

 
 
KUVIO 1 Esimerkki tutkijan tavasta käsitellä aineistoa ja määritellä teemoja (ANSSI, 2015, s. 
39) 

Tutkimusprosessi alkoi aiheeseen liittyvään erilaiseen aineistoon perehtymällä, 
joista keskeisimpiä olivat erityisesti luvussa 2.3 esitellyt strategiat. Nämä do-
kumentit muodostavat tutkimuksen ytimen, josta kaikki tutkimuksessa määri-
tellyt teemat ovat johdettavissa. Tätä aineistoa on sitten täydennetty ja täsmen-
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netty muilla lähteillä triangulaation toteuttamiseksi ja saturaatiopisteen saavut-
tamiseksi. Aineiston löytymistä helpotti Tallinnan kyberosaamiskeskuksen 
(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE) ylläpitämä valtioiden 
virallisten strategioiden tietokanta, joka pääpiirteissään kattaa myös tärkeim-
mät ranskalaiset tekstit. Hakukoneiden lisäksi lähdeaineistoa etsittiin muun 
muassa erilaisten ajatushautomoiden ja instituutioiden, kuten Chaire Castexin, 
GEODEn (Géopolitique de la Datasphère), IRISin (Institut de relations internationales 
et stratégiques), IRSEMin (Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire) si-
vuilta. Myös Ranskan valtion, kuten asevoimien, ulkoministeriön ja senaatin 
verkkosivut olivat ahkerassa käytössä. Muista lähteistä mainittakoon vielä Jy-
väskylän yliopiston kirjaston tarjoamat tietokannat, verkkosivu War on the Rocks, 
sekä Jane’s 360-puolustusalan julkaisu. 

Aiheeseen syventyessään tutkija saattoi todeta toisarvoisempia julkaisuja 
löytyvän runsaasti, mikä hieman odottamatta alkoi johtaa informaation ylitar-
jontaan. Periaatteena kuitenkin oli, että mikäli potentiaalista teemaa ei löytynyt 
luvussa 2.3 esitellyistä Ranskan valtion korkeimman tason strategioista, jätettiin 
sen syvällinen tarkastelu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Peruste tälle on, että 
koska tutkimuksen tavoitteena on perehtyä Ranskan kyberpuolustuksen järjes-
telyihin, oli teemat tarkoituksenmukaisinta rajata juuri näiden kaikkein määrit-
tävimpien strategisen tason dokumenttien perusteella. 

Nykyisen kolmen sijaan pääteemoja muodostui alun perin neljä kappalet-
ta, nykyisen kybertaistelun teeman ollessa jaettuna organisaation ja toiminnan 
teemaan. Jälkimmäiseen oli liitetty myös attribuutio ja kyberpelote, mutta näi-
den kahden vahvojen kansainvälisten ulottuvuuksien takia päätettiin niistä 
tehdä kansainvälisen politiikan alateemoja. Samalla tuntui epäjohdonmukaisel-
ta pitää kybertaistelua käsittelevät teemat (eli organisaatio ja kyberoperaatiot) 
erillään, mistä syystä niistä tehtiin lopulta kaksi eri alateemaa. 

Juha Varton (1992) mukaan tutkimuksen validiteetti riippuu siitä, missä 
määrin saadut tulokset vastaavat tutkimuksessa asetettuja päämääriä ja ovat 
tutkimuskohteen kanssa yhdenmukaisia. Koska tässä tutkimuksessa kyetään 
teemoittelun avulla saaduin tuloksin kattavasti tarkastelemaan Ranskan kyber-

puolustuksen järjestelyjä, voidaan tutkimusta pitää validina. Asian lähempi 
tarkastelu löytyy kuitenkin tutkimuksen loppupäätelmistä. Varton mukaan tut-
kimuksen reliabiliteettia taas arvioidaan aineiston ja tutkimuksen yhteensopi-
vuudella, sekä tulosten muodostumiseen vaikuttaneilla satunnaisilla tekijöillä 
(Varto, 1992, s. 102-104). Tämän tutkimuksen reliabiliteettia tukee näin ollen sen 
perustuminen alkuperäisiin ja alkuperäiskielisiin dokumentteihin. Tätä tukee 
myös tutkijan sopiva tausta (aikaisemmat opinnot Ranskassa ja sittemmin ky-
berturvallisuuden parissa) tarkastella aihetta. Koska kyseessä kuitenkin on kva-
litatiivinen tutkimus, olisi siihen ollut hyvä saada mukaan muiden aiheelle 
omistautuneiden näkökulmia. Vaikka tutkija pyrki haastattelemaan kahta alan 
asiantuntijaa, ei kumpikaan kuitenkaan onnistunut.  Myös Ranskan halutto-
muus julkistaa tietoja siihen kohdistuneista hyökkäyksistä hankaloittaa tar-
kemman kuvan saamista maan kyberuhkakuvaan vaikuttavista tekijöistä 
(SGDSN, 2018, s. 22). On näin ollen mahdollista, että toisen tutkijan samaan ai-
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neistoon, tutkimusmenetelmään ja tutkimuskysymyksiin perustuneet teemat 
olisivat jossain määrin erilaisia. Samoin on kuitenkin todennäköistä, että tällai-
sen työn yleiset huomiot ja johtopäätökset olisivat toteutuneen kanssa hyvin 
yhteneväisiä. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Erilaisia (jo vanhentuneita) raportteja lukuun ottamatta on aikaisempi Ranskan 
kyberpuolustusta käsittelevä tutkimus vähäistä. Sen sijaan valtiollisten kyber-
toimijoiden tutkimuksen painopiste on suurelta osin ollut Yhdysvaltain, Venä-
jän ja Kiinan kaltaisissa suuremmissa tekijöissä. Vaikkei Ranska kaikesta huo-
limatta olekaan supervalta, on maa silti keskisuuri poliittinen tekijä, jonka val-
lan attribuutteja ovat muun muassa ydinpelote, globaali voimanprojisointikyky, 
pysyvä paikka Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvaneuvostossa ja keskei-
nen asema Afrikassa ja Euroopan unionissa. Suurvallan elkein Ranskalla on 
myös perinteisesti ollut taipumus tehdä asioita muista riippumatta omalla ta-
vallaan, mikä näkyy myös sen kybertilan toimissa. 

Tämä kirjallisuuskatsaus on rakenteeltaan kolmiosainen: Ensimmäinen 
osa käsittelee aiheen aikaisempaa tutkimusta, eli tässä tapauksessa Daniel Vent-
ren, Philippe Baumardin ja Arthur Laudrainin kirjoituksia. Tutkimus kärsii kui-
tenkin yhden merkittävän lähdeteoksen, nimittäin tutkija Alix Desforges’n väi-
töskirjan, ’Kybertilan geopoliittinen tarkastelu, haasteet kansalliselle puolustuk-
selle ja turvallisuudelle, Ranskan esimerkki’ (Approche géopolitique du cyberespace, 
enjeux pour la défense et la sécurité nationale, l’exemple de la France), puutteesta. 
Tämä johtuu siitä, että vaikka teksti on jo vuodelta 2018, ei sillä vielä kirjoitus-
hetkellä ollut julkaisuoikeutta ranskalaisia opinnäytteitä sisältävällä theses.fr-
sivustolla. Yhteenottoyrityksistä huolimatta väitöskirjaa ei myöskään saatu tut-
kijalta itseltään. Tekstin toisessa osiossa taas tarkastellaan lyhyesti vallitsevaa 
kontekstia, eli lyhyesti ranskalaista strategista kulttuuria ja pidemmin Interne-
tin, tietojärjestelmien ja näiden turvallisuuden historiaa ja yleistä asemaa maas-
sa. Kolmannessa luvussa taas käydään läpi Ranskan viidennen tasavallan ky-
berpuolustusta käsittelevät strategiat, jotka muodostavat tämän tutkimuksen 
keskeisimmän ja eniten käytetyn aineiston. Nämä tekstit koostuvat valtion ylei-
sistä turvallisuus- ja puolustusstrategioista, sekä nimenomaisista kyberpuolus-
tusta käsittelevistä strategioista. Tekstit käydään läpi niiden kronologisessa jul-
kaisujärjestyksessä, mikä tarjoaa lukijalle kuvan Ranskan kyberpuolustuksen 
kehityksestä viimeisen kahdentoista vuoden aikana. 
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2.1 Edeltävä tutkimus 

2.1.1 Ventre: Ranskalaisia näkökulmia kyberkonfliktiin 

Daniel Ventren tutkimusartikkeli ’ranskalaisia näkökulmia kyberkonfliktiin’ 
(French Perspectives on Cyber-Conflict) on osa eri maiden kyberpuolustukseen 
liittyviä näkökulmia käsittelevää kokoomateosta (Cyber conflict: competing nati-
onal perspectives). Vuonna 2012 ilmestyneen kirjan perusajatuksen mukaan In-
ternetin turvallisuutta käsittelevä debatti on pääasiassa yhdysvaltalaiskeskeistä, 
mikä korostaa tarvetta eri maiden näkemysten esille tuomiselle. Näin ollen te-
oksessa pyritään laajentamaan perspektiiviä tarkastelemalla Kanadan, Kuuban, 
Ranskan, Kreikan, Italian, Japanin, Singaporen, Slovenian ja Etelä-Afrikan nä-
kemyksiä yhteensä viidentoista eri kysymyksen avulla. Nämä kysymykset pyr-
kivät valottamaan maiden näkemyksiä muun muassa näiden riippuvuudesta 
tietoverkoista ja lähestymistavoista uhkiin vastaamiseksi. Tutkimuksessa pyri-
tään myös selvittämään valtioiden mahdollisuutta ylipäätään luoda kansallises-
ti toisistaan eroavia kyberstrategioita (Ventre, 2012, s. xi-xiii). 

Ranskan osalta tarkastelu lähtee huomattavasti nykyaikaisia tietoverkko-

ja edeltävältä ajalta, nimittäin 1800-luvun tietoliikenteen kehittymistä käsittele-
västä filosofisesta pohdinnasta. Ventren mukaan jo tuolloin tietoliikenteeseen, 
eli pääasiassa lennättimeen ja sittemmin puhelimeen liittyvä pohdinta oli Rans-
kassa samankaltaista kuin nykyään suhteessa tietoverkkoihin ja -järjestelmiin. 
Niin kuin nykyään, myös tuolloin puheenaiheena olivat valtioiden välisten ra-
jojen häviäminen ja ihmisten kasvava riippuvuus näistä teknologioista (Ventre, 
2012, s. xv, 80-82). 

Nykyaikana Ranska ei Ventren mukaan näe kybertilaa laajemmasta in-
formaatiotilasta erillisenä, vaan siihen kuuluvana osa-alueena. Samaten Ranska 
pyrkii tarkoituksella etäännyttämään, vaikkakin vaivoin, näkemyksensä yh-
dysvaltalaisesta ajattelusta. Keskeisimpänä erona pidetään ranskalaisten näke-
mystä painottaa hyökkäystä nimenomaan informaatiota vastaan (käsittäen tie-
don piilottamisen, tuhoamisen tai vääristämisen) erityisesti taloudellisten etujen 
tavoittelemiseksi ja kilpailevien yritysten horjuttamiseksi. Näin ollen informaa-
tiosodankäynti miellettiin pitkään etenkin taloudellisen sodankäynnin väli-
neeksi. Lisäksi Ranska on Ventren mukaan kybertilassa edelleen sitkeästi puo-
lustuksellisella kannalla (Ventre, 2012 s. 102-103, 127). 

Kaiken kaikkiaan Ventren tutkimus on tänä päivänä kahdeksan vuoden 
ikäisenä pahasti vanhentunut. Kirjoittaja itsekin toteaa, kuinka Ranskassa oltiin 
jo tuolloin siirtymässä pois informaatiosodankäynnin painotuksesta kohti tek-
nisempää kyberturvallisuutta, josta kirjoittaja käyttää nimitystä hakkerisodan-
käynti (Ventre, 2012, s. 103). Ikääntymisestään huolimatta teksti nimensä mu-
kaisesti kuitenkin auttaa Ranskan kyberpuolustuksen pitkän aikavälin kehityk-

sen hahmottamisessa. 
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2.1.2 Baumard: Kyberturvallisuus Ranskassa 

Philippe Baumardin monografia ’kyberturvallisuus Ranskassa’ (Cybersecurity in 
France) tarkastelee Ranskan kyberturvallisuusstrategian valmiutta ja toteutusta 
historiallisesta näkökulmasta (Baumard, 2017, s. v, 97). Lupaavasta nimestään 
huolimatta noin satasivuinen tutkimus käsittelee suuremmaksi osaksi lähinnä 
yleistä kybersodankäynnin kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Käsiteltäviin 
aiheisiin kuuluvat näin ollen muun muassa kybertoimialan kehitys 1970-luvulta 
lähtien, mukaan lukien kognitiivisen sodankäynnin ajattelu vuosituhannen tait-
teessa, ja sittemmin vuodesta 2006 alkanut kansallisten kyberturvallisuusstrate-
gioiden kehitys kasvukipuineen. Kirjoituksessa esitetään huomio, jonka mu-
kaan Kiinan julki tulleet kyvykkyydet vauhdittivat kehitystä myös länsimaissa. 
Merkittävässä osassa tässä oli vuoden 2003 Titan Rain-hyökkäys3, jonka yhtey-
dessä selvisi Kiinalla olevan kybersodankäynnille omistetut doktriini ja organi-
saatio, kun samaan aikaan lännessä kyberoperaatiot olivat pääasiassa ulko-
maantiedustelupalveluiden toteuttamia (Baumard, 2017, s. 5).  

Näin ollen vasta monografian toisessa luvussa keskittyy tarkastelu selke-
ämmin Ranskaan. Luvussa pyritään ymmärtämään, kuinka 45 vuoden aikana 
(vuosien 1972-2017 välillä) ranskalaisesta varsin harmittomasta ja ennen kaik-
kea uraauurtavasta hakkerikulttuurista alkunsa saanut kehitys on huipentunut 
nykyisenkaltaiseen, kansallista etua ja suvereniteettia keskeisinä näkökohtina 
painottavaan politiikkaan. Tekstin tämä osuus tarkastelee näin ollen erityisesti 
ranskalaista kyberturvallisuus ja -hakkerikulttuuria 1980- ja 1990-lukujen alussa 
(Baumard, 2017, s. 98).  

Tekstin kolmas luku taas analysoi kansallisia kyberturvallisuusstrategioi-
ta määrittäviä tekijöitä. Luku tarkastelee myös attribuution vaikeutta, ja sen 
asettamia haasteita yhteisen kansainvälisen kyberkonfliktien ja -rikollisuuden 
ratkaisemiseen vaadittavan viitekehyksen luomiseksi. Tähän liittyen Baumard 
analysoi (sopivan ranskalaisen esimerkkitapauksen puuttuessa) Yhdysvaltain 
demokraattisen puolueen sähköpostitilien hakkerointia vuoden 2016 presiden-
tinvaaleissa päätyen johtopäätökseen, jonka mukaan vedenpitävän attribuution 

tekeminen on lähestulkoon mahdotonta. Luvussa käsitellään myös Ranskan 
kyberturvallisuusstrategioiden ja -doktriinien historiaa, painopisteen ollessa 
kulttuurisissa ja teknologisissa tekijöissä työnjaon ja organisaatiorakenteen si-
jaan. Baumard päättelee ranskalaisten tasavaltalaisten arvojen merkityksen ko-
rostuvan näissä suunnitelmissa (Baumard, 2017, s. 98-99).  

Neljäs ja viimein luku taas käsittelee kyberturvallisuuden ja teknologioi-
den tulevia strategisia kehityssuuntia. Kirjoittajan arvion mukaan anomalioiden 
havaitsemisesta tulee tekoälyn kehittymisen myötä jatkuvasti haasteellisempaa, 
mikä edellyttää puolustautumisen jatkuvaa automatisointia. Kaiken kaikkiaan 

 
3 Titan Rain oli sarja Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian hallintoihin kohdistuneita kybe-

roperaatioita, joiden arvioidaan alkaneen viimeistään vuonna 2003 ja kestäneen vuoteen 2007. 
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kiinan valtion rahoittamat kybervakoiluoperaatiot tulivat 
julki, mikä johti Yhdysvalloissa pitkäkestoisiin toimiin niiden vähentämiseksi (Council on Fo-
reign Relations, 2005). 
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tässä luvussa on todella vähän mitään erityisesti Ranskan kyberpuolustukseen 
liittyvää, mikä pätee suurelta osin koko tutkimukseen (Baumard, 2017, s. 86-94, 
99). Näin ollen tekstin merkittävintä antia ovat loppujen lopuksi ranskalaisen 
hakkerikulttuurin ja vuotta 2017 edeltäneiden kyberturvallisuusstrategioiden ja 
-doktriinien analyysi.  

2.1.3 Laudrain: Ranskalainen kyberturvallisuus ja -puolustus: strategia, poli-
tiikanteko ja koordinaatio 

Viimeinen, mutta oleellisin Ranskan kyberpuolustusta käsittelevä aikaisempi 
tutkimus on Oxfordin yliopiston tutkijan Arthur Laudrainin teksti ’ranskalai-
nen kyberturvallisuus ja -puolustus: strategia, politiikanteko ja koordinaatio’ 
(French Cyber Security and Defence: Strategy, Policy-Making and Coordination) vuo-
delta 2019. Tutkimus lähtee huomiosta, jonka mukaan Ranskan pyrkimys suo-
jella kansalaisiaan ja intressejään kybertilassa on kuluneiden kuukausien aikana 
saanut uutta puhtia, mikä ilmenee muun muassa presidentti Emmanuel Mac-
ronin pyrkimyksenä kehittää kybertilan normeja ja eri toimijoiden osallistamis-
ta. Samaan aikaan vuonna 2018 Ranska julkaisi kyberpuolustusstrategiansa ja 
vuotta myöhemmin maan asevoimat toi julki tietoja sen tavoista toteuttaa 
hyökkäyksellisiä ja puolustuksellisia kyberoperaatioita (Laudrain, 2019, s. 3).  

Laudrainin teksti pyrkii näin ollen valottamaan näitä kehityskulkuja no-
jaamalla Graham Allisonin ja Philip Zelikowin päätöksenteon malleihin, jotka 
tarkastelevat valtiota rationaalisena yksikkönä, sen instituutioita ja päätöksen- 
ja politiikanteon prosesseja. Näin ollen teksti pyrkii näitä malleja Ranskan hal-
lintokoneistoon vertaamalla tarjoamaan pohjaa tuleville alan tutkimuksille. Tä-
hän tavoitteeseen Laudrainin kirjoitus tähtää asettamalla tutkimukselleen kol-
me tutkimuskysymystä.  Näistä ensimmäinen pyrkii selvittämään Ranskan 
kansallisen puolustuksen ja turvallisuuden perustana olevia periaatteita ja ta-
voitteita. Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena taas on selvittää, mitkä val-
tioninstituutiot ovat mukana maan kyberturvallisuuden ja -puolustuksen järjes-
telyissä, mitä näiden instituutioiden toiminnan piiri kattaa ja millainen on nii-
den organisaatiokulttuuri. Kolmannen kysymyksen taas on määrä valottaa 
Ranskan kyberpuolustuksen ja -turvallisuuden parissa toimivia prosesseja ja 
yksilöitä poliittis-strategisella tasolla (Laudrain, 2019, s. 1, 3). 

Tutkimuksessa selvisi, että vaikka ranskalaisviranomaiset pontevasti 
painottavat maalle luonteenomaista kyberpuolustuksen jakoa hyökkäyksellisiin 
ja puolustuksellisiin toimenpiteisiin, ei tämä jako ole niin ehdoton kuin miltä se 
päälle päin näyttää – johtuen erityisesti henkilöstön vaihtuvuudesta eri virasto-
jen välillä. Tällä jaolla on Laudrainin mukaan kuitenkin myös todellista merki-
tystä, mikä ilmenee politiikanteossa ja virastojen välisessä debatissa liittyen 
muun muassa eri toimijoiden vastuualueisiin esimerkiksi päästä päähän-
salaukseen ja löydettyjen haavoittuvuuksien julkistamiseen liittyvissä asioissa. 
Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että vaikka toimeenpanovallalla on avainrooli 
kyberpuolustukseen liittyvässä päätöksenteossa, myös epämuodollisilla proses-
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seilla on merkitys tehokkaiden puolustusjärjestelyiden kehittymisessä (Laud-
rain, 2017, s. 25-26). 

Kaiken kaikkiaan Laudrainin tutkimus tarjoaa kattavan katsauksen 
Ranskan kyberpuolustuksen järjestelyihin erityisesti sen organisoinnin näkö-
kulmasta. Tämän tutkimuksen kanssa se on yhteneväinen sikäli, että se pyrkii 
aiheen vähäisen tutkimuksen takia tarjoamaan lukijalle laajan yleiskatsauksen. 
Tekstin käyttöarvoa nostaa aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna sen tuoreus, 
mistä syystä se kattaa keskeisimmät Ranskan kyberpuolustusta käsittelevät vi-
ralliset dokumentit. Erityistä lisäarvoa tutkimukseen tuo myös sen pohjana ole-
vat, niin Élysée-palatsin kuin myös pääministerin toimiston virkamiehiltä saa-
dut haastattelut (Laudrain, 2017, s. 4). 

2.2 Konteksti 

2.2.1 Ranskalaisesta strategisesta kulttuurista 

Kuten fyysisessä ympäristössä, myös kybertilassa valtion toimintaa määrittää 
pitkälti vallitseva poliittis-strateginen viitekehys. Näin ollen tätä viitekehystä 
käydään tässä osiossa läpi ranskalaisen strategisen kulttuurin kautta, jonka 
ymmärtäminen auttaa myös Ranskan kybertilan toimien asettamisessa oikeaan 
kontekstiin. Tässä tutkimuksessa strateginen kulttuuri ymmärretään politologi 
Yitzhak Kleinin määritelmän mukaisesti asevoimien sisäisten asenteiden ja us-
komusten joukkona, joka määrittää tehokkaimmat strategiset ja operatiiviset 
toimintatavat sodan poliittisen päämäärän saavuttamiseksi. Kleinin määritelmä 
on kuitenkin sikäli ongelmallinen, että se liittää strategisen kulttuurin vain ase-
voimien toimintaan. Belgialaisen historioitsijan Bruno Colsonin mukaan strate-
ginen kulttuuri ulottuu kuitenkin myös esimerkiksi diplomaattiseen ja taloudel-
liseen toimintaan (Colson, 1992). Koska toiminta kybertilassa on luonteeltaan 
jatkuvaa, on tämä sodankäyntiä laajempi näkemys myös tähän tekstiin soveltu-

va tulokulma. 
Ranskan ulkopolitiikan kaikkein keskeisimmän dilemman on sanottu ki-

teytyvän Ranskan itselleen esittämään kysymykseen, ”kuinka olla maailman-
valta, vaikka todellisuudessa tiedän, etten sellainen oikeasti enää ole?” (Coutau-
Bégarie, 1992). Tämä Ranskan toiminnan perustaa kuvaava kysymys on hyvä 
pitää mielessä tarkasteltaessa Ranskan toimintaa niin fyysisessä kuin kyberti-
lassa. 

Modernia Ranskaa määrittävimpänä tapauksena on usein pidetty vuo-
den 1789 vallankumousta, jonka juuret ulottuvat 1600- ja 1700-lukujen valistus-
ajatteluun (McPhee, 2014, s. 379-396). Vallankumouksen yhteydessä laadittu 
ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus on tänäkin päivänä eräs Ranskan viiden-
nen tasavallan perustuslain keskeisimmistä teksteistä (Oliva & Giummarra, 
2014, s. 11). Ulkopolitiikan näkökulmasta tekstin merkityksellisyys perustuu 
sen universaaliuteen, sillä vallankumouksen tunnuslause – vapaus, veljeys ja 
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tasa-arvo – ei ollut tarkoitettu ainoastaan ranskalaisille itselleen, vaan myös ko-
ko muulle maailmalle (Letteron, 2002, s. 146). Vuodesta 1789 lähtien ranskalai-
seen strategiseen kulttuuriin on näin ollen kuulunut keskeisesti eräänlainen 
universalismin ja ihmisoikeuksien vienti. Ranskan vallankumous toi mukanaan 
myös asevelvollisuuden, josta myöhemmästä lakkauttamisestaan huolimatta 
kehkeytyi osa Ranskan valtiollista olemusta (Colson, 1992 & Dabezies, 1992). 

Universaalien arvojen korostamisen vastakohtana ranskalaiseen ulkopo-
litiikan traditioon kuuluu myös machiavellismiin perustuvan valtionedun (rai-
son d’état) ajatus. Ranskan ulkopolitiikassa ensimmäisenä ajatusta pani täytän-
töön kardinaali de Richelieu, joka toimi Ranskan pääministerinä vuosien 1624 ja 
1642 välisenä aikana. Valtionetu asettaa valtion menestyksen kaiken poliittisen 
toiminnan lähtökohdaksi, oikeuttaen näin ollen erittäin laajan toimintavaihto-
ehtojen kirjon, mikä täten korvasi aikaisemmin vallinneen keskiaikaisen ajatuk-
sen kristillisistä moraaliarvoista politiikan kulmakivenä.  Näin toimimalla de 
Richelieu pani alulle sittemmin Ranskan ulkopolitiikkaan elimelliseksi muodos-
tuneen riskien ja hyötyjen tarkan laskennan tradition (Kissinger, 1994, s. 58-65).  

Valtionetuun liittyy lisäksi keskeisesti Ranskan pyrkimys strategiseen 
autonomiaan, millä tarkoitetaan maan kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja 
toimintaan - ulkoa tulevaa sanelupolitiikkaa tarvittaessa uhmaten (Colson, 
1992). Konsepti liittyy läheisesti kenraali Lucien Poirier’n määrittelemään niin 
sanottuun päätöksenteon autonomiaan, jonka hän määritteli eräänlaiseksi ”kak-
sintaistelijoiden vapauksien tasoiksi, jota nämä pyrkivät kohentamaan suhtees-
sa vastustajiinsa strategian eri ulottuvuuksissa, kuten maantieteellisesti ja tekni-
sesti”. Olennaista Poirier’lle oli Ranskan riippumattomuus erityisesti suhteessa 
Yhdysvaltoihin ja Natoon (Géré, 2017, s. 104 & Guiton, 2019). Ensimmäinen 
strategista autonomiaa käyttänyt valtionjulkaisu oli kylmän sodan jälkeinen 
vuoden 1994 valkoinen kirja, jossa termiä käytettiin kuvaamaan Ranskan poliit-
tisen toiminnan riippumattomuutta ja vapautta (Mauro, 2018, s. 4-5, 9-10).  

Toinen Richelieun pääministeriaikana määrittynyt elementti on Ranskan 
liittolaisten kaipuu, ensin Habsburgien ja myöhemmin Hohenzollernien dynas-
tioiden voiman tasapainottamiseksi. Erityisesti vuonna 1870 Preussille kärsityn 

tappion jälkeen on Ranska johdonmukaisesti – siirtomaakysymyksiä lukuun 
ottamatta - pyrkinyt kokoamaan liittolaisia mukaan ulkopolitiikkansa tueksi. 
Tänä päivänä tämä ajattelu ilmenee erityisesti haluna kehittää Euroopan unio-
nin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (Colson, 1992). Ranskan visio Eu-
roopasta tiivistyy käsitteeseen Europe puissance, jolla tarkoitetaan unionin kykyä 
omaan ulkopolitiikkaan, arvojen puolustamiseen ja etujen ajamiseen. Käsite 
sisältää myös ajatuksen unionin kehittymisestä ennen pitkää ydinasein varus-
telluksi globaaliksi voimakeskukseksi (Irondelle & Schmitt, 2013, s. 130-131). 

Toista maailmansotaa voidaan perustellusti pitää ranskalaisen strategi-
sen ajattelun käännekohtana, sillä sota puolitti maan talouden, runteli infra-
struktuurin ja uuvutti asevoimat. Sodan jälkeen Ranska ei näin ollen ole voima-
varoiltaan enää vastannut maailmanvallan kriteerejä, jolloin keskeiseksi di-
lemmaksi muodostui suurvaltapäämäärien toteuttaminen rajallisin resurssein 
(Bozo, 1997, s. 3-5). Kuitenkin vasta vuoden 1956 Suezin kriisi riisti Ranskalta 
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tämän suurvaltastatuksen: Vaikka operaatio oli sotilaallinen menestys, epäon-
nistui se kuitenkin poliittisesti Neuvostoliiton uhattua Pariisia ja Lontoota 
ydinasein. Samaan aikaan Yhdysvallat painosti liittolaisia vetäytymään talou-
dellisin keinoin (Kissinger, 1994, s. 525-549 & Bozo, 1997, s. 29 & Meredith, 2011, 
s. 42). 

Suezin kriisi johti kahteen keskeiseen johtopäätökseen. Ensimmäisen 
mukaan kriisi osoitti, ettei Ranska voi luottaa Yhdysvaltain tukeen edes sen 
keskeisten intressien ollessa uhattuna. Tämä johti Ranskan ulkopolitiikan uu-
delleenarviointiin, jonka mukaisesti maa pyrkii tiivistämään yhteistyötään Sak-
san kanssa ja vähentämään riippuvuuttaan Yhdysvalloista. Lopulta Ranskan 
presidentti Charles de Gaulle määräsi Yhdysvaltain ydinaseet pois Ranskan 
maaperältä, veti Välimeren laivaston pois Naton komennosta ja irrotti Ranskan 
organisaation sotilaallisesta ytimestä vuonna 1966. De Gaullen politiikan kes-
keisenä päämääränä on sanottu olleen myös ranskalaisten vuoden 1940 tappion 
ja myöhempien siirtomaasotien runteleman kansallisen itsetunnon kohentami-
nen (Bozo, 1997, s. 29 & Kissinger, 1994, s. 602-603, 612). 

Ranskalainen päivälehti Le Populaire kirjoitti 9. marraskuuta 1956 artik-
kelissaan toisesta Suezin kriisistä vedetystä johtopäätöksestä: ”Ranskan hallitus 
päättää epäilemättä piakkoin ryhtyä valmistamaan ydinaseita… Neuvostoliiton 
harjoittama ydinaseilla uhkailu on häivyttänyt kaikki harhakuvitelmat ja -
illuusiot…” (Kissinger, 1994, s. 547). Ydinaseen nähdään mahdollistavan Rans-
kan toiminnan ja päätöksenteon vapauden kaikissa tilanteissa, ja ajan myötä 
ydinpelotteesta on kehkeytynyt Ranskan itsenäisen ulkopolitiikan, universa-
lismin ja kansainvälisen aseman perimmäinen tae (Colson, 1992 & Hollande, 
2015, s. 5). 

Ydinaseen lisäksi Ranskan taipumus niin sanottuihin aseellisiin meren-
takaisiin interventioihin (intervention militaire outre-mer) on keskeinen kansain-
välisen aseman pönkittämisen väline. Tämä erottaa sen keskeisesti muista eu-
rooppalaisista valtioista, joista edes Yhdistynyt kuningaskunta ei ole säilyttänyt 
yhtä tiiviitä taloudellisia, kulttuurisia ja sotilaallisia suhteita entisiin siirto-
maihinsa (Colson, 1992). Katkerat siirtomaasodat myös opettivat ranskalaisille 

kantapään kautta epäsymmetrisen sodankäynnin luonnetta jo vuosia ennen 
kuin Yhdysvallat juuttui Vietnamin sotaan (Visuri, 2001). Niin Indokiinassa, 
Algeriassa kuin Suezilla palvellut ranskalaiskenraali André Beaufre käsitteli 
kirjoituksissaan niin sanottua epäsuoraa strategiaa. Beaufren mukaan ydinasei-
den jähmettämä maailma jätti kaikesta huolimatta liikkumavaraa niin aseellisel-
le, poliittiselle, taloudelliselle kuin diplomaattiselle kamppailulle. Näistä kei-
noista koostuvaan epäsuoraan strategiaan turvautuva heikompi osapuoli voi 
täten kyetä saavuttamaan merkittäviä voittoja aikana, joka käynnissä olevasta 
kamppailusta huolimatta miellettiin lännessä edelleen rauhaksi. Johtopäätökse-
nä Beaufre toteaa rauhanajan muuttuneen pikemmin alati kytevän matalan ta-
son konfliktin ajaksi (Beaufre, 1963, s. 63, 143, 148-150, 175). 

Ranskalaisessa poliittisessa kulttuurissa on myös merkittävä, niin sano-
tun messiaanisen pelastajan (homme providentiel) myytti. Käytännössä tämä 
myyttinen henkilö nousee päästämään Ranskan pälkähästä sen suurimman hä-
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dän hetkellä. Historiallisista henkilöistä tällaisia ovat olleet kaikkein selkeim-
min Napoleon ja kenraali de Gaulle, joka vuoden 1958 viidennen tasavallan pe-
rustuslakia laatiessaan päätti suoda presidentille merkittävät valtaoikeudet 
(Aubouin, 2018). Presidentin valta on ilmennyt etenkin ulko- ja puolustuspoli-
tiikan saralla, josta laadittiin yksinomaa presidentin toimivaltaan kuuluva osa-
alue, niin sanottu domaine réservé. Koska perustuslain mukaan hallitus määrittää 
ja toteuttaa valtion ulko- ja puolustuspolitiikkaa, on presidentin jälkeen toiseksi 
merkittävin ulkopoliittinen toimija pääministeri. Näin ollen ei presidentin joh-
taman hallituksen päätökselle asevoiman käytöstä ole olemassa perustuslaillisia 
rajoitteita, mistä syystä parlamentin käytännön vaikutusvalta maan ulko- ja 
puolustuspolitiikkaan on lähellä olematonta. Tämä selittää myös, miksi Rans-
kan päätöksenteko tällä politiikan osa-alueella on huomattavasti ripeämpää 
kuin muissa läntisissä demokratioissa. Valtion toimintaa on lisäksi tukenut vä-
estön vakaa tuki sotilasoperaatioille. Ei siksi liene yllättävää, että Ranskaa on 
yleisesti ottaen pidetty ulko- ja puolustuspoliittisesti ihanteellisen valtion il-
mentymänä (Irondelle & Schmitt, 2013, s. 128-129 & Hellman, 2016, s. 26-28). 

2.2.2 Internet, tietojärjestelmät ja niiden turvallisuus Ranskassa 

Ranskan neljännen tasavallan aikana 1940- ja 1950-luvuilla, sekä myöhemmin 
viidennen tasavallan alkuvuosina oli ranskalainen tietoliikenne-, radio-, ja tele-
visioteknologia verraten takaperoista (Dauncey, 1997). 1960-luvulle tultaessa 
taas Yhdysvallat hallitsi kasvavilla tietokonealan markkinoilla. Tuohon aikaan 
ranskalainen Bull-niminen yritys hallitsi 30%:a kansallisista markkinoista, yh-
dysvaltalaisjätti IBM:n (International Business Machines Corporation) hallitessa 

loppuja 70%:a. Asemansa säilyttääkseen Bull tarvitsi kuitenkin yhä suurempia 
investointeja, ja Ranskan hallituksen kanssa käytyjen hyödyttömien neuvottelu-
jen jälkeen yhdysvaltalainen General Electric osti suuren osan ranskalaisyrityk-
sestä. Ranskan poliittiselle johdolle tämä oli kuitenkin shokki, sillä kansallisella 
tietotekniikalla oli roolinsa Ranskan itsenäisen ydinpelotteen ylläpitämisessä. 
Yhdysvaltojen ei lisäksi haluttu yksinään hallitsevan keskeisenä pidetyn tieto-
tekniikka-alan markkinoita (Laurentin, 2006 & Gaston-Breton, 2012).  

Näin ollen hyväksyi presidentti de Gaulle vuonna 1966 Plan Calculiksi 
nimetyn suunnitelman, jonka tavoitteena oli luoda Ranskalle sen kansallisen 
riippumattomuuden takaava tietotekniikka-alan teollisuus. Tuona samana 
vuonna fuusioituivat Thomsonin ja CSF:n (Compagnie Générale de Télégraphie 
sans fil) tytäryhtiöt täten CII:ksi (Compagnie internationale pour l’informatique) ja 
vuonna 1968 kehitettiin ensimmäinen ranskalainen tietokone, Iris 50. Vuonna 
1973 taas vahvistettiin eurooppalainen Unidata-sopimus CII:n, saksalaisen Sie-
mensin ja hollantilaisen Philipsin välillä. Projektin tavoitteena oli luoda pohja 
suuren luokan eurooppalaiselle tietotekniikka-alan teollisuudelle. CII olisi kui-
tenkin kehittymisekseen tarvinnut kasvavia investointeja, mutta sen rahoittajat 
olivat tietokoneiden sijaan kiinnostuneet puhelinalan markkinoista. Tämä johti 
lopulta CII:n fuusioitumiseen Honeywell Bulliin vuonna 1975, mikä vei Plan 
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Calcul-projektin päätökseensä, johtaen samalla Ranskan vetäytymiseen Unida-
tasta (Laurentin, 2006 & Gaston-Breton, 2012). 

1970-luvulla Ranskasta oli suurelta osin julkisten tutkimuslaitosten, ku-
ten CNRS:n (Centre national de la recherche scientifique) ja vuonna 1967 perustetun 
INRIAn (Institut national de recherche en informatique et en automatique) ansiosta 
kehkeytynyt tietoliikennealan radikaaleja innovaatioita kehittävä edelläkävijä-
maa. Esimerkiksi Internetiä edeltänyt Cyclades-tietokoneverkko oli INRIAn 
luomus vuodelta 1971. Sittemmin seuraavana vuonna Yhdysvalloissa vieraillut 
tietojenkäsittelytieteilijä Louis Pouzin teki ARPANETin (Advanced Research Pro-

jects Agency Network) toiminnallisista puutteista havaintoja, joita hän käytti Cy-
clades-verkon parantamiseksi. Vaikka Cyclades-verkosta pian luovuttiin vuo-
den 1976 paikkeilla, hyödynnettiin sen vuonvalvontamekanismia kuitenkin 
TCP/IP-protokollan kehittämisessä. 1970-luvun alussa Ranskassa kehitettiin 
myös ensimmäinen mikrotietokone Micral N ja ohjelmointikieli Prolog 
(Boumard, 2017, s. 19-20). 

Saman vuosikymmenen aikana Ranskan hallitus päätti myös nykyaikais-
taa maan viestintäinfrastruktuurin, mikä näkyi presidentti Giscard d’Estaingin 
aikana Ranskan puhelinjärjestelmän laajentamisena ja nykyaikaistamisena. 
Vuonna 1978 valmistunut Nora-Minc-raportti kiihdytti nykyaikaistamisproses-
sia entisestään, sillä raportin suositusten mukaan Ranskan tulevaisuus riippuisi 
kehittyvien tietojärjestelmien omaksumisesta (Dauncey, 1997). 

Näin ollen otettiin vuonna 1982 käyttöön nykyisen Internetin edeltäjä, 
valtionyritys France Télécomin4 valmistama Minitel-järjestelmä. Niin teknisen 
kuin poliittisen projektin päämääränä oli tietokoneistaa ranskalainen yhteiskun-
ta ja taata maan teknologinen riippumattomuus. Pienellä näytöllä ja näppäimis-
töllä varustettu yksinkertainen tietokone mahdollisti käyttäjilleen puhelinlinjo-
jen kautta pääsyn käsiksi 25 000:een verkon palveluun. Järjestelmällä pystyi 
muun muassa hoitamaan pankkiasioita, tarkastamaan osakekurssit, sääennus-
tukset, tenttiarvosanat ja tekemään matkavarauksia. France Télécomin roolina 
oli tarjota järjestelmän perustana oleva infrastruktuuri, ja myöntää sitten varta 
vasten rekisteröityneille toimijoille luvan tarjota sen kautta palvelujaan. Järjes-

telmästä teki suositun se, että terminaaleja jaettiin kansalaisille ilmaiseksi ja se, 
että käyttäjät maksoivat palveluistaan puhelinlaskunsa kautta (Elzas, 2012 & 
Mailland, 2017 & Schofield, 2012). 1990-luvun alussa järjestelmään kirjautui 
päivittäin arviolta 20 miljoonaa henkeä. Minitel ei kuitenkaan loppujen lopuksi 
pärjännyt alati yleistyneelle yhdysvaltalaiselle Internetille, jonka lisääntyminen 
ranskalaiskodeissa nähtiin uhkana maan kulttuurille ja kielelle. Minitelin tuki 
päättyi kaikesta huolimatta lopullisesti vuonna 2012 (Elzas, 2012 & Hathaway, 
Demchak, Kerben, McArdie & Spidalieri, 2016, s. 2 & Dauncey, 1997). 

1970-luvun lopulla Ranskassa kehittyi myös omalaatuinen hakkerikult-
tuuri, jonka juuret - toisin kuin muissa länsimaissa (eritoten Saksassa, Iso-
Britanniassa tai Yhdysvalloissa) - juontavat elitistisiin tekniikan alan korkea-
kouluihin. Näin ollen perustui tämä ranskalainen hakkerikulttuuri voimakkaas-
ti matematiikan eri osa-alueiden, kuten matemaattisen todistamisen, formu-

 
4 Joka vuonna 2013 vaihtoi nimekseen Orange (Bergé, 2013). 
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loinnin ja ohjelmointikielten hallintaan. Kun tietojenkäsittelytieteistä sittemmin 
1980-luvun alussa tuli yliopistojen opintotarjonnan valtavirtaa, oli ranskalainen 
hakkeriyhteisö intellektuaalisesti Euroopan kärkikastia (Boumard, 2017, s. 19-
20). 

Tänä päivänä Ranska ei enää pyri rakentamaan vaihtoehtoista Internetin 
korvaavaa tietoverkkoa. Näin ollen vuonna 2019 oli Internetin käyttöaste rans-
kalaisten keskuudessa 92 %:a väestöstä, mikä tarkoittaa yli 60:tä miljoonaa käyt-
täjää (Raymond, 2019). Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n 
raportin mukaan Ranskan digitaalisen infrastruktuurin tasossa on kuitenkin 
vielä rutkasti parannettavaa, sillä varsinkin laajakaistan levinneisyys ja Interne-
tin nopeus ovat kärkimaista jäljessä (OECD, 2019, s. 15). Ranska on kuitenkin 
sitoutunut kattamaan koko maan nopealla laajakaistalla vuoteen 2022 mennessä 
(European Commission, 2019). Ranskalaisten ohjelmistoyritysten keskeisin on-
gelma, joka koskee yhdeksää yritystä kymmenestä, liittyy rekrytointivaikeuk-
siin. Tämä siitäkin huolimatta, että vuonna 2018 alalle syntyi 14 777 uutta työ-
paikkaa. Liikevaihdoltaan ohjelmistoalan kolme suurinta yritystä olivat Das-
sault Systèmes, Criteo ja Ubisoft (taulukko 1) (Syntec Numérique, 2019, s. 3, 28). 
Kokonaisuudessaan vuonna 2018 tieto- ja viestintäteknologia-alan tuottama 
arvonlisä oli 3,89 % kansantuotteesta (DGE, 2019). Vuonna 1997 Ranskassa pe-
rustettiin myös riippumaton tietoliikenteen sääntelystä vastaava organisaatio 
nimeltä ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des 
Postes), jonka keskeisenä tehtävänä on huolehtia Internetin kehittymisestä 
Ranskassa yleistä hyvää palvelevana hyödykkeenä verkkoneutraliteetin5 peri-
aatetta noudattaen (ARCEP, 2019a & 2019b). 

TAULUKKO 1 Liikevaihdoltaan suurimmat ranskalaiset ohjelmistoalan yritykset vuonna 
2018 (Syntec Numérique, 2019, s. 39) 

  
YRITYS LIIKEVAIHTO (M€) 

1. Dassault Systèmes 3081, 8 

2. Criteo 1946,9 

3. Ubisoft 1845,5 

4. Sopra Steria Group 615,5 

5. Murex 541 

6. Cegid 401 

7. Cegedim 382 

8. Voodoo 325 

9. Gameloft 293 

10. Infopro Digital 292 

 
 
Ranskan kyberturvallisuuden tilassa on kuitenkin pitkään ollut toivomisen va-
raa. Esimerkiksi vuonna 2006 ilmestyneessä raportissa ’Informaatiojärjestelmien 

 
5 Verkkoneutraliteetti on eräs Internetin perusperiaatteista, jonka mukaan operaatto-

reiden tulee kohdella kaikkea verkkoliikennettä lähtökohtaisesti samalla tavoin (Traficom, 2020). 
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turvallisuuden Ranskalle asettamat haasteet’ (La sécurité des systèmes 

d’information – Un enjeu majeur pour la France) senaattori Pierre Lasbordes moitti 
kovin sanoin Ranskan valtion kyberturvallisuuteen varattuja voimavaroja ja 
organisointia. Hänen mukaansa Ranska oli erityisesti sen lähimpiä eurooppa-
laisia partnereita jäljessä niin valtion kuin yritysten tasolla, joitakin suuryrityk-
siä lukuun ottamatta. Raportin mukaan eräs merkittävimmistä heikkouksista 
koski tietojärjestelmien turvallisuuden politiikan johtamista, joka kärsi eri toi-
mijoiden hajaannuksesta sekä politiikan toimeenpanosta vastuussa olevien riit-
tämättömästä auktoriteettiasemasta. Lasbordesin mukaan julkisten toimijoiden 
toimenkuvat olivat epämääräisiä ja tehtävät osittain päällekkäisiä, mikä antoi 
koko toiminnasta hajaantuneen ja sekasortoisen kuvan (Boumard, 2017, s. 55 & 
Sénat, 2006). Suhtautuminen kyberuhkiin perustui myös pitkään lähinnä tekno-
logisiin näkökohtiin. Sittemmin kuitenkin Edward Snowdenin paljastukset, ji-
hadistinen propaganda ja kyberturvallisuuden kasvaneet geopoliittiset aspektit 
ovat pakottaneet huomioimaan kyberturvallisuuteen liittyvät laajemmat sosiaa-
liset haasteet ja toimijat (Laudrain, 2019, s. 12). 

2.3 Tasavallan kyberstrategiat 

2.3.1 Kansallisen puolustuksen ja turvallisuuden valkoinen kirja 2008 

Vuoden 2008 valkoinen kirja6 laadittiin Ranskan presidentti Nicolas Sarkozyn 
toimesta vastauksena muuttuneeseen turvallisuusympäristöön. Kirja esittelee 
täten uuden kansallisen turvallisuuden konseptin, jolla pyritään vastaamaan 
erilaisiin yhteiskunnan toimintaa uhkaaviin, pelkkää sotilaallista toimintaa laa-
jempiin riskeihin (Livre Blanc, 2008, s. 9-10, 313). 

Kyberpuolustuksen osalta dokumenttia on luonnehdittu käänteenteke-
väksi, ja se on ensimmäinen kyberuhkien merkittävyyden tunnustava valtiota-
son strategia (Brangetto, 2015, s. 7 & Baumard, 2017, s. 56).  Uhkakuvan kehi-

tykseen vaikutti olennaisesti Viroon vuonna 2007 kohdistuneiden kyberhyök-
käysten sarja (Ventre, 2012, s. 79). Kirja näin ollen luokittelee kyberhyökkäykset 
potentiaalisten kansakunnan turvallisuutta uhkaavien keskeisten riskien jouk-
koon terrori-iskujen jälkeen ja toisaalta ennen ballististen ohjusten uhkaa. Sen 
mukaan teknologian kehitys ja tietoverkkojen keskinäiset yhteydet tekevät pas-
siivisista puolustuksellisista strategioista entistä tehottomampia erityisesti mer-
kittäviä kyberuhkia vastaan. Näin ollen tekstissä suositellaan siirtymistä puo-
lustuksen syvyyteen nojaavaan aktiiviseen strategiaan, jossa yhdistyy jatkuva 

 
6 Valkoinen kirja (livre blanc) määrittelee Ranskan kansallisen puolustus- ja turvalli-

suusstrategian. Tulevaisuuteen katsova ja keskustelua alustava asiakirja käy läpi Ranskan tur-
vallisuuden takaamisen periaatteet, prioriteetit, raamit ja keinot. Valkoinen kirja toimii myös 
pohjana laeille asevoimien suunnittelusta (LPM), eli käytännössä budjetoinnille. Ensimmäinen 
valkoinen kirja vuodelta 1972 määritteli perusteet Ranskan ydinpelotestrategialle. Vuoden 1994 
kirja taas johti asevoimien ammatillistumiseen vuonna 1996 (Ministère des Armées, 2013a). 
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valvonta, järjestelmien luontainen suojaus (protection intrinséque des systèmes), 
nopea reagointi ja hyökkäyksellinen toiminta. Kaiken tämän nähdään edellyt-
tävän hallituksen voimakasta aloitteellisuutta, sekä ajattelutapojen muutosta. 
Lisäksi kirjassa esitetään uuden tietojärjestelmien turvallisuudesta vastaavan 
kansallisen viraston (ANSSI, katso kappale 4.2.1) perustamista (Livre Blanc, 
2008, s. 53, 59). 

2.3.2 Kyberturvallisuusstrategia 2011 

Eräs ANSSIn tehtävistä oli hahmotella Ranskan kyberturvallisuusstrategia, tai 
täsmälliseltä nimeltään ’tietojärjestelmien puolustuksen ja turvallisuuden stra-
tegia’ (Défense et sécurité des systèmes d’information: stratégie de la France) (Branget-
to, 2015, s. 8).  Helmikuun 2011 lopulla julkaistussa varsin tiiviissä tekstissä 
ANSSI esittää Ranskalle neljä keskeistä strategista tavoitetta. Ensimmäisen mu-
kaan Ranskan tulee kehittyä kyberpuolustuksen maailmanvallaksi; toiseksi 
Ranskan tulee taata päätöksentekonsa vapaus turvaamalla maan suvereeniu-
teen liittyvä informaatio; kolmanneksi vahvistaa maan kriittisen infrastruktuu-
rin kyberturvallisuutta ja neljänneksi taata kybertilan turvallisuus (ANSSI, 2011, 
s. 5). 

2.3.3 Kansallisen puolustuksen ja turvallisuuden valkoinen kirja 2013 

Tultuaan presidentiksi halusi François Hollande laadittavan uuden turvalli-
suus- ja puolustuspolitiikan valkoisen kirjan. Perusteluna puolustuksen uudel-
leenarvioinnille todetaan erityisesti 2007-2008 alkanut finanssikriisi, sekä vuo-
den 2008 kirjassa tunnistettujen uhkien voimistuminen. Samalla kirja jatkaa 
vuonna 2008 omaksutun kansallisen turvallisuuden konseptin linjalla (Mi-
nistère des Armées, 2013b, s. 7-11). 

Edellisen valkoisen kirjan tapaan kyberhyökkäyksiä pidetään terrorismin 
jälkeen merkittävimpänä uhkana. Dokumentin mukaan Ranskan on myös jat-
kuvan strategista, taloudellista ja teollista tietoa anastavan kybertiedustelun 
kohteena. Uhan merkittävyyden takia dokumentti peräänkuuluttaa kybertur-
vallisuuteen lisää voimavaroja ja toteaa Ranskan kehittävän hyökkäyksellisiä 
kyberkykyjä (Ministère des Armées, 2013b, s. 48-49, 107 & Brangetto, 2015, s. 8). 
Tekstissä Ranska myös tunnustaa, kaksi vuotta Yhdysvaltojen jälkeen, kyberti-
lan muodostavan oman sodankäynnin tilansa (Laudrain, 2019, s. 14 & Ministère 
des Armées, 2013b, s. 45).  

2.3.4 Kansallinen kyberturvallisuusstrategia 2015 

ANSSIn laatiman kyberturvallisuusstrategian (Stratégie nationale pour la sécurité 
du numérique) tarkoitus on tukea Ranskaa sen siirtymässä kohti digitaalista yh-
teiskuntaa (ANSSI, 2019a). Strategian keskeisen ajatuksen mukaan digitalisaatio 
on keskeinen talouden moottori ja innovaatioiden luoja, joka kuitenkin saman-
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aikaisesti altistaa yhteiskunnan uusille uhille. Taloudellisen kasvunsa ja demo-
kraattisten arvojensa turvaamiseksi tulee Ranskan täten keskittää voimavaroja 
yhteiskunnan kyberturvallisuuden kohentamiseen (ANSSI, 2015, s. 1, 7-8).  

Strategia määrittää näin ollen viisi keskeistä tavoitetta, jotka ovat valtion 
tietojärjestelmien ja kriittisen infrastruktuurin suojeleminen; kansalaisten yksi-
tyisyyden suojelu ja kyberrikollisuuden torjunta; valistus ja koulutus; yritysten 
tukeminen ja teollisuuspolitiikka, sekä Euroopan digitaalinen suvereniteetti ja 
globaalin kybertilan turvallisuus (ANSSI, 2015, s. 3). 

2.3.5 Kansallisen puolustuksen ja turvallisuuden strateginen katsaus 2017 

Presidentiksi noustuaan määräsi Emmanuel Macron laadittavaksi kansallisen 
puolustuksen ja turvallisuuden strategisen katsauksen (Revue stratégique de 
défense et de sécurité nationale). Uuden, valkoisiin kirjoihin verrattuna lyhyem-
män ja ytimekkäämmän, dokumentin laatimista perustellaan kehittyneellä stra-
tegisella kontekstilla: Vuosien 2013 ja 2017 välillä Ranska on muun muassa kär-
sinyt useita terrori-iskuja ja johtanut kahta sotilasoperaatiota Afrikassa (Mi-
nistère des Armées, 2017, s. 13, 100 & Lasconjarias & De Saint-Victor, 2017). 
Turvallisuusympäristön haasteisiin Ranska pyrkii vastaamaan ensi sijassa lujit-
tamalla omaa, mutta myös Euroopan strategista autonomiaa. Lisäksi puolus-
tusmenojen osuuden bruttokansantuotteesta on määrä nousta kahteen prosent-
tiin vuoteen 2025 mennessä (Ministère des Armées, 2017, s. 88, 100). 

Vaikka uhista vaarallisin on edelleen terrorismi, annetaan katsauksessa 
myös merkittävästi painoarvoa kyberuhille. Kyberhyökkäysten todetaan ensin-
näkin merkittävästi voimistuneen, mitä pahentaa valtioiden entisestään kasva-

nut keskinäis- ja digiriippuvuus. Kybertilan nähdään lisäksi olevan intensiivi-
sen strategisen kilpailun kohteena, jossa suurilla digialan yrityksillä on merkit-
tävä rooli. Vakavimpien ja vaikutukseltaan laajimpien kyberhyökkäysten katso-
taan myös vastaavan määritelmällisesti aseellista hyökkäystä (Ministère des 
Armées, 2017, s. 9, 35, 37, 46).  

2.3.6 Ranskan kansainvälinen digitaalinen strategia 2017 

Ranskan Eurooppa- ja ulkosuhteiden ministeri Jean-Yves Le Drian julkisti jou-
lukuussa 2017 Ranskan kansainvälisen digitaalisen strategian (Stratégie interna-
tionale de la France pour le numérique). Strategian tarvetta perusteltiin digitalisaa-
tion kasvaneella merkityksellä Ranskan taloudelliselle menestykselle, maan va-
kaudelle, sekä valta-asemalle kansainvälisessä politiikassa. Strategian tarkoitus 
on näin ollen sisällyttää digitaaliset asiat osaksi Ranskan ulkopolitiikkaa, sekä 
määrittää Ranskan kansainvälisen digitaalisen politiikan pääasialliset suunta-
viivat. Strategian keskeisinä tavoitteina on Ranskan strateginen autonomia, sen 

taloudellisten toimijoiden kilpailukyky, sekä ranskalaisten oikeuksien suojele-
minen (France-Diplomatie, 2017). 
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2.3.7 Kyberpuolustuksen strateginen katsaus 2018 

Presidentti Emmanuel Macronin määräyksestä ja kansallisen turvallisuuden ja 
puolustuksen pääsihteeristön (Secrétariat général de la Défense et la Sécurité nati-
onale, SGDSN) toimesta laadittua vuoden 2018 kyberpuolustuksen strategista 
katsausta (Revue stratégique de cyberdéfense) on kuvattu Ranskan kybertilaan liit-
tyvien tavoitteiden tiivistymäksi (Toucas, 2018). Strategisen katsauksen julkis-
tustilaisuudessa SGDSN:n pääsihteeri Louis Gautier alleviivasi dokumentin 
merkitystä vertaamalla sitä vuoden 1972 valkoiseen kirjaan, joka aikanaan va-
kiinnutti Ranskan ydinasedoktriinin (Delerue & Géry, 2018). Käytännössä stra-
tegia vahvistaa jaottelun puolustukselliseen ja hyökkäykselliseen kybertaiste-
luun, sekä Ranskan päättäväisyyden puolustautua ja vastata laajamittaisiin ky-
berhyökkäyksiin (Toucas, 2018). Se myös täydentää kansainvälistä strategiaa ja 
yhdessä vuoden 2017 strategisen katsauksen kanssa määrittää kyberuhkiin vas-
taamiseksi tarvittavia taloudellisia ja inhimillisiä voimavaroja (SGDSN, 2018, s. 
146-147). 

2.3.8 Laki asevoimien suunnittelusta 2019-2025 

Vuoden 2017 strategiseen katsaukseen pohjautuva vuosien 2019-2025 laki ase-
voimien suunnittelusta (Loi de programmation militaire, LPM7) vahvistaa pyrki-
myksen nostaa maan puolustusbudjetti kahteen prosenttiin bruttokansantuot-
teesta allokoimalla 198 miljardia euroa vuosien 2019 ja 2023 välille ja kaiken 
kaikkiaan 295 miljardia aikavälille 2019-2025.  Laki pyrkii myös vastaamaan 
strategisissa katsauksissa kuvatun uhkaympäristön asevoimille asettamiin vaa-

timuksiin. Haasteeseen vastataan näin ollen takaamalla asevoimien henkilöstöl-
le sen tarvitsemat voimavarat tehtäviensä täyttämiseksi ja valmistamalla ase-
voimia tulevaisuuden muutoksia ja EU:n puolustuksen eteenpäin viemistä var-
ten (Ministère des Armées, 2018a). 

Puolustusministeriön kyberkykyjä kohennetaan ensisijaisesti nostamalla 
kybertaistelijoiden lukumäärä 3000:sta 4000:en, mikä tarkoittaa 25% kasvua 
kuuden vuoden aikana. Ajanjaksolla ministeriö aikoo investoida kyberpuolus-
tukseen noin 1,6 miljardia euroa (henkilöstön palkat eivät sisälly mukaan lu-
kuun) (Ministère des Armées, 2018c & Laudrain, 2019, s. 15). 

2.3.9 Asevoimien hyökkäyksellisen ja puolustuksellisen kybertaistelun stra-
tegia 2019 

Jo vuoden 2008 valkoisesta kirjasta lähtien on ranskalaisissa korkean tason stra-
tegioissa mainittu maan kyky sekä hyökkäyksellisiin että puolustuksellisiin ky-
beroperaatioihin (Moray, 2019). Tammikuussa 2019 Ranskan puolustusministe-

 
7 Yleisesti ottaen lait asevoimien suunnittelusta määrittävät asevoimien operatiiviset 

prioriteetit, sekä miesvahvuuteen ja tarvikkeisiin vaadittavat taloudelliset voimavarat usean 
vuoden aikajänteelle (Ministère des Armées, 2018f). 
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ri Florence Parly ja asevoimien pääesikunnan päällikkö (chef d’État-Major des 

armées, CEMA) François Lecointre kuitenkin julkistivat Ranskan asevoimien 
virallisen kybertaistelun strategian, joka koostuu sekä hyökkäyksellisten 
(Éléments publics de doctrine militaire de lutte informatique offensive) että puolus-
tuksellisten (Politique ministérielle de lutte informatique défensive) kyberoperaatioi-
den doktriinista (Ministère des Armées, 2019a & 2019c).  

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ranska on selkeästi valottanut ase-
voimiensa kyberoperaatioiden - ja erityisesti sen hyökkäyksellisen puolen – pe-
riaatteita (Delerue, Desforges & Géry, 2019). Keskittymällä operatiivisen tason 
toimiin doktriinit täydentävät vuoden 2018 kyberpuolustuksen strategista kat-
sausta (Moray, 2019). Doktriininsa julkisesti määrittelemällä Ranska viestii toi-
mintavalmiudestaan niin ystäville kuin vihollisille, omaksuen samalla suurval-
lan roolin kybertilassa (Delerue, Desforges & Géry, 2019).  

2.3.10 Kyberoperaatiot ja kansainvälinen oikeus 2019 
 

Kyberoperaatiot ja kansainvälinen oikeus (Droit international appliqué aux opéra-
tions dans le cyberespace) on Ranskan viimeisin korkean tason kyberpuolustusta 
käsittelevä julkaisu. Dokumentin tavoitteina on valaista YK:n tähänastista toi-
mintaa yhteisten pelisääntöjen luomisessa, havainnollistaa Ranskan näkemystä 
kansainvälisen oikeuden soveltamisesta kybertilaan ja vähentää väärinymmär-
rysten ja hallitsemattoman eskalaation riskiä. Teksti on myös osoitus Ranskan 
pyrkimyksestä alleviivata johtajuuttaan ja toimintansa läpinäkyvyyttä suhtees-
sa muihin suurvaltoihin (Ministère des Armées, 2019e). 
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3 KYBERUHKAYMPÄRISTÖ 

3.1 Kybertila 

Tutkimuksen ensimmäinen teema käsittelee kybertilaa, jonka määrittely löytyy 
vuoden 2017 strategisesta katsauksesta. Dokumentti määrittää neljä niin sanot-
tua kiistanalaista tilaa (espace contesté), joiden hallinnasta eri toimijat käyvät 
kasvavaa strategista kilpailua. Nämä tilat käsittävät meret, ilmatilan, avaruu-
den ja kybertilan (Ministère des Armées, 2017, s. 43-47). Ranskan asevoimat 
määrittelee kybertilan seuraavasti: 

 
”Kybertila on maailmanlaajuinen, IT-infrastruktuureista (mukaan lukien Internet), 
televiestintäverkoista, tietojärjestelmistä, suorittimista ja integroiduista hallintame-
kanismeista yhteen kietoutunut toiminnan tila. Se sisältää välitetyn digitaalisen in-
formaation, samoin kuin verkon palveluita tarjoavat operaattorit” (Ministère des 
Armées, 2018d). 
 

Kybertila jakautuu kolmeen kerrokseen: Fyysinen kerros koostuu tietojärjestel-
mälaitteista ja niiden aineellisista - ja joissakin tapauksissa elektromagneettisista 
– verkoista (tietokoneista, suorittimista, kaapeleista, kuidusta, lähettimistä, vas-
taanottimista, satelliittiyhteyksistä, reitittimistä ja niin edelleen). Looginen ker-
ros taas koostuu digitaalisesta datasta, sen hallinnan prosesseista ja välineistä, 
samoin kuin niiden vaihdantavirroista (sisältäen tiedostoja, sivustoja, protokol-
lia, ohjelmistoja, sovelluksia ja niin edelleen), jotka on istutettu laitteistoihin 
niiden palveluntarjonnan mahdollistamiseksi. Semanttis-sosiaalinen kerros si-
sältää kybertilassa kulkevan tiedon, sekä yksityishenkilöt. Näillä taas voi olla 
useampia identiteettejä, niin sanottuja ’avataria’ (kuten IP-osoitteita, käyttä-
jänimiä, sähköpostiosoitteita, blogeja ja niin edelleen), joiden kautta ihmisten 
toiminta kybertilassa ilmenee (Ministère des Armées, 2019b, s. 5). 

Kybertilaa pidetään pohjimmiltaan globaalina, ei-maantieteellisenä ympä-

ristönä. Ranskan senaatille vuonna 2013 laaditussa raportissa tätä seikkaa ha-
vainnollistetaan vertaamalla kybertilaa puhelinverkkoon: Siinä missä puhelin-
verkko perustuu kansainvälisiin suuntanumeroihin ja kansallisten verkkojen 
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keskinäisiin yhteyksiin, toimii Internet ei-maantieteellisten IP-osoitteiden pe-
rusteella. Tästä syystä se on myös vääjäämättä ristiriidassa westfalenilaisiin8 
valtion rajoihin pohjautuvan suvereniteetin kanssa (Morin-Desailly, 2013, s. 5, 
40). 

Ranskalaisissa kuvauksissa esiintyy myös toistuvasti kybertilan näkemi-
nen dualistisena: Digitalisoitumisen nähdään kasvattavan avoimuutta globaa-
listi, tuoden kuitenkin samalla mukanaan uusia haavoittuvuuksia. Taloudessa 
Internet vähentää alalle pääsyn esteitä, mutta toisaalta mahdollistaa kilpailua 
heikentävien hegemonisten toimijoiden synnyn ja dominanssin. Kybertila on 
myös demokraattisen kehityksen edistäjä, jota kuitenkin voidaan yhtä aikaa 
käyttää näitä samoja arvoja vastaan (Le Drian, 2017).  

Sama dualismi pätee myös sodankäyntiin: Toisaalta kasvava sodankäyn-
nin järjestelmien liittäminen verkkoon mahdollistaa Ranskan vastustajien haa-
voittuvuuksien hyödyntämisen, auttaen siten sotilaallisen ylivoiman saavutta-
misessa (Lecointre, 2019 & Ministère des Armées, 2019a, s. 1-3). Toisaalta ky-
berkykyjen leviäminen pahentaa osaltaan länsimaisen konventionaalisen soti-
laallisen ylivoiman heikkenemistä. Tässä kontekstissa kyberkykyjen leviäminen 
on osa ilmiötä, jossa uusia kaksikäyttötuotteita ja -keinoja – kuten kryptografiaa, 
GPS-navigointia, viestintävälineitä ja elektronista häirintää – hyödyntävät tänä 
päivänä myös ei-valtiolliset toimijat (Ministère des Armées, 2017, s. 34, 48-50). 
Johtuen keinojen helposta saatavuudesta, kyberhyökkäysten vaikeasta jäljitet-
tävyydestä ja puolustajan laajasta hyökkäyspinta-alasta, on pääesikunnan pääl-
likkö Lecointre (2019) näin ollen todennut kybertilan suosivan erityisesti epä-
symmetristä toimintaa. 

3.2 Toimijat 

Ranska pitää kybertilan eri toimijoiden määrän moninkertaistumista huolestut-
tavana (SGDSN, 2018, s. 30). Tämä aineistosta esiin noussut kyberuhkaympäris-

töä käsittelevä pääteema jakautuu kolmeen alateemaan, eli valtioihin, suuryri-
tyksiin ja jihadisteihin. 

3.2.1 Valtiot 

Eri toimijaryhmistä uhkaavimpina pidetään valtioita, joiden ei uskota epäröi-
vän mittavien kyberkykyjensä käyttöä kohteidensa tuhoamiseksi, epävakaut-
tamiseksi tai taloudellisten etujensa ajamiseksi (France-Diplomatie, 2017). Valti-
oiden arvioidaan vaikuttavan suoraan kybertilan epävakauden kasvamiseen 
kyberaseita levittämällä ja mahdollistamalla hyökkäyskykyjen kehittymisen 
omalla maa-alueellaan, sekä epäsuorasti sallimalla kyberhyökkäysten läpikulun 

 
8 30-vuotisen sodan päättäneet vuoden 1648 Westfalenin rauhansopimukset loivat val-

tioiden itsemääräämisoikeuteen nojaavan modernin valtiojärjestelmän (Jackson & Sörensen, 
2010, s. 14-15). 
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maidensa kautta (Ministère des Armées, 2017, s. 35). Valtioilla on myös taipu-
mus käyttää ei-valtiollisia ryhmiä oman osallisuutensa häivyttämiseksi (France-
Diplomatie, 2017 & SGDSN, 2018, s. 21).  

Yksittäisistä valtioista Kiinan todetaan investoivan huomattavasti tulevai-
suuden teknologiaan ja digitaaliseen vyö ja tie-hankkeeseen9. Samaan aikaan 
Venäjä keskittyy datan hallintaan omalla maa-alueellaan, sekä teknisiä puolia 
laajempaan informaatioturvallisuuteen (Ministère des Armées, 2017, s. 47). 

Kybertilan ylivoimaisimmaksi (niin materiaalisesti, teknologisesti, talou-
dellisesti, oikeudellisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti) toimijaksi mielletään kui-
tenkin Yhdysvallat. Erityisen voimakkaana Yhdysvaltojen ylivoima näyttäytyy 
verrattaessa sitä eurooppalaisten riippuvuuteen lähes joka osa-alueella (Mi-
nistère des Armées, 2017, s. 47). Ranska karsastaa Yhdysvaltojen dominoivaa 
asemaa erityisesti kybertilan hallinnassa, sillä sen nähdään lisäävän Ranskan 
riippuvuutta Yhdysvalloista. Tämä asema ilmenee keskeisesti Yhdysvaltain 
roolissa eri organisaatioissa, joita edustavat DNS-juuripalvelinten toiminnasta 
vastaava ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Internet-
protokollien standardoinnista vastaava IETF (Internet Engineering Task Force), 
sekä WWW-standardien kehityksestä ja ylläpidosta vastaava W3C (World Wide 
Web Consortium) (France-Diplomatie, 2017). 

Organisaatioiden riippuvuus Yhdysvalloista vahingoittaa niiden legitimi-
teettiä myös globaalisti. Jotkin valtiot ovat siksi tulleet johtopäätökseen, että 
niiden edun mukaista on rajoittaa omien verkkojensa avoimuutta ja yhteentoi-
mivuutta globaalin verkon kanssa (France-Diplomatie, 2017). Internetin hallin-
tafoorumissa pitämässään puheessa presidentti Macron (2018) viittasi ilmiöön 
toteamalla, kuinka Ranskan keskeisenä huolenaiheena on Internetin hajoami-
nen kalifornialaiseen (yhdysvalalaisyritysten dominoimaan) ja kiinalaiseen (au-
toritääristen valtioiden vapautta rajoittavaan) Internetiin. 

3.2.2 Suuryritykset 

Toinen erityistä tarkastelua vaativa toimijaryhmä ovat suuret digialan yritykset, 
joiden kasvua suurvaltojen arvioidaan tukeneen omaa valta-asemaansa kohen-
taakseen. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Microsoft (GAFAM) ja kiinalainen Baidu (Ministère des Armées, 2017, s. 46).  

Ranskan mukaan geopoliittiseen rooliin nousseet yritykset käyttävät su-
meilematta hyväksi ihmisten yksityistietoja, mikä mahdollistaa näiden maail-
mankuvaan vaikuttamisen ja suo merkittävän tiedustelullisen etulyöntiaseman 
esimerkiksi terrorismin ja kyberhyökkäysten torjunnassa. Lisäksi nämä yrityk-
set hyödyntävät hallitsevaa markkina-asemaansa uusien tulokkaiden markki-
noille pääsyn estämiseksi. Ulkoministeri Jean-Yves Le Drianin mukaan data-
massojen keskittyminen yksittäisten suuryritysten haltuun haastaa myös Inter-

 
9 Kiinan yli 60 maata kattava suuren luokan talous- ja infrastruktuurihanke (Kulma-

nen, 2017). Digitaalisen infrastruktuurin osalta Kiinan tavoitteena on edistää kansainvälisten 
tietoliikenneyhteyksien parantamista yhdistämällä se kiinalaiseen verkkokontrolliin (Lyytikkä 
& Hallamaa, 2018). 
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netin resilienssin. Tämän ajatuksen mukaan Internetin suuryritysten hallitsemat 
datamassat muodostavat yksittäisiä keskittymiä (single point of failure), joiden 
mahdollinen toimintahäiriö kyseenalaistaisi koko järjestelmän toiminnan ja luo-
tettavuuden (France-Diplomatie, 2017 & Ministère des Armées, 2017, s. 46 & Le 
Drian, 2017). 

Suuryritysten toimintaan liittyy myös pilvipalveluiden kansalliselle suve-
reniteetille muodostama uhka. Datan päätyminen EU:n ulkopuolisille palveli-
mille ensinnäkin altistaa sen kyseisen maan lainsäädännölle. Toiseksi pilvipal-
velun tarjoaja saattaa omasta tai valtionsa aloitteesta kajota dataan, vaarantaen 
näin sen luottamuksellisuuden - tai jopa sabotoida sitä, vaikuttaen siten sen saa-
tavuuteen. Ulkomaisiin pilvipalveluihin tukeutuminen voi myös johtaa talou-
delliseen riippuvuuteen. Tämän ajatuksen mukaan ohjelmistojen kehittyminen 
verkkoon sijoitetuiksi palveluiksi tekee näiden aiemmista omistajista vuokraajia 
ja täten vaihtoehtoisten ratkaisujen puutteessa riippuvaisia palveluntarjoajan 
asettamista maksuista (SGDSN, 2018, s. 102-103). 

Lopuksi Internetin palveluiden keskittymisen muutaman yhdysvaltaisen 
suuryrityksen haltuun todetaan vahvistavan myös yhdysvaltalaisen kulttuurin 
ylivaltaa. Tämän kulttuurien ja tapojen yksipuolistumisen vastareaktiona ovat 
Internetin kielelliset ja kulttuuriset ryhmät näin ollen alkaneet erkaantua toisis-
taan (Le Drian, 2017). 

3.2.3 Jihadistit 

Yleisesti ottaen jihadismia pidetään merkittävimpänä kineettisenä uhkana, mi-
kä johtuu jihadistien10 osoittamasta kyvystä iskeä Ranskan maaperällä, sekä 

jihadismin ideologisen hävittämisen vaikeudesta (Ministère des Armées, 2017, s. 
37 & Macron, 2017a). Jihadistien toiminnassa on mukana myös huomattava ky-
berkomponentti. Muun muassa vuoden 2011 kyberturvallisuusstrategiassa to-
detaan, kuinka ”terroristiryhmät käyttävät näitä samoja elektronisia viestintä-
verkkoja organisaation sisäisen operatiivisen tiedon jakamiseen ja propagandan 
levittämiseen” (ANSSI, 2011, s. 11). Esimerkiksi Pariisin marraskuun 2015 terro-
ri-iskujen suunnittelussa ja koordinoinnissa käytettiin salattuja Whatsapp- ja 
Telegram-viestisovelluksia. Näin ollen vuoden 2016 Nizzan-iskujen jälkeen pre-
sidentti Hollande laajensi jo julistettua poikkeustilaa, mikä antoi turvallisuusvi-
ranomaisille oikeuden vapaampaan verkkoliikenteen tarkkailuun. Ranskan hal-
litus myös neuvotteli sosiaalisen median ja hakukonepalveluja tarjoavien yritys-
ten kanssa jihadistisen propagandan kitkemisestä (Hathaway ym., 2016, s. 3-4). 

Ranskalaisen Thalesin ja yhdysvaltalaisen Verintin vuoden 2018 yhteisen 
kyberuhkia käsittelevän raportin mukaan jihadistien iskukykyä heikentää näi-
den heikko tekninen kyvykkyys: Vaikka esimerkiksi Daeshin operaattoreiden 
todetaan olevan erittäin motivoituneita, ei näillä kuitenkaan ole riittävää hyök-
käyksellistä osaamista länsimaiden tai muiden vastustajien vahingoittamiseksi. 

 
10 Jihadisteilla viitataan sotaisiin islamilaisiin liikkeisiin, joiden mielletään muodosta-

van uhan jopa länsimaiden olemassaololle (Hammer & Rothstein, 2012, s. 263).  
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Jihadisteilla ei myöskään ole vaadittavaa itsenäistä teknologista infrastruktuu-
ria, mistä syystä laajan mittakaavan hyökkäyksiä pidetään toistaiseksi epäto-
dennäköisenä (20 Minutes, 2018).  

3.3 Hyökkäysten tavoitteet 

Vuoden 2017 strateginen katsaus toteaa kyberhyökkäysten merkittävästi voi-
mistuneen kuluneen kymmenen vuoden aikana, mitä pidetään osoituksena 
hyökkäyskeinojen leviämisestä ja kasvaneesta hienostuneisuudesta (Ministère 
des Armées, 2017, s. 35). Asevoimien määritelmän mukaan kyberhyökkäys 
on… 
 

”…tahallinen - hyökkäyksellinen tai vahingollinen - toimenpide, joka on johdettu 
kybertilan halki ja on tarkoitettu tuottamaan tiedolle tai sitä käsittelevälle järjestel-
mälle vahinkoa (koskien saatavuutta, luottamuksellisuutta tai eheyttä), mikä voi koi-
tua näiden tukemien toimintojen vahingoksi. Kyberhyökkäys voi olla valtion toteut-
tama Ranskan valtion etuihin kohdistuva kyberoperaatio” (Ministère des Armées, 
2019d, s. 18). 

 
Attribuution vaikeus ja kyberkykyjen yhdistäminen muihin toimintoihin – esi-
merkiksi propagandaan – mahdollistaa lukuisia eri toimintavaihtoehtoja, kuten 
kyberkykyjen käytön vastustajan yhteiskunnallisen vakauden horjuttamiseksi 
tai konventionaalisten operaatioiden tukemiseksi. Laskemalla yhteenoton kyn-
nystä ja kannustamalla ensi-iskun tavoitteluun kyberhyökkäykset myös kasvat-
tavat eskalaation vaaraa (Ministère des Armées, 2017, s. 35, 50 & SGDSN, 2018, 
s. 10, 30-31). Kyberhyökkäysten käytön nähdään olevan jatkuvaa, mitä kuvaa 
käsite ’rauhan-kriisin-sodan jatkumo’ (continuum paix-crise-guerre) (Ministère 
des Armées, 2019c, s. 9). Kyberhyökkäysten tavoitteet jakautuvat neljään eri ala-
teemaan, jotka ovat vakoilu, rikollisuus, epävakauttaminen ja sabotaasi. 

3.3.1 Vakoilu 

Kybervakoilun merkitys korostuu esimerkiksi vuoden 2011 kyberturvallisuus-
strategiassa, joka määrittää Ranskan suvereniteettiin liittyvän informaation suo-
jelemisen kybervakoilulta yhdeksi neljästä prioriteetista:  

 
”Kuten ennenkin, pyrkivät muiden toimijoiden lisäksi tiedustelupalvelut ympäri 
maailman pääsemään käsiksi valtion suvereniteettiin liittyvään informaatioon. Tele-
viestintäverkoista, eritoten Internetistä, siellä kulkevasta informaatiosta ja siihen kyt-
ketyistä päätelaitteista on tullut sekä informaationlähteitä että keräyksen välineitä” 
(ANSSI, 2011, s. 12) 

 
Kybervakoilua harjoittavat teknisesti kehittyneiden valtioiden tiedustelupalve-
lut, jotka jo puoli vuosisataa ovat kehittäneet eri viestinnänsieppausjärjestelmiä. 
2000-luvulla useat maat ovat kehittäneet hyökkäyksellisiä kyberkykyjä hankki-
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akseen tiedustelutietoja, joihin käsiksi pääseminen perinteisin keinoin on muut-
tunut yhä vaikeammaksi. Tässä yhteydessä Kiina mainitaan edelläkävijämaana, 
jonka harjoittama teollisuusvakoilu on kohdistunut erityisesti Yhdysvaltoihin. 
Lukumääräisesti tämän tyyppisten hyökkäysten todetaan koskettaneen Rans-
kaa merkittävimmin viime vuosina. Esimerkiksi suurin osa ANSSIn torjumista 
hyökkäyksistä on koskenut nimenomaan kybervakoilua (SGDSN, 2018, s. 12). 

3.3.2 Rikollisuus 

Tutkimuksessa ilmeni Ranskan hahmottavan kyberrikollisuudella olevan kaksi 
keskeistä ilmenemismuotoa: Tietojenkalastelu (hameçonnage) ja kiristyshaittaoh-
jelmat (rançongiciel), joista ensimmäistä voidaan käyttää esimerkiksi pankkitie-
tojen varastamiseen ja jälkimmäistä taas lunnaiden vaatimiseen (Gouvernement, 
2020). 

Viime vuosina rajan kyberrikollisuuden vastaisen taistelun ja kyber-
puolustuksen tavoitteiden välillä todetaan kuitenkin hälvenneen johtuen niiden 
vaikutusten kasvusta sekä kaksiselitteisestä luonteesta. Näin ollen alun perin 
rikollisessa tarkoituksessa tehdyt hyökkäykset voivat muodostaa uhan kansalli-
selle turvallisuudelle. Lisäksi rajanveto kyberrikollisten ja valtioiden välille on 
yhä vaikeampaa johtuen rikollisten kasvavasta tiedustelupalvelujen kehittä-
mien ja sittemmin Internetissä levinneiden keinojen käytöstä (SGDSN, 2018, s. 
12-13). 

3.3.3 Epävakauttaminen 

Epävakauttamiseen (déstabilisation) tähtäävä toiminta kytkeytyy vahvasti Inter-
netin ja sosiaaliseen median kehitykseen, mikä on mahdollistanut poliittisen 
propagandan ja ideologioiden tehokkaan levittämisen, sekä yhteiskunnan insti-
tuutioiden horjuttamisen (SGDSN, 2018, s. 13-14, 30). Erityisen näkyvää tällai-
nen ulkopuolelta tullut vaikuttaminen oli Ranskan vuoden 2017 presidentin-
vaaleissa, jolloin Emmanuel Macronin kampanjatiimi oli pitkään tietojenkalas-
teluhyökkäysten ja sähköpostitileille murtautumisten kohteena. Venäjän toi-
mien vuoksi sähköinen viestintä ulkomailla asuvilta kansalaisilta kiellettiin ja 
hyökkääjien huomio pyrittiin kiinnittämään vähäpätöisempiin kohteisiin (Vil-
mer, 2018, s. 81).  

Laajemmin tällaisen valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden käyttäy-
tymisen nähdään haastavan tasavallan arvot ja periaatteet, kansallisen koheesi-
on ja siten myös asevoimien legitimiteetin. Kansallista koheesiota tulisi niin ol-
len suojata tällaiselta vaikuttamiselta, painottaen erityisesti ranskalaisnuorisoa. 
Epävakauttamisen osalta sosiaalisen median palveluita tarjoavia yrityksiä syy-
tetään haluttomuudesta kitkeä tällaista toimintaa, minkä nähdään erottavan ne 

keskeisesti perinteisestä mediasta. Tiettyjen valtioiden todetaan lisäksi kehittä-
neen kyberstrategioita, jotka eivät rajoitu ainoastaan tietojärjestelmiin, vaan kä-
sittävät koko vallitsevan informaatioympäristön hallinnan ja manipuloinnin 
niin koti- kuin ulkomailla (SGDSN, 2018, s. 13-14, 30 & France-Diplomatie, 
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2017). Erityisesti jihadistien mainitaan olevan aktiivisia sosiaalisessa mediassa, 
jota nämä pyrkivät käyttämään propagandansa levittämiseen vapaaehtoisten 
houkuttelemiseksi ja väestöjen pelottelemiseksi (ANSSI, 2015, s. 38). 

3.3.4 Sabotaasi 

Kyberhyökkäysten arvioidaan kehittyneen aikaisempaa aggressiivisemmiksi: 
Pelkän tietojen keräyksen sijaan puhutaan tänä päivänä jo yhteiskunnan toimin-
toja vaarantavista tuhoisista kyberiskuista, joissa Internetiä hyödynnetään aseis-
tettuna voimankäytön välineenä valtioiden infrastruktuurin vahingoittamiseksi 
(Le Drian, 2017 & SGDSN, 2018, s. 30). 

Näillä sabotaasiksi kutsutuilla kyberhyökkäyksillä voi potentiaalisesti ol-
la monenlaisia katastrofaalisia vaikutuksia fyysisessä ympäristössä: Systeemisiä 
tai paikallisia, pysyviä tai palautuvia – laajentaen näin merkittävästi pahanteki-
jöiden toimintavaihtoehtoja. Tällainen hyökkäys voi esimerkiksi tuhota merkit-
tävän tuotantolaitoksen kriittisimpiä laitteita. Viron 2007 hyökkäykset tekivät 
tästä uhkakuvasta todellisen, mitä vahvisti entisestään Iranin uraaninrikasta-
moon kohdistettu Stuxnet-ohjelma. Ensimmäinen tämänlainen Ranskaan koh-
distunut isku oli vuoden 2015 hyökkäys TV5Monde-televisiokanavaa vastaan. 
Hyökkäys johti ANSSIn väliintuloon, kesti useamman päivän ajan ja aiheutti 
miljoonien eurojen kulut. Erityisen huolestuttavana pidetään jihadistiryhmien 
ja huomattavia teknologisia kykyjä käyttävien toimijoiden yhteistyö tällaisten 
iskujen toteuttamiseksi, mikä korostaa entisestään kriittisimpien infrastruktuu-
rien suojauksen vahvistamisen tarvetta. Sabotaasin nähdään olevan Ranskaa 
koskevista yksittäisistä kyberuhista huolestuttavin ja johtavan myös ennen pit-

kää ihmishenkien menetykseen (SGDSN, 2018, s. 15-16, 30). 
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4 RANSKAN TOIMENPITEET  

4.1 Digitaalinen strateginen autonomia 

Vuoden 2017 strateginen katsaus määritteli Ranskan strategisen autonomian 
kahdeksi keskeisimmäksi pilariksi korkean teollisen ja teknologisen, sekä ope-
ratiivisen autonomian. Katsauksen mukaan strategisen autonomian tavoittelu 
on Ranskan puolustuspolitiikan prioriteetti ja ensisijainen keino turvallisuus-
haasteisiin vastaamiseksi. Strategista autonomiaa nähdään olennaisesti kehitet-
tävän kansallisen tason lisäksi myös eurooppalaisella tasolla (Ministère des 
Armées, 2017, s. 54, 56, 88). Sittemmin Ranskan strategisen autonomian tarve on 
laajentunut myös kybertilaan. Ulkoministeri Le Drianin mukaan:  

 
”Kansallisella tasolla strateginen autonomiamme nojaa itsenäiseen arviointikykyyn, 
samoin kuin pysyvään päätöksen- ja toiminnanvapauteen. Tänä päivänä tämä auto-
nomia on riippuvainen tietoverkkojen ja niiden perustana olevien infrastruktuu-
rien turvallisuudesta. Näiden yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeiden verkkojen 
ja infrastruktuurien turvaaminen on osa kansakunnan keskeisiä intressejä” (Le Drian, 
2017). 

 

Pyrkimys strategiseen autonomiaan on siten keskeisin Ranskan kybertoimia 
määrittävä tekijä, joka tulee ilmi käytännössä kaikissa valtiondokumenteissa ja 
jota pyritään eri tavoin toteuttamaan. Kybertilassa strategisen autonomian si-
jaan on aiemmin käytetty termiä ’digitaalinen suvereniteetti’ (Guiton, 2019). 
Käytännössä digitaalinen suvereniteetti vastaa sisällöllisesti strategista auto-
nomiaa, kuten vuoden 2018 määrittelystä selviää: 

 
”Digitaalinen suvereniteetti voidaan ymmärtää toisaalta Ranskan kykynä toimia it-
senäisesti digitaalisessa ympäristössä oma arviointi-, päätäntä- ja toimintakyky säi-
lyttäen ja toisaalta suvereniteettinsa perinteisimpien osatekijöiden säilyttämisenä 
suhteessa yhteiskunnan digitalisoitumista hyväksikäyttäviin uhkiin. Digitaalinen su-
vereniteetti ei näin ollen tarkoita halua tehdä kaikkea kansallisesti - mikä olisi syno-
nyymi itseensä käpertymiselle - vaan haluna säilyttää autonomia ja valinnanvapaus” 
(SGDSN, 2018, s. 93). 
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Nykyään digitaalinen suvereniteetti taas on korvautumassa kasvavissa mää-
rin ’digitaalisella strategisella autonomialla’, joka on myös tässä tutkimuksessa 
omaksuttu termi (Guiton, 2019). Näin ollen muodostaa digitaalinen strateginen 
autonomia yhden Ranskan toimenpiteitä käsittelevästä kolmesta pääteemasta. 
Tämä pääteema jakautuu edelleen kahteen, eli teollis-taloudellisia näkökohtia ja 
Euroopan roolia käsittelevään alateemaan. 

4.1.1 Teollis-taloudellinen autonomia 

Suvereniteetin ilmeneminen kybertilassa huomioitiin ensimmäistä kertaa vuo-
den 2008 valkoisessa kirjassa, jonka mukaan tietojärjestelmien turvallisuus kuu-
luu ydinpelotteen, ballististen ohjusten ja ydinsukellusveneiden kaltaisten stra-
tegista autonomiaa pönkittävien sotilaallisten kyvykkyyksien joukkoon (Livre 
Blanc, 2008, s. 318). Vuoden 2011 kyberturvallisuusstrategian mukaan kyberti-
lan ja strategisen autonomian liittymäkohta piilee puolestaan kyvyssä suojata 
valtion toiminnanvapauden ja vaurauden kannalta salainen diplomaattinen, 
sotilaallinen, tieteellinen, tekninen ja taloudellinen informaatio. Näin ollen 
Ranskan strategisen autonomian nähtiin tietojärjestelmien osalta nojaavan kes-
keisesti kryptologiaan liittyviin kyvykkyyksiin (ANSSI, 2011, s. 12).  

Digitaalisen suvereniteetin nykyisenkaltaisessa kokonaisvaltaisessa, teol-
liset näkökohdat huomioon ottavassa merkityksessä määritteli vuonna 2011 
ensimmäisenä Skyrock-radiokanavan perustaja Pierre Bellanger. Hänen mu-
kaansa digitaalinen suvereniteetti tarkoittaa ”nykyisyytemme ja tulevaisuu-
temme hallintaa sikäli kuin ne ilmenevät ja ohjautuvat tietoverkkojen ja -

teknologioiden käytön kautta”. Bellanger’n mukaan Yhdysvallat suuryrityksi-
neen hallitsee Internetiä ja siihen liittyvää taloudellista toimintaa, mikä muiden 
valtioiden osalta johtaa epätasa-arvoiseen riippuvuuteen ja arvonsiirtoon suh-
teessa Yhdysvaltoihin. Tästä syystä valtion kansallinen suvereniteetti ei tänä 
päivänä ole mahdollista digitaalisia näkökohtia huomioimatta. Digitaalisen su-
vereniteetin saavuttamiseksi tulee julkisvallan ja yritysten näin ollen yhdistää 
voimansa ja ryhtyä harjoittamaan modernia ’Internetin teollisuuspolitiikkaa’. 
Tarkoitus ei kuitenkaan ole pyrkiä autoritääristen maiden kaltaiseen sulkeutu-
miseen, vaan realistisempaan, eräänlaiseen hallittuun avoimuuteen (Bellanger, 
2011a & 2011b). Ensimmäinen Bellanger’n digitaalisen suvereniteetin määritel-
mää käyttänyt valtion virkamies oli ARCEPin edustaja Françoise Benhamou 
(2012) - käsitteen saavuttaessa lopullisen läpimurtonsa Edward Snowdenin pal-
jastusten myötä (Guiton, 2019). 

Vuoden 2015 kyberturvallisuusstrategiassa digitaalinen suvereniteetti on 
näin ollen keskeisessä asemassa halki koko dokumentin. Erityisen merkittävä se 
on kuitenkin strategian ensimmäisessä tavoitteessa, jonka mukaan ”valtion teh-
tävänä kybertilassa on taata Ranskan ilmaisun- ja toiminnanvapaus ja kriittisen 
infrastruktuurin turvallisuus merkittävän kyberhyökkäyksen sattuessa”. Ta-
loudellis-teollista ja muutoin kokonaisvaltaisempaa suhtautumista digitaaliseen 
suvereniteettiin taas kuvaa ensimmäisen sivun toteamus, kuinka ”digitaalisesta 
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maailmasta kieltäytyminen johtaisi taloudelliseen ja sosiaaliseen eristäytymi-
seen. Samoin kuitenkin valtio ilman riittävän digitaalisen sektorin autonomiaa 
huomaisi pian suvereeniutensa olevan uhattuna” (2015, s. 3, 7, 9). Myös vuoden 
2018 kyberpuolustuksen strategisen katsauksen ensimmäisessä luvussa tode-
taan, kuinka Ranskan kyberpuolustuksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa 
maan digitaalista suvereniteettia (SGDSN, 2018, s. 7).  

Jean-Yves Le Drianin mukaan Ranskan keskeisenä tavoitteena on kehittyä 
globaalisti merkittäväksi digitaalisen osaamisen keskukseksi (Le Drian, 2017). 
Keskeinen syy tälle on, että Ranskan digitaalisen suvereniteetin nähdään ensisi-
jaisesti nojaavan digitaalista teollisuuspolitiikkaa edellyttävään luotettavien 
avainteknologioiden hallintaan ja tuotantokykyyn. Näin todetaan muun muas-
sa vuoden 2017 strategisessa katsauksessa, jonka mukaan Ranskan strateginen 
autonomia yleensä ja kybertilassa erikseen nojaa… 
 

”…teknologioiden, laitteiden, palveluiden ja datan hallintaan, sekä taloudellisiin ja 
sääntelyllisiin näkökohtiin. Erityisesti edellyttää se tukeutumista luotettavaan teolli-
suustoimijoiden perustaan. Tämä perusta tulee meidän säilyttää, kehittäen sitä kyke-
neväksi tuottamaan laadukasta teknologiaa ja kompleksisia järjestelmiä, liittäen mu-
kaan ei-kansallisia ja luotettavien yhteistyökumppanien ratkaisuja” (Ministère des 
Armées, 2017, s. 67, 89). 

 

Näiden teknologioiden vaatimusmäärittelyä taas ohjaa kansakunnan tarve taata 
sekä suvereniteettinsa ja keskeisistä toiminnoistaan vastaavien operaattorien 
toiminta että tasavaltalaiset arvot, kulttuuriperintö ja taloudelliset intressit. 
Näin ollen vuoden 2018 kyberpuolustuksen strateginen katsaus määrittää digi-
taalisen suvereniteetin takaamiseksi kolme keskeistä teknologiaa: Viestinnän 
salaamisen, kyberhyökkäysten havaitsemiskyvyn ja viranomaisten radiopuhe-
limet. Kyberpuolustuksen kannalta oleellisen keinoälyteknologian kehittämisen 
taas todetaan olevan Ranskalle tärkeää, mutta haastavaa (SGDSN, 2018, s. 93-
101).  

Presidentti François Hollanden presidenttikauden aikana aloitetun 
Ranskan teollisuuden uudistamishankkeen myötä luotiin myös niin sanot-
tu ’France Cybersecurity’- leima, jonka tavoitteena on tukea ranskalaisten ky-
berturvallisuusratkaisujen kehittämistä ja ulkomaanvientiä, sekä nostaa käyttä-
jien luottamusta niihin (France Cybersecurity, 2019). Ranskalaisia kyberturvalli-
siksi mainostettuja ratkaisuja ovat muun muassa viestintäsovellus Skred, jonka 
on tarkoitus haastaa yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset verrokkinsa; hakukone 
Qwant, jolla Ranskan puolustusministeriö on korvannut Googlen ja ANSSIn 
kehityksenalainen, Ranskan hallinnon kyberturvavaatimukset ja näin yhdysval-
talaisversiot korvaava CLIP-käyttöjärjestelmä (Ecran Mobile, 2017 & Martel, 
2018 & ANSSI, 2019b). 

Ranskalaisen kyberalan teollisuuden ja osaamisen vahvistamiseksi päätti 
puolustusministeriö vuonna 2014 perustaa Bretagnen Rennesiin kyberpuolus-
tuksen osaamiskeskuksen (Pôle d’excellence en cyberdéfense). Keskus avasi toimiti-
lansa vuoden 2016 lopulla (Ministère des Armées, 2014a & Destination Rennes, 
2020) ja se nojaa Bretagnen alueen akateemiseen ja teolliseen informaatiotekno-
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logia-alan osaamiseen. Kaupunki oli looginen valinta myös sikäli, että alueella 
sijaitsi jo asevoimien eri koulutus- ja kehityskeskuksia, kuten Saint-Cyrin soti-
lasoppilaitos ja viestikoulu (École des transmissions). Le Drianin mukaan… 

 
”…osaamiskeskus kokoaa mukaan sekä alan yleistä että erityisesti operatiivista ja 
teknistä kärkiosaamista. Se tulee näin ollen muodostamaan niin asevoimiemme ope-
ratiivisen ylivoiman, kuin myös taloudellisen ja teollisen kehityksemme valtin, josta 
hyötyy koko kansallinen kyberpuolustuksen yhteisö” (Ministère des Armées, 2014a). 

 

Rennesin osaamiskeskukselle määriteltiin täten kaksi tehtävää: Keskuksen tulee 
ensinnäkin tarjota kyberturvallisuusalan koulutusta ja toiseksi huolehtia alan 
tutkimuksesta ja kyberteollisen ja -teknologisen perustan luomisesta, pitäen 
silmällä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kehittymistä (Pôle 
d’excellence cyber, 2020a & Ministère des Armées, 2014b, s. 15). Tällä hetkellä 
keskus tuo yhteen niin yksityisiä kuin julkisia toimijoita (siviilejä, sotilaita, aka-
teemikkoja ja teollisuuden edustajia), jotka se pyrkii yhdistämään eri temaatti-
siin aloihin erikoistuneiden työryhmien avulla. Tähän mennessä keskus on pe-
rustanut neljä kyberpuolustukseen, laivaston kyberjärjestelyihin uhka-
analyysiin ja teollisuuden järjestelmiin keskittyvää teollista professuuria. Kes-
kus on luonut myös yli 20 uutta tutkimusohjelmaa, mukaan lukien yhden ky-
berturvallisuuden maisteriohjelman. Lisäksi yli 12 miljoonaa euroa on allokoitu 
kuuden vuoden ajaksi väitöskirjojen rahoitukseen, postdoc- tutkimukseen sekä 
tieteellisiin seminaareihin, ja 6,3 miljoonaa eri tutkimuksen ja koulutuksen alus-
toihin (Pôle d’excellence cyber, 2020a). Nämä taas hyödyttävät keskuksen noin 
40:tä jäsentä, joihin kuuluu muun muassa Ranskan asevoimat, Airbus, Thales, 
Orange ja Nokia (taulukko 2) (Pôle d’excellence cyber, 2020b & Destination 
Rennes, 2020). 2019-2025 LPM:n mukaan suuri määrä kyberpuolustukseen eri-
koistuneita yksiköitä tullaan lisäksi sijoittamaan Rennesin keskuksen yhteyteen 
(Ministère des Armées, 2018b, s. 52-53).  

TAULUKKO 2 Rennesin osaamiskeskuksessa mukana olevat yksityisyritykset (Pôle 
d’excellence cyber, 2020b) 

∙ Airbus Cyber Security ∙ La Poste 

∙ Amossys ∙ Naval Group 

∙ Atos-Bull ∙ Nokia 

∙ Bertin Technologies ∙ Orange 

∙ Capgemini ∙ Banque de France 

∙ DCI ∙ Secure-IC 

∙ Diateam ∙ Thales 

∙ EDF ∙ Yes We Hack 

∙ Systancia ∙ 6cure 

∙ GIP SIB ∙ SAFRAN 

∙ SOPRA-STERIA   



46 

4.1.2 Euroopan rooli 

Ranska mieltää Euroopan digitaalisen strategisen autonomian oman strategisen 
autonomiansa jatkeeksi11 (Franke & Varma, 2019). Eurooppa ei kuitenkaan ole 
tässä yhteydessä synonyymi Euroopan unionille, joskin konseptin keskeisin 
rakenneosa unioni todennäköisesti on. Annettakoon väitteen tueksi pari 
sitaattia: Ensimmäisessä Euroopan tulevaisuutta koskeneessa puheessaan Sor-
bonnen yliopistolla presidentti Emmanuel Macron (2017b) totesi, kuinka…  
 

”…puolustuksen alalla tavoitteenamme tulee olla Euroopan autonominen Natoa 
täydentävä toimintakyky. Tämän autonomian pohja on valettu viimeisten kuukau-
sien historiallisen kehityksen saatossa. Viime kesäkuussa laadimme perustan puolus-
tuksellisen Euroopan luomiseksi; pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY), joka 
mahdollistaa voimakkaan sitoutumisen, yhteisen etenemisen ja toiminnan parem-
man yhteensovittamisen; mutta myös Euroopan puolustusrahaston puolustuskyky-
jemme ja –tutkimuksemme rahoittamiseksi. On käynnissä prosessi, jossa näille puit-
teille pyritään luomaan sisältöä niiden jäsenmaiden kesken, jotka tällä saralla tahto-
vat edetä”.   

 
Yllä olevasta näkee, ettei Macron puhu yksinomaa EU:n, vaan Euroopan auto-
nomiasta, sulkematta näin pois Iso-Britannian ja Naton roolia Euroopan strate-
gisen autonomian kehittämisessä. Samoin vuoden 2017 strategisen katsauksen 
osuudessa ’Euroopan strategisen autonomian rakentaminen’ käsitellään Naton 
roolia rinnakkain EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kanssa. 
Tekstin mukaan: 
 

”Muotoutumaisillaan olevassa uudessa Euroopassa Ranskan tulee, halukkaita ja ky-
keneviä eurooppalaisia maita erikseen painottaen, tarjota kumppaneilleen kunnian-
himoisia puolustuskumppanuuksia. Tämä tarkoittaa kaikkien lupaavien, eurooppa-
laisten välistä strategista lähentymistä ja näiden yhteistä turvallisuutta koskevien 
aloitteiden tukemista, niin EU:n ja Naton viitekehyksen sisällä kuin ulkopuolella” 
(Ministère des Armées, 2017, s. 63). 

 

Naton piirissä tämä on näkynyt muun muassa Ranskan aloitteellisuudessa soti-
lasliiton Cyberdefence Pledgen käyttöönottamisessa Varsovan huippukokoukses-
sa kesäkuussa 2016. Aloitteen mukaan Nato tunnustaa kybertilan yhdeksi toi-
mintaympäristöistään, jossa sen tulee kyetä puolustautumaan siinä missä maal-
la, merillä ja ilmassakin. Aloite myös velvoittaa jokaisen valtion varaamaan tar-
vittavat voimavarat ja koulutuksen tehokkaan kyberpuolustuksen kehittä-
miseksi aina alkeellisimmasta kyberhygieniasta vankimpiin ja hienostuneim-
piin kyberpuolustuksen keinoihin saakka. Lisäksi Ranska pyrkii kehittämään 

 
11 Eri maiden, samoin kuin Euroopan komission, käsitys Euroopan strategisen auto-

nomian sisällöstä vaihtelee. Muutenkin Euroopan unionin piirissä on tapana jättää suuret ideat 
tarkoituksella monitulkintaisiksi, kuten Euroopan strategisen autonomian konseptin suhteen on 
tehty. Tulkinnanvaraisuuden ajatuksena on innostaa idean mahdollisia kannattajia tukemaan 
sitä huolimatta konseptin täsmällisen määritelmän puutteesta - tai sen kannustamana (Franke & 
Varma, 2019). 
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kyberpuolustusta osaksi Naton sotilasoperaatioita ja vahvistamaan organisaati-
on kyberturvallisuusjärjestelyjä strategisen autonomian kannalta merkittävän 
informaation suojelemiseksi (France-Diplomatie, 2017 & 2019). 

Euroopan digitaalisen strategisen autonomian edistäminen edellyttää 
myös yhteisen strategisen toimintakulttuurin kehittymistä, minkä takia Ranska 
haluaa eurooppalaisilla olevan yhteinen doktriinirakenne ja kyky yhteisiin ja 
uskottaviin sotilasinterventioihin – yhteisiä budjettivälineitä unohtamatta. Tätä 
kaikkea on tarkoitus edistää Euroopan interventioaloitteeksi (European Interven-
tion Initiative, EI2) nimetyllä hankkeella (Ministère des Armées, 2017, s. 63). 
Ranskan puolustusministeri Parlyn mukaan aloite tarjoaa erinomaiset raamit 
määrätietoisten kyberturvallisuuteen liittyvien kumppanuuksien ja ratkaisujen 
luomiseksi (Parly, 2019, s. 6). Pääesikunnan päällikkö Lecointre (2019) taas on 
todennut Ranskan tukevan EI2:n kautta jaetun strategisen kybertoimintakult-
tuurin kehitystä sekä Natossa että EU:ssa.  

Digitaalisen strategisen autonomian kehittäminen ilmenee kuitenkin 
kaikkein voimakkaimmin nimenomaan Euroopan unionin kautta. Kuten vuo-
den 2015 kyberturvallisuusstrategia toteaa, ”Ranska tulee halukkaiden jäsen-
maiden kera toimimaan eurooppalaisen digitaalisen strategisen autonomian 
moottorina” (ANSSI, 2015, s. 39). Ja kuten Euroopan strategisen autonomian 
suhteen yleensä, painottaa Ranska teknologisen ja teollisen perustan merkitystä 
myös digitaalisessa ympäristössä (Franke & Varma, 2019): Ranskan mukaan 
EU:n ei tule tyytyä osaansa pelkkänä muualla maailmassa kehitettyjen digitaa-
listen palveluiden jälkijättöisenä kulutusalueena. Ranska sen sijaan näkee jä-
senmailla olevan tarvittavat kyvyt ja kriittinen massa puolustaakseen turvallista, 
eurooppalaisiin arvoihin pohjautuvaa ja unionia taloudellisesti hyödyttävää 
käsitystään digitaalisen maailman järjestyksestä. Tässä visiossa keskeisessä 
asemassa on unionin digitaalisen sisämarkkina-alueen kehittäminen vahvan ja 
innovatiivisen eurooppalaisen digitalouden luomiseksi. Näin toimimalla voi EU 
muuttua pelkästä pelinappulasta globaalin kybertilan arvoja määrittäväksi, yk-
silönoikeuksia kunnioittavimmaksi normatiiviseksi toimijaksi (France-
Diplomatie, 2017 & ANSSI, 2015, s. 39). 

Euroopan unionin tasolla digitaalisen strategisen autonomian tavoite tii-
vistyy kolmen pilarin ympärille. Ensimmäisen, eli teknologisen pilarin, mukaan 
EU:n tulee harjoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä tukevaa teollisuuspolitiikkaa, 
minkä suhteen ensisijaisen tärkeää on digitaalisen sisämarkkina-alueen yhdis-
täminen. Lisäksi Euroopan tulee ottaa paikkansa tulevaisuuden strategisten 
avainteknologioiden kehityksessä. Toimettomuus sen sijaan voisi saattaa EU:n 
erittäin riippuvaiseksi erityisesti Yhdysvalloista ja Kiinasta (France-Diplomatie, 
2017 & Le Drian, 2017).  

Toinen pilari koskee eurooppalaisten immateriaalioikeuksien, datan ja 
ilmaisunvapauden suojelua. Tämän suhteen EU:n toimintaa tulee määrittää niin 
sanottu ’digitaalisen itsemääräämisoikeuden periaate’, jonka mukaan yksilöllä 
tulee olla oikeus päättää henkilökohtaisten tietojensa käytöstä (France-
Diplomatie, 2017 & Le Drian, 2017). Tämän takaamiseksi Ranska kannattaa 
muun muassa eurooppalaisen, digitaalisten alustojen läpinäkyvyyttä valvovan 
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toimielimen luontia. Kuten vuoden 2018 kyberpuolustuksen katsauksessa tode-
taan, ”ei datan – digitaalisen talouden todellisen polttoaineen – suojelua voida 
toteuttaa kuin eurooppalaisella tasolla”. Valtioiden tulisi turvallisuutensa 
vuoksi kyetä myös säilyttämään varma pääsy tietoihinsa, mistä syystä EU-
alueella tulisi laatia strategia luotettavien eurooppalaisten pilvipalveluiden 
luomiseksi (SGDSN, 2018, s. 102).  

Kolmas ja viimeinen pilari koskee unionin kyberpuolustukseen liittyvien 
kyvykkyyksien kehittämistä niin julkisen kuin yksityisen sektorin osalta. Tämä 
edellyttää huomion kiinnittämistä esimerkiksi EU-alueella sijaitsevaan ja sen 
jäsenmaiden suvereniteetin perustana olevaan digitaaliseen infrastruktuuriin. 
Tämä edellyttää myös tiiviimpää yhteistyötä teknologisen kehityksen pönkit-
tämiseksi erityisesti kyberturvallisuusteknologioiden saralla (France-
Diplomatie, 2017 & Le Drian, 2017). Kuten vuoden 2017 kansainvälisessä strate-
giassa todetaan…  
 

”…taatakseen strategisen autonomiansa tulee Euroopan ponnistella realisoidakseen 
tieteellistä osaamistaan seuraavan digitaalisen vallankumouksen johtajien joukkoon 
sijoittumiseksi, ja näin ollen pyrkiä hallitsemaan seuraavan sukupolven strategisia 
digitaalisia teknologioita, kuten tekoälyyn ja kvanttitietokoneisiin liittyvää osaamis-
ta” (France-Diplomatie, 2017).  
 

Tämä pilari käsittää myös kyberpuolustuksen huomioon ottamisen EU:n yhtei-
sessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa (SGDSN, 2018, s. 78-79). 

Näiden pilarien lisäksi Ranska haluaa tiivistää jäsenmaiden vapaaehtoista 
toiminnallista yhteistyötä, erityisesti tietoturvaloukkauksia käsittelevien ryh-
mien (Computer Emergency Response Team, CERT) muodossa (SGDSN, 2018, s. 
79). Tavoitteena on, että unionilla olisi keinot jakaa uhkiin liittyvää teknistä in-
formaatiota, mikä mahdollistaisi kyberhyökkäysten nopeamman ennakoinnin 
ja niihin vastaamisen. Kelpo esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä mainitaan 
vuonna 2017 esitelty, niin sanottu EU:n kyberdiplomatian välineistö (boite à ou-
tils cyberdiplomatique), eli EU:n yhteiset puitteet haitallisiin kybertoimiin diplo-
maattisesti vastaamiseksi (Council of the EU, 2017 & France-Diplomatie, 2019a). 
Ranska ei kuitenkaan kannata ylikansallisia järjestelyitä jäsenmaiden kohtaa-
miin kyberhyökkäyksiin vastaamiseksi, vaan subsidiariteettiperiaatteeseen 12 
vedoten korostaa nimenomaan vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteistyön mer-
kitystä.  

 
12 Subsidiariteettiperiaatteen mukaan unionin tulee toimia vain silloin, kun toiminnan 

tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla kuin kansallisesti. Pyrkimys on, että 
päätökset tehtäisiin mahdollisimman lähellä kansalaisia. Periaate ei kuitenkaan koske tapauksia, 
joissa EU:lla on yksinomaista toimivaltaa (Erkkilä & Tiilikainen, 2012, s. 39) 
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4.2 Kybertaistelu 

Toinen aineistoa halkova Ranskan toimenpiteitä koskeva teema liittyy Ranskan 
kybertaisteluun. Tämän luvun ensimmäisessä osuudessa käsitellään kybertais-
telun organisaatiota, joka käsittää käytännössä ANSSIn ja puolustusministeriön. 
Toinen osuus taas käsittelee hyökkäyksellisiä ja puolustuksellisia kyberoperaa-
tioita. 

Vuonna 2018 Ranskan kyberpuolustusjärjestelmän vastuulle määriteltiin 
kuusi strategista tehtävää, johon sen organisaation ja operaatioiden tulee vasta-
ta: Ennaltaehkäisyn (prévention) tarkoitus on valistaa yhteiskuntaa digitalisaati-
on liittyvistä riskeistä. Ennakointi (anticipation) pyrkii jatkuvasti arvioimaan 
kyberhyökkäysten todennäköisyyttä ja edellyttää tarpeen vaatiessa toimenpitei-
tä niiden torjumiseksi. Suojelun (protection) tavoitteena on hyökkääjien toimin-
taa vaikeuttamalla ja kyberhyökkäysten havaitsemista helpottamalla vähentää 
tietojärjestelmien haavoittuvuutta. Havaitseminen (détection) taas pyrkii löytä-
mään merkkejä käynnissä olevista kyberhyökkäyksistä. Attribuution (attribution) 
tehtävä on tunnistaa hyökkääjä tämän toimiin vastaamiseksi. Viimeisenä rea-
gointi (réaction) edellyttää järjestelmän toimintakyvyn palauttamista, hyökkää-

jän uudelleen tunkeutumisen estämistä ja vastatoimiin ryhtymistä (Ministère 
des Armées, 2019c, s. 4-5 & SGDSN, 2018, s. 48-52). 

4.2.1 Organisaatio 

Kuten vuoden 2018 kyberpuolustuksen katsauksessa on määritelty, jakautuu 
Ranskan kybertaistelun organisaatio hyökkäykseen ja puolustukseen. Tämä 
ranskalainen malli eroaa selkeästi anglosaksisesta, jossa kyberpuolustus on ra-
kennettu erityisesti signaalitiedusteluun erikoistuneiden tiedustelupalvelujen, 
kuten Yhdysvalloissa Kansallisen turvallisuusvirasto NSA:n tai Iso-Britanniassa 
GCHQ:n (Government Communications Headquarters) varaan (SGDSN, 2018, s. 45 
& Moray, 2019). Ranskalaisten mukaan heidän järjestelynsä tuo mukanaan kiis-
tattomia etuja, joista keskeisin on valtion väliintulon hyväksyttävyys kansalais-
ten ja yksityisen sektorin silmissä: 

 
”Erottaessaan yhteiskunnan kybersuojeluun tähtäävät toimet ja voimavarat hyök-
käyksellisistä toimista ja tiedustelusta, helpottaa tämä järjestely valtion väliintuloa 
tietojärjestelmien turvallisuuden ollessa kyseessä niin hallinnon kuin kansanta-
louden osalta. Tämän mielletään kunnioittavan yksilönvapauksia ja yksityisyyttä, 
mikä luo perustan luottamuksellisille suhteille yhteiskunnan kybersuojelusta vas-
taavien valtiollisten ja yksityisten toimijoiden välillä” (SGDSN, 2018, s. 45). 

 

Kyberpuolustuksen tiukka jakaminen hyökkäykselliseen ja puolustukselliseen 
toimintaan voi kuitenkin johtaa haitalliseen byrokraattiseen kahtiajakoon, jonka 
välttäminen edellyttää intensiivistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa eri valtionor-
ganisaation osien välillä (SGDSN, 2018, s. 45). Ranskalaisen mallin taustalla on 
myös ajatus, jonka mukaan nimenomaan valtio kykenee parhaiten suojelemaan 
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yksilönvapauksia ja yksityisyyttä. Tästä syystä malli pyrkii rohkaisemaan yksi-
tyisen sektorin toimijoita ja kyberpuolustuksesta vastaavia valtionviranomaisia 
parempaan yhteistyöhön (Moray, 2019).  
 
ANSSI 
 
Koska Ranska ei pitkään sijoittanut kyberpuolustukseen sen tarvitsemia resurs-
seja taikka osaamista, oli alan toimintojen kehittyminen hidasta ja tuskallista. 
Samaan aikaan siviili-, sotilas- ja tiedusteluorganisaatiot kilpailivat vastuualu-
eista, mikä johti epätäsmälliseen budjetointiin ja toimintojen päällekkäisyyteen 
(Toucas, 2018). Lopulta vasta Ranskaan kohdistuneiden kyberhyökkäysten 
voimakkaan kasvun takia suositeltiin vuoden 2008 valkoisessa kirjassa tietojär-
jestelmien turvallisuudesta vastaavan kansallisen viraston perustamista. Tule-
van viraston tehtäväkenttään sisällytettiin kyberhyökkäysten torjunnan ja ha-

vaitsemisen toimeenpano, valtion kyberturvallisten järjestelmien hankinta ja 
kehittäminen, sekä vastuu erityisesti kriittisen infrastruktuurin suojelemisesta ja 
kyberturvallisuusajattelun levittämisestä yhteiskunnassa (Légifrance, 2009 & 
Livre Blanc, 2008, s. 182). 

Vuonna 2009 perustettu ja Pariisissa päämajaansa pitävä virasto sai lo-
pulta nimekseen ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) 
ja se on vakiinnuttanut asemansa maan merkittävimpänä tietojärjestelmien tur-
vallisuudesta huolehtivana viranomaisena (Jane’s, 2019). Strategiasta, politiikas-
ta ja suunnittelusta vastaavana ministeriöiden välisenä toimijana ANSSIn pää-
tehtävänä on päätöksenteon avustaminen. Koska Ranskan lain mukaan päämi-
nisteri määrittää ja koordinoi hallituksen kyberturvallisuuspolitiikkaa, on ANS-
SI sijoitettu organisaatiorakenteessa pääministerin johtaman, turvallisuusasiois-
ta laajemmin vastaavan SGDSN:n alaisuuteen. Näin ollen ANSSI raportoi suo-
raan SGDSN:n pääsihteerille, joka taas toimii pääministerin kyberneuvonanta-
jana. Syy, miksi virastoa ei ole sijoitettu pääministerin välittömään alaisuuteen 
on, että SGDSN tarjoaa ANSSIlle ’institutionaalista suojaa’ sitä muutoin mah-
dollisesti häiritseviltä vanhemmilta virkamiehiltä (SGDSN, 2018, s. 46, 56 & 
Laudrain, 2019, s. 16). ANSSIn toiminnan laillisuutta valvoo ARCEP (ANSSI, 
2018). 

Ranskan kyberpuolustuksen parissa työskentelevistä organisaatioista on 
ANSSIn rooli keskeisin kaikkien kuuden strategisen tehtävän osalta. Karkeasti 
ottaen ANSSIn vastuu kustakin strategisesta tehtävästä on seuraavanlainen: 
Ennaltaehkäisy on ANSSIn, mutta myös monen muun eri toimijan (kuten pai-
kallisten turvallisuusviranomaisten ja ministeriöiden), vastuulla; ennakointi on 
ANSSIn ohella tiedustelupalvelujen vastuulla; suojelu ja havaitseminen taas 
ovat kaikkein keskeisimmin ANSSIn toimialaa; attribuutio on sekä ANSSIn että 
tiedustelupalvelujen yhteinen toimi ja lopuksi reagoinnissa ANSSIlla on avus-
tava rooli. ANSSI myös isännöi Ranskan CERTiä ja toimii julkisen ja yksityisen 
sektorin toimintaa sääntelevänä elimenä (Laudrain, 2019, s. 17). 

Koska ANSSIlla on keskeisin rooli kriittisen infrastruktuurin kyberturval-
lisuuden suhteen, on paikallaan valaista tätä roolia hieman enemmän. Ranskas-
sa kriittistä infrastruktuuria kutsutaan elintärkeiksi toiminnoiksi (opérateur 
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d’importance vitale, OIV), jonka sektoreita on määritelty 1213 ja joihin kuuluu se-
kä yksityisellä että julkisella puolella noin 200 toimijaa. Itse toimijoiden nimet 
ovat kuitenkin salaisia. Alun perin ANSSIn tehtävä kriittisen infrastruktuurin 
suhteen oli neuvoa-antava, mutta kyberhyökkäysten vakavuuden ja määrän 
kasvu synnyttivät kuitenkin tarpeen suoda virastolle lisää toimivaltuuksia. Täs-
tä syystä ANSSIlla on valtuudet määrätä näille toimijoille laillisesti sitovia tur-
vallisuusvelvoitteita, minkä lisäksi ne ovat velvollisia tiedottamaan ANSSIa 
näiden tietojärjestelmiin kohdistuneista hyökkäyksistä. Nämä valtuudet astui-
vat voimaan vuonna 2013 (SGDSN, 2018, s. 59-60 & Tellier, 2018).  

Vuosien 2019-2025 LPM sisälsi lisäksi artiklan numero 34, jonka mukaan 
teleoperaattorit (opérateur de communication électronique, OCE) saavat asentaa 
asiakkaidensa järjestelmiin ANSSIn toimittamia sensoreita kyberhyökkäysten 
havaitsemiseksi ja näistä tiedottamiseksi. Mikäli hyökkäys näin ollen kohdistuu 
kriittiseen infrastruktuuriin tai valtionhallintoon, on ANSSIlla oikeus vaatia 
teknisiä tietoja hyökkäyksen määrittelemiseksi ja suojaus- ja korjaustoimenpi-
teiden laatimiseksi. Mikäli ANSSI taas on saanut vihiä tällaisiin järjestelmiin 
kohdistuvista vakavista uhista, on tällä oikeus asentaa rajoitetuksi ajaksi hyök-
kääjän valtaamalle laitteelle tämän toimien määrittelemiseen vaadittavan järjes-
telmän (ANSSI, 2018). ANSSIn pääjohtaja Guillaume Poupard pitää lakia mer-
kittävänä, sillä ”toistaiseksi juopa sen välillä mitä me havaitsemme ja mitä mei-
dän tulisi havaita, on valtava. Vastaisuudessa ANSSIlla tulee kuitenkin ole-
maan ylivoimainen havaitsemiskyky ja näkymä hyökkääjien toimintaan” (Bin-
dler, 2019). 

ANSSIn organisatorisen identiteetin tunnusomaisin piirre on sen ranska-
laiseen kyberpuolustuksen malliin perustuva yksinomainen puolustuksellinen 
rooli. Näin ollen esimerkiksi kaksikäyttötuotteista (joita voidaan käyttää sekä 
hyökkäykseen että puolustukseen) ANSSI kehittää vain puolustuksellisia, kun 
taas hyökkäykselliset jäävät puolustusministeriön kehitettäväksi - mikä ei kui-
tenkaan ole näiden organisaatioiden välisen yhteistyön ja tiedustelutiedon ja-
kamisen este. ANSSIlla on myös taipumus pitää itseään henkisesti startup-
yrityksen kaltaisena (toisin sanoen joustavana ja innovatiivisena) organisaatio-

na. ANSSIlla on kirjoitushetkellä arviolta 568 työntekijää, joista 79 % on määrä-
aikaisia työntekijöitä, 14 % virkamiehiä, 7 % sotilaita ja 22 % naisia (Laudrain, 
2019 & ANSSI, 2019c, s. 33). Vuoteen 2022 mennessä henkilöstömäärän on tar-
koitus nousta 675:een. Organisaation budjetti oli vuonna 2018 yli 100 miljoonaa 
euroa, josta kolmasosa menee henkilöstökuluihin. Merkillepantavaa on, että 
ANSSIn kuuluessa pääministerin alaisuuteen, ei puolustusministeriön budje-
tointi (eli LPM) koske sitä (Canévet, 2018). 
 
 
 
 

 
13 Nämä ovat ravitsemus, vedenjakelu, terveydenhuolto, valtion oikeudelliset, sotilaal-

liset ja siviilitoiminnot, energiahuolto, rahoitusala, liikenne, elektroninen, audiovisuaalinen ja 
tietoliikenne, teollisuus, avaruus ja tutkimus (SGDSN, 2016).  
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Puolustusministeriö 
 
Ranskan puolustusministeriön mukaan…  
 

”…kyberpuolustus on asevoimiemme keskeinen haaste. Tänä päivänä kaikenlainen 
sotilaallinen toiminta sisältää kyberkomponentin. Samoin kuin maa, meri, ilma ja 
avaruus, muodostaa kybertila omanlaisensa ympäristön, jonka jatkuva puolustami-
nen on välttämätöntä” (Ministère des Armées, 2018d). 

 
Puolustusministeriöllä on täten kaksiosainen tehtävä taata sen omien järjestel-
mien toimivuus, sekä liittää kybersodankäynti osaksi sen konventionaalisia 
operaatioita (France-Diplomatie, 2019a). Ministeriön toiminnan vakiinnutta-
miseksi ja asevoimien kyberkykyjen saattamiseksi saman katon alle perustettiin 
vuoden 2017 alussa Ranskan pääesikunnan päällikön suoraan alaisuuteen niin 
sanottu ’kyberpuolustuksen sodanjohto’, COMCYBER (Commandement de la cy-

berdéfense) (France-Diplomatie, 2019a & Jane’s, 2019). Bretagnen Rennesissä 
päämajaansa pitävän puolustushaarojen välisen14 COMCYBERin vastuulla on 
sotilaallisen kyberpuolustuksen koordinointi, mikä käsittää puolustuksellisen ja 
hyökkäyksellisen kybertaistelun puolustusministeriön toiminnan ja asevoimien 
tehokkuuden takaamiseksi (Ministère des Armées, 2019b, s. 4 & Djamshidi, 
2019). COMCYBERillä on tällä hetkellä noin 3400 kybertaistelijaa jaettuna maa-, 
meri- ja ilmavoimiin. Puolustusministeriön kybertoiminta ei näin ollen muo-
dosta neljättä puolustushaaraa, vaan nämä kyvykkyydet on hajautettu ympäri 
asevoimia (Tellier, 2018). Hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden doktriinin mu-
kaan… 

 
”…COMCYBERillä on vastuu hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden toteuttamisesta 
eri puolustushaarojen toiminnan tukemiseksi. Se vastaa hyökkäyksellisten operaati-
oiden suunnittelun ja toteuttamisen johdonmukaisuudesta eri operatiivisten esikun-
tien (maa-, meri- ja ilmavoimat, sekä erikoisjoukot) ja tiedustelupalvelujen osalta 
strategiselta tasolta taktiselle tasolle saakka…” (Ministère des Armées, 2019b, s. 7).  

 
Kaikkein merkittävimmät kyberpuolustukseen liittyvät päätökset – erityisesti 
kriisiaikana – tekee kuitenkin asevoimien ylipäällikkö, eli tasavallan presidentti 
(Laudrain, 2019, s. 24). Pääesikunnan päällikkö François Lecointren sanoin 
mahdollisuus turvautua kyberoperaatioihin ”laajentaa huomattavasti presiden-
tille esiteltävissä olevaa eri toimintavaihtoehtojen palettiani” (Lecointre, 2019). 
Presidentin rooli korostuu näin ollen erityisesti hyökkäyksellisten kyberoperaa-
tioiden suhteen, joihin presidentti voi politiikkansa välineenä turvautua 
(SGDSN, 2018, s. 53 & Ministère des Armées, 2019b, s. 7-8). 

COMCYBERiä johtavan pääesikunnan päällikön alaisuudessa toimii oman 
esikuntansa avustama kyberpuolustuksen yleisupseeri (Officier général comman-

 
14  Ranskaksi organisme interarmées. Käsitteellä tarkoitetaan pääesikunnan päällikön 

alaisia toimielimiä, joiden toiminta hyödyttää useampaa puolustushaaraa. Ollakseen määritel-
mällisesti organisme interarmées, tulee toimielimen henkilöstön olla peräisin vähintään kahdesta 
eri puolustushaarasta (Légifrance, 2015). 
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dant de la cyberdéfense). Hänen tehtävänään on muun muassa määrittää 
COMCYBERin tavoitteet ja tehtävät, ministeriön kyberpuolustuksen toiminnan 
johdonmukaisuus ja johtaa kyberoperaatioita kriisin aikana. Kyberpuolustuk-
sen yleisupseeri taas luottaa operatiivisen toimintansa kyberoperaatioiden kes-
kuksen (Centre des opérations cyber, COC) varaan (Ministère des Armées, 2018e).  

Puolustuksellisten kyberoperaatioiden suhteen merkillepantavaa on, ettei 
COMCYBER ole yksin vastuussa puolustusministeriön järjestelmien puolusta-
misesta. Puolustaessaan COMCYBER toimii sen sijaan ANSSIn valtuuttamana, 
mistä syystä sen tulee tiedottaa virastoa suorittamistaan puolustuksellisista 
operaatioista (SGDSN, 2018, s. 47, 50, 53). Lisäksi COMCYBERin puolustukselli-
set toimet perustuvat subsidiariteetille. Tämä tarkoittaa, että vastuu puolustuk-
sellisista toimista on puolustusministeriön organisaatiossa pyritty laskemaan 
alas siten, että alemman tason esikunnat vastaavat oman vastuualueensa puo-
lustuksesta omaan turvallisuusoperaatiokeskukseensa (security operations center, 
SOC) nojaten. Nämä SOC:t vastaavat järjestelmien valvonnasta ja toimivat en-
simmäisenä hyökkäyksien havaitsemisesta vastaavana tasona (Ministère des 
Armées, 2019c, s. 8).  

COMCYBERin esikunnan alaisuudessa toimii kolme eri puolustushaaro-
jen välistä toimielintä. Näistä ensimmäinen on puolustuksellisen kybertaistelun 
analyysikeskus (Centre d’analyse en lutte informatique défensive, CALID), joka on 
puolustuksellisen kybertaistelun ylin operatiivinen keskus, eli käytännössä 
puolustusministeriön oma CERT (Ministère des Armées, 2018d & 2018e). Puo-
lustusministeriön oman kuvauksen mukaan… 

 
”CALIDin tehtävänä on puolustaa asevoimia kybertilassa (sen tietoverkkoja, taistelu- 
ja johtamisjärjestelmiä ja niin edelleen) siihen kohdistuvia uhkia ja hyökkäyksiä vas-
taan. Se ennakoi mahdolliset uhat ja hyökkäykset, valvoo verkkoja hyökkäysten ha-
vaitsemiseksi ja toimii sitten näiden estämiseksi ja näistä järjestelmistä riippuvaisten 
toimintojen suojelemiseksi” (Ministère des Armées, 2018d). 

 

CALID ohjaa ympäri vuorokauden kyberhyökkäysten havaitsemista, käsittelyä 
ja niihin vastaamista. Se myös analysoi ja jakaa joko itse keräämäänsä tai SO-
Cien tuottamaa tietoa (Ministère des Armées, 2019c, s. 8 & 2018d). Koska CA-
LID vastaa nimenomaan puolustuksellisista toimista, jakaa se toimitilansa osit-
tain yhdessä ANSSIn kanssa. Jotta COMCYBER kykenee toimimaan poliittisena 
neuvonantajana, arvioi CALID myös globaalia kyberriskiä (Laudrain, 2019, s. 
19). Kriisien ennakoimiseksi tai niiden seurauksena CALID toimii sekä koti- että 
ulkomailla (Ministère des Armées, 2018d).  

Näitä COMCYBERin esikunnan alaisia ja puolustushaarojen välisiä 
toimielimiä on myös kaksi muuta. Ensimmäinen on tietojärjestelmien 
auditointien ja turvallisuuden keskus (Centre d’audits de la sécurité des systèmes 
d’information, CASSI). Nimensä mukaisesti se osallistuu uusien 
tietojärjestelmien käytön hyväksyntään ja järjestelmähaavoittuvuuksien 
tunnistamiseen. CASSIn toiminta ulottuu manner-Ranskasta merentakaisille- ja 
sotatoimialueille. Toinen tällainen toimielin on kyberpuolustuksen reservin ja 
operatiivisen valmistautumisen keskus (Centre de la réserve et de la préparation 
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opérationnelle de cyberdéfense, CRPOC). CRPOCin keskeisimpiä tehtäviä ovat 
rekrytointi, kyberreserviläisistä huolehtiminen, sekä koulutus. Se vastaa 
esimerkiksi vuosittaisesta DEFNET-harjoituksesta, jonka tarkoitus on arvioida 
ministeriön sisäistä yhteistyötä merkittävän kyberhyökkäyksen aikana 
(Ministère des Armées, 2018d & 2018e & Tellier, 2018). 

Vuonna 2016 perustetun Ranskan kyberreservin juuret ulottuvat vuoden 
2013 valkoiseen kirjaan, jonka mukaan... 

 
”...reservit edustavat kaikkien kansakunnan osien voimakasta halua taata maamme 
turvallisuus ja osallistua sen puolustukseen... tulee lisäksi olemaan tarpeellista 
organisoida operatiivisen reservin uusia osia, jotka ovat erikoistuneet osa-alueisiin, 
joiden suhteen puolustuksemme voimavarat ovat riittämättömiä. Tämä koskee 
erityisesti kyberpuolustusta... tämä tulee olemaan kansakunnan resilienssin valtti ja 
se tullaan suunnittelemaan ja organisoimaan pitäen silmällä erityisesti 
puolustusministeriön mahdollisuutta moninkertaistaa kyberpuolustuskykynsä 
mittavan kyberhyökkäyksen takia” (Ministère des Armées, 2013b, s. 120-121). 

 
Kyberreservin tarkoitus on täten, etukäteen rekrytoitujen ammattilaisten ja 
opiskelijoiden osaamiseen nojaten, tukea valtiota ja asevoimia merkittävän 
kyberhyökkäyksen aiheuttaman kriisin aikana. Sen keskeisimmäksi tehtäväksi 
mainitaan useassa yhteydessä nimenomaan yhteiskunnan resilienssin 
vahvistaminen. Kyberreservi voitaisiin kutsua hätiin esimerkiksi kriittisen 
infrastruktuurin, yleisesti hallinnon ja erikseen paikallishallinnollisten alueiden 
(collectivités locales), sekä julkisten palveluiden ja näiden alihankkijoiden 
auttamiseksi. Erityisesti avuntarve koskee pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla 
ei välttämättä ole kykyä riittävän kyberturvallisuustason saavuttamiseen 
(Ministère des Armées, 2018d & 2016, s. 4, 5, 8). Ranskalaispoliitikko Éric 
Bothorel (itsekin kyberreserviläinen) kuvaa kyberreservin tarvetta seuraavasti: 
 

”Reservi syntyi havainnosta, jonka mukaan [Ranskaan kohdistunut] kyberhyökkäys 
tulisi vaatimaan paljon henkilöstöä… hyökkäyksen laajuuden rajoittamiseksi, sen te-
kijän tunnistamiseksi, operatiivisten toimintojen säilyttämiseksi ja vastaiskun suun-
nittelemiseksi tulee tarvittavat voimavarat käydä hakemassa yksityiseltä sektorilta. 
Kun minut rekrytoitiin, olin tekemisissä taustaltaan hyvin erilaisten henkilöiden 
kanssa…” (Tellier, 2018). 

 
Osa reserviläisistä tulee saamaan riittävän turvaluokituksen tason salaisimpien 
tietoverkkojen puolustamiseksi. Vaikka kyberreservi kuuluu COMCYBERin 
alaisuuteen, voidaan se mobilisoida puolustusministeriön lisäksi ANSSIn ja 
sisäministeriön tueksi. Kyberreserviin haetaan väkeä eri tehtävänimikkeillä, 
jotka ovat koordinaattori, asiantuntija, analyytikko ja teknikko (taulukko 3). 
Vuonna 2019 koko kyberreservin koko oli 4440 henkeä (Ministère des Armées, 
2018d & 2016, s 10, 13).  
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TAULUKKO 3 Kyberreserviin haettavia profiileja (Ministère des Armées, 2016, s. 14) 

  SIVIILIPROFIILI OSAAMINEN TEHTÄVÄT 

Koordinaattori Johtaja 

Johtaminen, hallinto (lait-
teisto, logistiikka ja hen-
kilöstö), koordinointi ja 
yhteistoiminta 

Reserviläisten johtami-
nen 

Asiantuntija 
Vanhempi kyber-

turvallisuuden 
asiantuntija 

Laajalti levinneiden jär-
jestelmien syvällinen 
osaaminen (kuten Win-
dowsin active directory), 
tarkemmin määriteltyjen 
järjestelmien tuntemus 
(kuten SCADA) 

Tietyn järjestelmän tai 
organisaation syvälli-
nen ymmärrys tapausta 
hoitavan joukon hyö-
dyksi, työryhmiin osal-
listuminen tiettyjen 
järjestelmien arvioi-
miseksi, uusien puolus-
tuslaitteiden ja -
toimenpiteiden suunnit-
telu 

Analyytikko 
Ylemmän teknisen 

korkeakoulutut-
kinnon suorittanut 

Kyky kerätä hyödyllistä 
tietoa ja käsitellä ensim-
mäisenä havaittua häiriö-
tä ja välittää nämä tiedot 
lisäarvon kera taktisen 
tason johdolle 

Toteuttaa tutkimus- ja 
analyysitoimenpiteitä, 
häiriöiden tekninen 
käsittely 

Teknikko 
Ensimmäisen vuo-
den tietojenkäsitte-
lytieteen opiskelija 

Tietotekniikan ja -
verkkojen perusosaami-
nen 

Yksinkertaiset toimen-
piteet, jotka eivät vaadi 
korkeaa asiantuntemus-
ta 

 
COMCYBER johtaa myös vuonna 2016 perustettua, Rennesissä sijaitsevaa 
807:tä viestikomppaniaa (807e compagnie de transmissions) (Ministère des Armées, 
2018e). Everstiluutnatti Pierre-Arnaud Borrellyn mukaan ”yksikön periaatteena 
on olla lähetettävissä kaikkialle sinne, missä Ranskan asevoimat toimivat... ja 
olla mahdollisimman lähellä joukkojen toimintaa taistelukentällä”. Komppanian 

tehtäviksi on määritelty kyberuhan ennakointi ja analyysi, tieto- ja asejärjestel-
mien turvallisuuden valvonta, elektromagneettisen spektrin hallinta, sekä puo-
lustuksellinen kybertaistelu (Simon, 2018). 

Hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden doktriini mainitsee informaatio-
vaikuttamisen minimoimiseen tähtäävät operaatiot (Ministère des Armées, 
2019b, s. 5-7). Muualla kuin kybertilassa näitä operaatioita on toteuttanut jo 
vuonna 2012 perustettu, Lyonissa sijaitseva puolustushaarojen välinen ympäris-
töön vaikuttamisen keskus (Centre interarmées des actions sur l’environnement, 
CIAE). Keskukseen on perustettu myös oma verkkopropagandaan erikoistunut 
solu, joka jihadistiorganisaatio Daeshin vastaisessa taistelussa on… 

 
”…ennakoinut jihadistiorganisaation [propaganda]kampanjoita, maalittanut sen 
värväreitä ja muita vaikuttamisvälineitä, sekä tehnyt välittömiä vastaiskuja kuvia ja 
viestejä jakaen. Tätä tarkoitusta varten sotilailla on käytössä eri sosiaalisen median ti-
lejä, he suorittavat laajaa valvontaa ja pyrkivät puhuttelemaan Daeshin kohderyh-
miä…” (Guibert, 2015). 
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2019-2025 LPM mainitsee CIAE:n yhdeksi puolustusministeriön vahvistettavis-
ta kybertaistelua käyvistä organisaatioista (Ministère des Armées, 2018e, s. 52). 

COMCYBERin johdon alaisuuteen perustettiin vuosien 2019-2025 LPM:n 
myötä myös niin kutsuttu kyberpuolustuksen jatkuva seurantakyky (Posture 
permanente de cyberdéfense, PPC) (Ministère des Armées, 2018b, s. 52). PPC:n pe-
rustaminen vastaa asevoimien käsitystä kybertilasta jatkuvan kamppailun kent-
tänä. Puolustuksellisten kyberoperaatioiden doktriinin mukaan… 

 
”…näiden kyberhyökkäysten - ovatpa ne sitten syklisiä, yhtäkkisiä tai kuinka tuhoi-
sia tahansa - aiheuttama jännite pakottaa jatkuvaan valppauteen, mikä ilmenee puo-
lustusministeriön kyberpuolustuksen jatkuvassa seurantakyvyssä (PPC)” (Ministère 
des Armées, 2019c, s. 9). 

 
Kellon ympäri toimivan PPC:n toimeksiantona on taata puolustusministeriön ja 
sen asevoimien toiminnanvapaus. Tätä tehtävää se pyrkii toteuttamaan kolmen 
eri tavoitteen kautta. Ensiksi PPC valvoo kybertilaa ja pyrkii havaitsemaan puo-
lustusministeriöön kohdistuvia hyökkäyksiä. Toiseksi se tarjoaa asevoimien 
toiminnalle suojaa kybertilasta suuntautuvia uhkia vastaan. Kolmas tehtävä on 
kyber- ja informaatiohyökkäyksiin reagointi, mukaan lukien niiden vaikutusten 
neutralisointi (Ministère des Armées, 2018e). PPC:n miehistön kooksi on kaa-
vailtu 139, joka jaetaan ainakin CALIDin ja CIAE:n kesken (Sénat, 2018). 

COMCYBERin kanssa yhteistyössä toimii puolustusministeriön puolus-
tushankintavirasto DGA (Direction générale de l’Armement), joka on pitkään ke-
hittänyt kyberturvallisuusjaostoa. DGA:n tehtävänä on varjella asevoimien in-
formaatiota ja asejärjestelmiä, sekä tarjota kyberuhkien tiedusteluun liittyvää 
teknistä asiantuntemusta, ajankohtaista tutkimustietoa ja kriisiapua (Laudrain, 
2019, s. 21). Hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden doktriinin mukaan hyök-
käyksellisten kyberkykyjen kehittäminen on uskottu DGA:n vastuulle, joita se 
kehittää läheisessä yhteistyössä COMCYBERin asiantuntijoiden kanssa (Mi-
nistère des Armées, 2019b, s. 11). Doktriinin mukaan DGA:n tulee kasvavissa 
määrin ottaa huomioon operaatioiden tempo ja kyberaseiden luonne. Näin ol-
len esimerkiksi sukellusveneiden tai merkittävien ohjelmistojen hankintaohjel-
mat olisivat hitautensa vuoksi sopimattomia kyberaseiden kehittämiseen 
(Laudrain, 2019, s. 21).  

Hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden doktriinin julkaisuun saakka ase-
voimat oli keskittynyt vain omien järjestelmiensä puolustamiseen. Sen sijaan 
signaali- ja ulkomaantiedustelupalvelu DGSE (Direction Générale de la Sécurité 
Extérieure) vastasi arkaluonteisemmasta toiminnasta, eli verkkotiedustelusta ja 
vastustajan järjestelmiin hyökkäämisestä. DGSE:n toiminta oli pitkään hämärän 
peitossa, kunnes vuoden 2014 Edward Snowdenin paljastusten myötä selvisi 
tiedustelupalvelun olleen useamman vakoiluohjelman – kuten Babarin, Dinon 
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ja Casperin - takana15. Lopulta DGSE:n entinen johtaja Bernard Barnier myönsi 
tiedustelupalvelun aloittaneen hakkerointitoimintansa vuonna 1992 (Fran-
ceschi-Bicchierai, 2015 & Laudrain, 2019, s. 20). DGSE:n nykyinen rooli Ranskan 
kyberpuolustuksessa on jätetty ehkä tarkoituksella epäselväksi. Sen vastuulla 
ovat kuitenkin ilmeisesti muut kuin asevoimien toimintaan ja konventionaalis-
ten joukkojen tukemiseen liittyvät hyökkäykselliset kyberoperaatiot (Taillat, 
2019 & Laudrain, 2019, s. 19). 

4.2.2 Kyberoperaatiot 

Hyökkäys 
 

Hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita ehkä keskeisimmin kuvaava piirre liittyy 
niiden asemaan suhteessa asevoimiin ja niiden konventionaaliseen voimankäyt-
töön. Tämä ilmeni jo vuoden 2017 strategisesta katsauksesta, jonka mukaan ky-
beraseilla on oma roolinsa Ranskan kyvyssä tunkeutua ensimmäisenä määrätyl-
le operaatioalueelle (entrer en premier16). Viimeistään hyökkäyksellisten kybe-
roperaatioiden doktriinia lukemalla käy selväksi, ettei Ranska näe hyökkäyksel-
lisiä kyvykkyyksiä niinkään itsenäisenä, vaan nimenomaan konventionaalisia 
joukkoja tukevana, yhdistelmävaikutteisena (démultiplicateur d’effets) keinona 
(Moray, 2019). Doktriinin julkaisutapahtumassa puhunut puolustusministeri 
Parly (2019, s. 8) totesi näin ollen, kuinka kyberaseita voidaan käyttää joko kon-
ventionaalisten keinojen tukena tai ainakin osittain ne korvaten. Samassa tilai-
suudessa puhunut pääesikunnan päällikkö Lecointre (2019) oli samoilla linjoilla. 
Hänen mukaansa kyberkyvyt mahdollistavat otollisten olosuhteiden - tai jopa 
ylivoiman - saavuttamisen sotatoimialueella suhteessa vastustajaan. Hän kui-
tenkin totesi myös, kuinka…  
 

”…ne [kyberaseet] eivät kaikesta huolimatta ole ratkaisu kaikkiin sotilaiden sotatoi-
mialueella kohtaamiin ongelmiin. LIO ei näin tee tavanomaisista sotatoimista tar-
peettomia. Sen sijaan se laajentaa hyökkäyksellistä arsenaalia sitä täydentäen ja vah-
vistaen.” 

 
Parlyn (2019, s. 8) puheessa korostui myös kyberaseiden rooli osana Ranskan 
merentakaisia operaatioita. Ranskan mittavien globaalien sitoumusten takia 
hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden käyttö konventionaalisten toimien tuke-
na todennäköisesti kasvaa (Moray, 2019). 

Hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita voidaan doktriinin mukaan toteuttaa 
niin strategisella (puolustushaarojen välinen globaali yhteistoiminta) kuin takti-
sella (puolustushaarojen osien sotatoimialueilla harjoittamia toimia) tasolla 

 
15 Esimerkiksi Babar kykeni salakuuntelemaan Skypen, MSN- ja Yahoo-messengerin 

kautta käytyjä keskusteluja, tallentamaan näppäimistön painalluksia ja seuraamaan, millä verk-
kosivuilla kohde oli vieraillut (Franceschi-Bicchierai, 2015). 

16 Vuoden 2017 strategisen katsauksen määritelmän mukaan käsitteellä tarkoitetaan 
kykyä tunkeutua kiistanalaisille alueille ja heikentää ranskalaisjoukkoihin kohdistuvaa uhkaa 
sotilasoperaatioiden toteuttamiseksi (Ministère des Armées, 2017, s. 82). 
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(Ministère des Armées, 2019b, s. 7). Doktriinissa on myös luokiteltu hyökkäyk-
sellisten operaatioiden päämäärät kolmeen eri konventionaalisia toimia tuke-
vaan kategoriaan. Ensimmäinen on ’vastustajan sotilaallisten kykyjen arviointi’, 
eli tiedustelutoiminta. Toinen päämäärä koskee vastapuolen kykyjen heikentä-
mistä tai jopa neutralisointia, mikä tarkoittaa näiden kykyjen tilapäistä häirintää 
tai pysyvien vahinkojen aiheuttamista. Kolmas on vastapuolen havainnointi- ja 
analyysikyvyn heikentäminen. Nämä toimet on havainnollistettu esimerkkien 
kera alla olevassa taulukossa (taulukko 4). Hyökkäyksellisten operaatioiden 
kohteet voivat olla yhteydessä Internetiin, siitä eristettyjä tai osa globaalimpaa 
asejärjestelmää. Hyökkäyksellisiä operaatioita voidaan suorittaa joko kaukaa tai 
fyysisessä viholliskontaktissa (Ministère des Armées, 2019b, s. 7-8 & Moray, 
2019).  

Hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden rooli konventionaalisten sotatoi-
mien tukena muodostaa näin ollen toisen keskeisen eroavuuden anglosaksiseen 
lähestymistapaan verrattuna: Toisin kuin Ranska, painottaa Yhdysvallat kyber-
kyvykkyyksien tukiroolin sijaan niiden autonomista käyttötapaa. Esimerkkinä 
ja hiukan kärjistäen vastaisi ranskalainen ajattelutapa vuoden 2007 operaatio 
Orchardia. Operaatiossa Israel lamautti kyberhyökkäyksellä syyrialaisten ilma-
puolustusjärjestelmän, mikä mahdollisti Israelin ilmavoimien tunkeutumisen ja 
syyrialaisen ydinreaktorin tuhoamisen al-Kibarissa. Yhdysvaltojen lähestymis-
tapa taas vastaisi pikemmin Iranin ydinohjelmaa vastaan autonomisesti käytet-
tyä tuhoisaa Stuxnet- haittaohjelmaa (Moray, 2019). Ranskan puolustusministe-
riö on lisäksi todennut, että suurin osa maan toteuttamista kyberoperaatioista ei 
ole suoranaista vahinkoa tuottavia. Sen sijaan ne keskittyvät pääasiassa tiedus-
teluun ja vastustajan propagandatoiminnan häirintään, mikä eroaa Stuxnetin 
kaltaisesta fyysisestä tuhosta (Ministère des Armées, 2019d, s. 13-14). 
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TAULUKKO 4 Hyökkäykselliset kyberoperaatiot asevoimien tukena niin taktisella kuin 
strategisella tasolla (Ministère des Armées, 2019b, s. 8) 

  TAKTINEN TASO STRATEGINEN TASO 

Vastustajan ky-
vykkyyksien arvi-
ointi 

Tiedustelu välittömän 
kineettisen vaikuttami-
sen mahdollistamiseksi 

Tiedustelu operaatioiden 
valmistelemiseksi, kohtei-
den maalittamiseksi tai 
kyvykkyyksien kehittä-
miseksi 

Vastustajan ky-
vykkyyksien hei-
kentäminen tai 
neutralisointi 

Asejärjestelmän tai ko-
mentopaikan neutrali-
sointi 

Vastustajan operatiivisen 
kyvykkyyden (esimerkiksi 
propagandavektori) tai 
strategisen tason komen-
tojärjestelmän neutrali-
sointi 

Vastustajan ha-
vainnointi- ja ana-
lyysikyvyn hei-
kentäminen 

Komentojärjestelmän 
sisältämien tietojen 
muuttaminen 

Vastustajan propaganda-
keskusten disorganisointi 

 
Ranskan konventionaalisia toimia tukevasta painotuksesta huolimatta käyte-
tään hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita todennäköisesti itsenäisesti muutenkin 
kuin asevoimien toiminnan yhteydessä (Taillat, 2019). Tähän suuntaan viittaa 
muun muassa vuoden 2017 strateginen katsaus, jonka mukaan ”kyberoperaati-
ot laajentavat poliittisten päättäjien käytettävissä olevia toimintavaihtoehtoja ja 
hyväksikäyttävät valtiollisten ja ei-valtiollisten vastustajiemme kasvavaa digita-
lisoitumista” (Ministère des Armées, 2017, s. 83). Toteamus ei näin ollen rajoita 
hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita ainoastaan asevoimien konventionaalisen 
toiminnan tukemiseen. Sen sijaan lainauksessa korostuu poliittisten päättäjien 
rooli, mikä vihjaa kyberhyökkäyksiä käytettävän myös asevoimien operatiivi-
sen toiminnan ulkopuolella. Tämän lisäksi vuoden 2018 kyberpuolustuksen 
strateginen katsaus toteaa, kuinka Ranskan valtion vastatoimet siihen kohdis-
tuneeseen kyberhyökkäykseen voivat käsittää toimenpiteitä kybertilassa 
(SGDSN, 2018, s. 162). Tämä tarkoittaisi ulkomaantiedustelupalvelu DGSE:llä 
olevan edelleen merkittävä rooli muissa kuin asevoimien operatiivista toimin-
taa tukevissa hyökkäyksellisissä kyberoperaatioissa (Taillat, 2019).  

Olennainen osa Ranskan hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita, on pyrki-
mys tiukkaan riskienhallintaan ja erityisesti kansainvälisen humanitaarisen oi-



60 

keuden noudattamiseen (Ministère des Armées, 2019b, s. 9-10). Ranskan mu-
kaan tätä edellyttää erityisesti kyberaseiden välitön vaikutuskyky, kohteiden 
mahdollinen sotilas- ja siviilinomaisuus, sekä tietoverkoille ominainen voima-
kas keskinäisyhteys. Tästä syystä hyökkäykselliset kyberoperaatiot kohdistuvat 
puolustusministeriön mukaan ainoastaan sotilaskohteiksi määriteltyihin infra-
struktuureihin. Näin ollen esimerkiksi koulut, sairaalat tai siviili-infrastruktuuri 
ylipäätään ovat kiellettyjen maalien listalla. Ongelmalliseksi muodostuvat kui-
tenkin järjestelmät, jotka ovat sekä siviili- että sotilaskäytössä. Tällaisia kohteita 
voidaan huolellisen analyysin jälkeen kuitenkin tapauskohtaisesti maalittaa, 
mikäli toteutettavan iskun suhteellisuudesta ja varovaisuudesta on riittävästi 
huolehdittu (Ministère des Armées, 2019d, s. 12-15). Tämä hyökkäyksellisten 
kyberoperaatioiden maalittamisprosessi on sijoitettu pääesikunnan päällikön 
vastuulle, jolla on käytettävissään muun muassa oikeudellisten neuvonantajien 
tuki. Myös kyberaseiden suunnittelun on oltava huolellista niiden vaikutusten 
hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi. Kyberaseet tulee näin ollen konfi-
guroida nimenomaan haettujen vaikutusten mukaisiksi (Ministère des Armées, 
2019d, s. 12-15). 
 
Puolustus 
 
Asevoimien puolustuksellisten kyberoperaatioiden tehtävä on taata sen toi-
minnanvapaus ja sitä kautta operatiivinen ylivoima (supériorité opérationnelle) 
konflikteissa, joissa Ranskan asevoimat on osallisena (Ministère des Armées, 
2019c, s. 3-5). Sanatarkasti puolustuksellisten kyberoperaatioiden doktriinissa 
todetaan, kuinka ”näistä tehtävistä17 LID kattaa etenkin seuraavat kolme: enna-
koinnin, havaitsemisen ja reagoinnin ja täydentää tehtäviä: ennaltaehkäisemi-
nen, suojelu ja attribuutio”. Millä toiminta-alueella18 (oma, neutraali tai vastus-
tajan) mitäkin strategista tehtävää sovelletaan, on havainnollistettu kuviossa 2 
(Ministère des Armées, 2019c, s. 5-6). Näin ollen puolustukselliset kybertoimet 
eivät rajoitu pelkästään omiin tietojärjestelmiin. Sen sijaan puolustuksellisen 
kybertaistelun doktriini painottaa toimimista nimenomaan oman toiminta-
alueen ulkopuolella, mukaan lukien neutraaleissa ja vastustajan järjestelmissä 
(Taillat, 2019). 
 

 
17 Ranskan kyberpuolustukselle vuonna 2018 asetetut kuusi strategista tehtävää, katso 

luku 4.2. 
18 Ranskaksi zone. Toiminta-alueen käsitettä ei ole täsmällisesti määritelty. Käsite kat-

taa ainakin tietojärjestelmät, mutta puolustuksellisten kyberoperaatioiden doktriinin mukaan 
voi puolustuksellisen kybertaistelun operaatio käsittää esimerkiksi taloudellisia pakotteita tai 
diplomaattisia toimenpiteitä. Näin ollen toiminta-alue on todennäköisesti pelkkää informaatio-
teknologiaa kokonaisvaltaisempi käsite (Ministère des Armées, 2019c, s. 4-5). 
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KUVIO 2 Strategiset tehtävät eri toiminta-alueilla (Ministère des Armées, 2019c, s. 6) 

Vaikka näiden strategisten tehtävien tarkkaa sisältöä on valaistu niukasti, on 
jonkinlaisten päätelmien tekeminen joka tapauksessa mahdollista. Ennakoinnin 
tehtävänä on ensinnäkin arvioida jatkuvasti kyberhyökkäysten todennäköisyyt-
tä, jonka toteuttaminen todennäköisesti kattaa kybertiedustelun. Tätä näkemys-
tä vahvistaa sekin, että COMCYBER suorittaa tehtävää yhdessä sekä ANSSIn 
että tiedustelupalvelujen kanssa. Toiseksi ennakoinnin tulee kyetä ennaltaeh-
käisemään uhkia, mikä tarkoittanee esimerkiksi hyökkäykseen käytettävän jär-
jestelmän etukäteistä lamauttamista hyökkäyksellisiin kyberoperaatioihin tur-
vautumalla (Ministère des Armées, 2019c, s. 4). Tätä näkemystä puoltaa totea-
mus, jonka mukaan… 

 
”…poikkeuksellisissa olosuhteissa Ranska turvautuu välittömästi ja varmasti ennal-
taehkäisevään legitiimiin puolustukseen vastauksena lähes, mutta vielä toistaiseksi 
aloittamattomaan kyberhyökkäykseen sillä edellytyksellä, että sen oletettu vaikutus 
on riittävän vakava” (Ministère des Armées, 2019d, s. 9). 

 
Havaitsemisen tarkoituksena on löytää merkkejä meneillään olevasta ky-
berhyökkäyksestä, mikä edellyttää COMCYBERin yhteistyötä niin kansallisten 
kuin kansainvälisten kumppanien kanssa. Reagoinnin pyrkimyksenä taas on 
sanatarkasti ”kyberhyökkäyksen vastustaminen, jottei se kykene estämään 
omaa toimintaamme”. Tällöin COMCYBER käynnistää puolustuksellisen ope-
raation yhteistyössä ANSSIn kanssa (Ministère des Armées, 2019c, s. 4). 
Tällainen puolustuksellinen operaatio voi edellyttää esimerkiksi palvelun 
alasajoa subsidiariteettiperiaatetta noudattaen seuraavasti: 
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”…puolustuksellisen kybertaistelun operaatio saattaa edellyttää palvelun alasajoa tai 
keskeyttämistä. Tällainen päätös riippuu yleisesti ottaen järjestelmää käyttävän sota-
väenosaston päälliköstä. Kuitenkin, mikäli tilanteen vakavuus tai kiireisyys edellyt-
tää, voi ylemmän portaan toimija tai COMCYBER määrätä tällaisen katkon toimeen-
panon” (Ministère des Armées, 2019c, s. 9). 

 
Hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden doktriinin mukaan hyökkäykselliset 
kyberoperaatiot voivat myös tulla puolustuksellisen kybertaistelun tueksi ni-
menomaan hyökkäykseen reagoitaessa. Doktriinin mukaan ”osallistumalla 
hyökkääjän luonnehtimiseen, lopettamalla hyökkäyksen väkisin tai hämäten 
vastustajan hyökkäyksen kohti merkityksettömiä kohteita” voidaan hyökkäyk-
sellisiä toimia käyttää puolustuksellisten tukena silloin, kun kyberhyökkäys 
kohdistuu asevoimien operatiivisiin kykyihin tai komentoketjuun. Erityisesti 
hyökkääjän luonnehtiminen ja hyökkäyksen väkisin lopettaminen edellyttäne-
vät toimimista vastustajan toiminta-alueella kuvion 2 mukaisesti (Ministère des 
Armées, 2019b, s. 6). Tähän viittaa myös Florence Parlyn (2019, s. 8) toteamus, 
jonka mukaan ”varaamme itsellemme – olkoon hyökkääjä kuka hyvänsä – oi-
keuden käytettyjen tietojärjestelmien ja niiden vaikutusten neutralisoimiseen”.  

Vuoden 2018 kyberpuolustuksen strateginen katsaus esitteli eräänlaisen 
kyberhyökkäysten luokittelun mallin (taulukko 5), jonka tarkoitus on auttaa 
päättäjiä hyökkäysten vakavuusasteen määrittelyssä. Siten se myös vihjaa 
Ranskalla olevan etukäteen määriteltyjä toimintavaihtoehtoja hyökkäyksiin 
vastaamiseksi. Malli perustuu ensi sijassa hyökkäyksen aiheuttaman vahingon 
vakavuuteen, joka määritellään Ranskan keskeisille kansallisille intresseille, sen 
suvereniteetille ja demokratialle, sisäiselle turvallisuudelle, väestölle, 
ympäristölle ja taloudelle aiheutetun vahingon määrällä. Lisäksi hyökkäyksen 
vakavuusasteeseen vaikuttaa muun muassa sen tahallisuus, toistuvuus ja 
vaarallisuus. Malli on hyvin samankaltainen yhdysvaltalaisen version kanssa ja 
se ottaa huomioon YK:n peruskirjan 51. artiklan (SGDSN, 2018, s. 79-81 & 
Toucas, 2018). 
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TAULUKKO 5 Kyberhyökkäysten luokittelun malli (SGDSN, 2018, s. 80) 

Vakavuusaste 
Yhdysvaltalainen 

malli 
Vaikutuksen arvio 

Onko kyseessä YK:n 
peruskirjan 51. artik-
lan mukainen aseelli-

nen hyökkäys? 

Taso 5 - Ää-
rimmäinen 

hätätila 

Level 5 Emergency 
(Black) 

Äärimmäinen vai-
kutus 

Mahdollista; arvioitava 
tapauskohtaisesti 

Taso 4 - Mer-
kittävä kriisi 

Level 4 Severe (Red) Merkittävä vaikutus 

Epätodennäköistä. Näi-
tä tasoja vastaavat toi-
met voivat kuitenkin 

vastata muita kansain-
välisesti laittomia toi-
menpiteitä (kuten su-
vereniteetin loukkaus, 

sopimaton voiman-
käyttö ja niin edelleen). 

Taso 3 - Kriisi 
Level 3 High (Oran-

ge) 
Voimakas ja laaja 

vaikutus 

Taso 2 - Vaka-
va välikohtaus 

Level 2 Medium 
(Yellow) 

Voimakas ja rajoit-
tunut vaikutus 

Taso 1B - Väli-
kohtaus 

Level 1 Low (Green) 

Merkittävä ja rajoit-
tunut vaikutus 

Taso 1A - 
Huomattava 

tapaus 
Heikko vaikutus 

Taso 0 - Ta-
paus 

Level 0 Baseline 
(White) 

Mitätön vaikutus 

 
Lopuksi mainittakoon digitaalisen strategisen autonomian tavoittelun määrit-
tävän myös kyberoperaatioita, sillä ”kyky puolustuksellisiin ja hyökkäykselli-
siin sotilasoperaatioihin kybertilassa edesauttaa kansallisen suvereniteetin yllä-
pitämistä” (Ministère des Armées, 2019a, s. 5). Kuten hyökkäyksellisen kyber-
sodankäynnin doktriinin ensimmäisessä kappaleessa todetaan… 

 
”…kriisien, epävakauden, terrorismin uhan ja konventionaalisten sekä hybridisotien 
geopoliittisessa ympäristössä puolustusministeriö takaa osaltaan kaikissa tilanteissa, 
sodan tai rauhan aikana, Ranskan kansallisen suvereniteetin ja päätöksenteon auto-
nomian kansallisella maaperällä, samoin kuin kaikilla sotatoimialueilla, johon jouk-
kojamme on sijoitettu” (Ministère des Armées, 2019a, s. 4). 

 

Kybertilan vahvistuminen vastakkainasettelun kenttänä asettaa täten erityisesti 
hyökkäysten attribuutio- ja luonnehdintakyvyn Ranskan ’autonomisen enna-
koinnintarpeen’ (käytännössä tiedustelun) ytimeen (Ministère des Armées, 2017, 
s. 75). 
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4.3 Kansainvälinen politiikka 

Kolmas ja viimeinen Ranskan toimenpiteisiin liittyvä teema koskee Ranskan 
toimintaa kansainvälisen politiikan tasolla. Tämä teema ja sen määrittely ai-
heutti tutkijalle eniten päänvaivaa, sillä osa sen alateemoista oli alun perin osa-
na digitaalista strategista autonomiaa taikka kybertaistelua. Kaikkia tässä esitel-
tyjä alateemoja yhdistää kuitenkin niiden korostunut kansainvälisen politiikan 
aspekti, mistä syystä ne yhdistettiin saman pääteeman alle. Erityisessä osassa 
tätä teemaa on kuitenkin globaalin Internetin hallinta, jota Ranska pyrkii kehit-
tämään hillitäkseen Internetin hajoamisprosessia ja yleistä konfliktinomaisuutta. 
Muut kansainvälisen politiikan alateemat koskevat attribuutiota, kyberpelotetta 
ja kehitysyhteistyötä. 

4.3.1 Globaalin Internetin hallinta 

Ranskan näkemyksen mukaan globaalin Internetin hallinnalla tarkoite-
taan ”globaalin verkon toimintaa ohjaavien sääntöjen määrittelyä ja toimeenpa-
noa”. Internetin hallinnan kehityksessä olennaista on, että verkko säilyttää 
avoimuutensa ja monimuotoisuutensa samalla kun luottamusta sen toimintaan 
kasvatetaan. Kansainvälisen digitaalisen strategian sanoin Ranska haluaa ”olla 
hahmottelemassa uutta, avoimuutta ja turvallisuutta tasapainottavaa tietä” 
(France-Diplomatie, 2017). 

Ranskan visio globaalin Internetin hallinnasta tiivistyy erityisesti Pariisin 
vetoomukseen (Appel de Paris).  Kyseessä on vuoden 2018 lopulla Pariisin rau-
hanfoorumissa julkistettu korkean tason poliittinen vetoomus, jonka tarkoitus 
on tuoda yhteen valtiot, yksityisyritykset, tutkimusmaailma ja kansalaisyhteis-
kunta. Pariisin vetoomuksen allekirjoittajat sitoutuvat työskentelemään yhdessä 
vastuullisen käyttäytymisen ja fyysisen maailman pelisääntöjen edistämiseksi 
kybertilassa (Appel de Paris, 2018a & France-Diplomatie, 2019a). Vetoomus si-
sältää kaiken kaikkiaan yhdeksän periaatetta, jotka ovat yksilöiden ja infra-
struktuurien suojeleminen; Internetin ytimen, eli käytännössä nimipalvelujär-
jestelmän suojeleminen; demokraattisten vaaliprosessien suojeleminen; teolli-
suusvakoilun ehkäiseminen; kyberaseiden leviämisen ehkäiseminen; digitaalis-
ten prosessien, tuotteiden ja palveluiden turvallisuus koko niiden elinkaaren 
halki; kyberhygienian kohentaminen; yksityisyritysten toteuttamien takaisin-
hakkerointien (hack-back) kieltäminen ja vastuullisten käytösnormien edistämi-
nen (Appel de Paris, 2018c).  

Kansainvälisen strategian mukaan kybertilan ongelmien ratkomiseksi tu-
lee ”monenkeskisyyden19 olla keskeisessä asemassa laadittaessa yhteisiä sääntö-
jä ja normeja rauhan ja turvallisuuden säilyttämiseksi digitaalisessa universu-
missa” (France-Diplomatie, 2017). Vuoden 2017 strategisen katsauksen mukaan 

 
19 Monenkeskisyys eli multilateralismi tarkoittaa kolmen tai useamman valtion yhdes-

sä määritettyihin toimintaperiaatteisiin perustuvaa toimintaa (Keohane, 2006, s. 56). 
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tämä monenkeskisyys ruumiillistuu erityisesti YK:ssa (Ministère des Armées, 
2017, s. 63-64). Sen foorumeista keskeisimmässä asemassa on ollut vuodesta 
2004 asti kokoontunut kansallisten asiantuntijoiden ryhmä (UN Group of Go-
vernmental Experts, GGE), jossa Ranskaa edustaa maan digisuurlähettiläs 20 . 
Ryhmän saavutuksista Ranska painottaa vuoden 2013 sopimusta, jonka mu-
kaan YK:n peruskirja21 soveltuu valtioiden toiminnan sääntelyyn kybertilassa. 
Lisäksi mainitaan vuoden 2015 sopu vapaaehtoisista, niin sanotuista ’vastuulli-
sista käytösnormeista’. Näiden mukaan valtioiden tulisi yhteistyön helpotta-
miseksi ja väärinkäsitysten vähentämiseksi tehdä esimerkiksi kansallisista ky-
berturvallisuusjärjestelyistään läpinäkyvämpiä ja pidättäytyä sotatoimien ulko-
puolisesta toiminnasta toisten valtioiden kriittisen infrastruktuurin vahingoit-
tamiseksi (France-Diplomatie, 2017 & ANSSI, 2015, s. 8). Vuosien 2016-2017 
neuvottelukierros kuitenkin jumiutui johtuen erimielisyyksistä kansainvälisen 
oikeuden sovellettavuudesta kybertilaan. Esimerkiksi Kuuba, Kiina ja Venäjä 
vastustavat oikeutta legitiimiin itsepuolustukseen kyberhyökkäykseen reagoi-
taessa, koska näin ne menettäisivät kybertilan suomat epäsymmetriset edut 
(Sukumar, 2017 & Audureau, 2018). Ranska näin ollen pitää YK-tason neuvotte-
lujen epäonnistumista selkeänä merkkinä valtioiden näkökantojen perinpohjai-
sesta eroavaisuudesta. Joka tapauksessa, epäonnistuminen…  
 

”…ei suinkaan kyseenalaista edellisten vuosien aikana hyväksyttyjä normeja ja peri-
aatteita. Sen ei myöskään tule lopettaa Ranskan taikka kansainvälisen yhteisön pyr-
kimyksiä kybertilan tasapainon, käytösnormien, luottamusta kasvattavien toimenpi-
teiden ja ylipäätään kansainvälisen turvallisuuden edistämiseksi” (SGDSN, 2018, s. 
36). 

 

Näin ollen Ranska on YK:n toiminnan jämähdettyä alkanut korostaa muiden 
vaikuttamisväylien roolia. Kansallisten asiantuntijoiden ryhmän lisäksi eräs 
tällainen monenkeskinen väylä ovat G7- ja G20-maiden ryhmät, jotka vuosina 
2016-2017 perustivat digitalisaatioon keskittyvät työryhmät. Näiden työryh-
mien tapaamisissa Ranska on pyrkinyt saattamaan kyberturvallisuuteen liitty-
viä aiheita, kuten digitalouden kilpailun, Internet-alustojen aseman, algoritmien 
läpinäkyvyyden sääntelyn, tekoälyn kehityksen, sekä digitalisaatioon liittyvät 
verotukselliset haasteet osaksi molemman ryhmän agendaa (France-Diplomatie, 
2017). Erityisesti G20-ryhmä nähdään sopivana väylänä kyberturvallisuuteen 
liittyvien kansainvälisen sääntelyn ja valtioiden suvereniteetin kaltaisten aihei-
den käsittelyyn. Ryhmän meriittinä pidetään vuoden 2015 kyberkeinojen kiel-
toa teollisuusvakoilun välineenä (SGDSN, 2018, s. 90). 

Ranskan toiminnasta ICANNissa ja IETF:ssä kerrotaan varsin vähän. 
ICANNiin liittyen Ranska toteaa puolustavansa Internetin demokraattista, osal-

 
20 Digisuurlähettiläs (ambassadeur pour le numérique) koordinoi ulkoministeriön toimin-

taa digitalisaatioon ja kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän on myös jatkuvassa 
yhteydessä Ranskan ulkomaanedustustoihin ja -lähetystöihin, jotka joutuvat yhä enemmän 
käsittelemään digitalisaation ja geopolitiikan välimaastossa liikkuvia kysymyksiä (France-
Diplomatie, 2019b). 

21 YK:n peruskirja määrittää organisaation toiminnan suuret periaatteet. 
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listavaa ja monikansallisuutta paremmin edustavaa hallintaa. Näin ollen Rans-
ka on pyrkinyt organisaation vuonna 2017 päättyneen yhdysvaltalaisjohtoisuu-
den jälkeen sen toiminnan rakenteiden monikansallistamiseen. IETF:n osalta 
Ranska pyrkii tehostamaan niin omaa kuin eurooppalaisten välistä yhteistyötä 
kyetäkseen paremmin vaikuttamaan standardien ja protokollien kehittelyyn 
(France-Diplomatie, 2017). 

GGE:n toiminnan ajauduttua pattitilanteeseen on kuitenkin alkanut ko-
rostua myös kahdenkeskisten suhteiden rooli. Kyberpuolustuksen strategisen 
katsauksen mukaan ”Ranskan tulee solmia strategisia kahdenkeskisiä suhteita 
ja kehittää suoran ja avoimen dialogin kanavia kybertilan keskeisimpien toimi-
joiden kanssa”. Kahdenkeskisten suhteiden tarkoitus on ensinnä tehdä dialogis-
ta suorempaa, mukaan lukien silloin kun uhka kantautuu neuvottelupöydän 
vastapuolelta. Toinen tarkoitus on keskinäisen viestinnän mahdollistavien väy-
lien pystyttäminen erityisesti kriisien eskalaation hallitsemiseksi. Kolmas pyr-
kimys on määrittää molemminpuoliset rajat, joiden ylittäminen voisi johtaa en-
nalta-arvaamattomaan eskalaatioon (SGDSN, 2018, s. 75-76).  

Valtioiden välisen yhteistyön lisäksi oleellinen osa Ranskan strategiaa on 
yksityisen sektorin yritysten osallistaminen. Kuten kyberpuolustuksen strategi-
sessa katsauksessa todetaan, suo kybertila uutena vastakkainasettelun ympäris-
tönä yksityiselle sektorille ennennäkemättömän paljon vastuuta rauhan ja kan-
sainvälisen turvallisuuden takaamisessa. Tästä syystä valtioiden on erittäin vai-
kea määrittää kybertilan sääntöjä tuomatta yksityistä sektoria neuvottelupöy-
tään mukaan (SGDSN, 2018, s. 36).  

Ajatus näkyy erityisesti Pariisin vetoomuksen toimijoiden kattavuudessa. 
Aikaisemmin kybertilan normeihin liittyvät aloitteet olivat epävirallisesti olleet 
valtioiden etuoikeus, mistä on esimerkkinä umpikujaan ajautuneen GGE:n työ 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden soveltamiseksi kybertilaan. Sittemmin 
kuitenkin esimerkiksi Siemensin julkaisema Charter of Trust pyrki globaalien 
kyberturvallisuusstandardien kehittämiseen. Siemensiä ennen oman aloitteensa 
julkaisi Microsoft, jonka Cybersecurity Tech Accordin tavoitteena oli saada tekno-
logiateollisuus paremmin suojelemaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja turvalli-

suutta kyberhyökkäyksiltä. Myöhemmin Microsoft myös lähestyi Ranskan hal-
litusta saadakseen tuen aloitteelleen, mutta Pariisi piti sitä liian kapea-alaisena 
ja teollisuuteen painottuvana. Tämä sai Ranskan kuitenkin huomaamaan Inter-
netin hallinnan johtajuuteen liittyvän markkinaraon. Pariisin vetoomuksen on 
näin ollen määrä täyttää tämä rako yhdistämällä ja laajentamalla eri toimijoiden 
tavoitteet normeiksi, joiden taakse mahdollisimman moni toimija saattaa aset-
tua. Tähän mennessä vetoomus on onnistunut keräämään allekirjoittajia verra-
ten laajalti. Näistä 631 on yrityksiä, mukaan lukien Kiinasta, Yhdysvalloista ja 
Venäjältä. Mukana on myös 76 valtiota, eurooppalaisten maiden ollessa kaik-
kein edustetuimpia (Appel de Paris, 2018b & Laudrain, 2019, s. 10-11). 

Näin ollen Pariisin vetoomus sisältää useita teollisuutta koskevia toimia. 
Yksi niistä on tuotteiden ja palveluiden turvallinen suunnittelu (security by de-
sign), joka on erityisen oleellista niin sanottujen laajasti käytettyjen ja täten sys-
teemisesti tärkeiden tuotteiden osalta. Näkemys löytyy myös kyberpuolustuk-
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sen strategisesta katsauksesta, jonka mukaan ”kansainvälisellä tasolla on oleel-
lista määritellä normeja, joiden tavoitteena on taata, ettei ominaisuuksiltaan 
systeemisiä tuotteita voida kaapata esimerkiksi kyberhyökkäysten toteutta-
miseksi”. Tällainen yritysten vastuuttaminen voisi tarkoittaa tuotteiden turval-
lisuuden takaamista lähtien niiden suunnittelusta aina pitkäkestoiseen ylläpi-
toon saakka. Esimerkiksi kyberhyökkäyksen sattuessa voisi tämä tarkoittaa asi-
akkaiden auttamista järjestelmien toiminnan ennalleen palauttamiseksi 
(SGDSN, 2018, s. 87, 89-90). 

Toinen huomionarvoinen yksityisyrityksiin liittyvä tavoite koskee näiden 
hyökkäyksellisten kyberkyvykkyyksien kieltämistä. Ranskan mukaan jotkin 
valtiot osana näiden sotilaspolitiikkaa päinvastoin suunnittelevat yksityisyritys-
ten valtuuttamista hyökkäyksellisten kybertoimien toteuttamiseksi…  
 

”…hyökkäysten moninkertaistuminen ja näiden toteuttajien oikeuteen saattamisen 
vaikeus kannustavat yksityistä sektoria kyberpuolustuksen kyvykkyyksien kehittä-
miseen. Tämä dynamiikka saattaa johtaa takaisinhakkeroinnin edistämiseen, mikä 
tarkoittaa yksityisen sektorin toimijoiden valtuuttamista kyberhyökkäysten toteut-
tamiseksi” (SGDSN, 2018, s. 88). 

 
Ranskan mukaan tämä heikentäisi kuitenkin valtioiden väkivaltamonopolia ja 
pahentaisi sitä kautta entisestään kybertilan rakenteellista epätasapainoa 
(SGDSN, 2018, s. 88).  

4.3.2 Attribuutio 

Ranskan kansainvälisen poliittisen tason toimintaan liittyy keskeisesti maan 
attribuution toteuttamistapa, eli kyberhyökkäyksen toteuttajan tunnistaminen. 
Ensimmäinen seikka koskee attribuution teknistä toteuttamista: Kyberoperaati-
ot ja kansainvälinen oikeus 2019- julkaisun mukaan hyökkääjän tunnistaminen 
perustuu erityisesti käytetyn hyökkäysinfrastruktuurin, sen kulkureitin, sekä 
käytettyjen hyökkäystekniikoiden määrittelyyn. Toimenpiteet käsittävät myös 

hyökkääjän toiminnan kronologian ja laajuuden arviointia, sekä hyökkäyksen 
vakavuuden, uhatun kohdealueen ja hyökkääjän tavoitteleman vaikutuksen 
määrittelyä (Ministère des Armées, 2019d, s. 11).  

Nämä toimenpiteet auttavat määrittämään, onko hyökkäyksen takana 
valtiollinen toimija vai ei. Kyberhyökkäys luetaan valtion suorittamaksi, mikä-
li ”sen on suorittanut valtiollinen instituutio, henkilö tai ihmisryhmä, joka toi-
mii valtion antamien ohjeiden tai määräysten mukaisesti tai on ylipäätään tä-
män hallinnassa”. Lisäksi valtioiden, jotka päättävät kyberoperaatioidensa to-
teuttamiseksi turvautua ei-valtiollisiin toimijoihin - kuten alan yrityksiin tai 
hakkeriryhmiin, nähdään olevan vastuussa näiden toimista (Ministère des 
Armées, 2019d, s. 11). Tämä on selkeä viesti etenkin Venäjälle, joka operaatiois-
saan on turvautunut hakkeriryhmiin oman roolinsa häivyttämiseksi (Connell & 
Vogler, 2017, s. 10-11).  

Lisäksi vaikka valtio ei aktiivisesti edesauttaisikaan kyberhyökkäysten 
toteuttamista, voidaan tätä silti pitää sellaisesta vastuussa, mikäli tarvittaviin 
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toimenpiteisiin hyökkäysten estämiseksi ei ole ryhdytty (Delerue & Géry, 2018). 
Ranskan mukaan valtion epäonnistuminen oman maa-alueensa valvomisessa ei 
kuitenkaan – Tallinnan manuaalin asiantuntijoiden enemmistön vastaisesti – 
oikeuta hyökkäyksen kohteeksi joutunutta valtiota ryhtymään voimatoimiin 
tällaista valtiota vastaan. Suotavampia ovat sen sijaan diplomaattisen tason 
toimet, mikä voisi tarkoittaa esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston koolle 
kutsumista (Ministère des Armées, 2019d, s. 10). 

Ranskan mukaan valtion tunnistaminen kyberhyökkäyksestä vastuul-
liseksi ei kuitenkaan pakota ryhtymään julkiseen attribuutioon, mikä tutkija 
Arthur Laudrainin mukaan erottaa sen keskeisesti anglosaksisista ja muista Na-
to- liittolaisista. Erityisen selvästi tämä ilmeni vuonna 2018, jolloin Venäjää 
epäiltiin kemiallisten aseiden kieltojärjestöön kohdistuvan kyberhyökkäyksen 
valmistelusta: Siinä missä Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada ja Alankomaat 
parjasivat Venäjää suorasanaisesti, tyytyi Ranska lähinnä myötäilemään liitto-
laisiaan syyttämättä Venäjää suoraan (Ministère des Armées, 2019d, s. 11 & 
Laudrain, 2019, s. 6). Toimittaja Amaelle Guiton (2018) kirjoittaa, kuinka: 
 

”Neljäs lokakuuta Iso-Britannia, Australia, Kanada ja Alankomaat laukaisivat ristitu-
lituksen Venäjän tiedustelupalvelu GRU:ta kohti, nuhdellen tätä viime vuosien ky-
berhyökkäyksistä; samana päivänä Yhdysvallat julisti syyttäneensä seitsemää venä-
läisagenttia useamman kansainvälisen urheiluinstituution salakuuntelusta. Ranska 
taas tyytyy pysymään mykkänä. Vasta päivän päättyessä ulkoministeriö julkaisee 
tarkkaan punnitun tiedonannon, jossa Pariisi arvioi ”julkituotujen seikkojen olevan 
vakavia ja huolestuttavia” ja ”ilmaisee täyden solidaarisuutensa liittolaisiaan koh-
taan””. 

 
Julkisen attribuution sijaan Ranska suosii suoraa vuoropuhelua hyökkäyksestä 
epäillyn kanssa. Esimerkiksi vuoden 2015 hyökkäyksessä TV5Monde-
televisiokanavaa vastaan ANSSI lähinnä tyytyi tiedottamaan mediaa tutkimus-
tensa tuloksista. Yksityiset kyberturva-alan yritykset sitten analysoivat näitä 
tietoja, jotka lopulta osoittivat venäläistä hakkeriryhmä APT28:aa kohti (Laud-
rain, 2019, s. 6). Myöhemmin Ranskan ja Venäjän on uutisoitu käyneen korkean 

tason keskusteluja punaisen linjan perustamisesta maiden välille epäiltyjen ky-
berhyökkäysten setvimiseksi (Intelligence Online, 2018). Ranskan julkista attri-
buutiota välttävässä toimintatavassa voi näin ollen havaita yhtymäkohtia maan 
kahdenkeskisten suhteiden päämäärien kanssa. Poikkeuksen teki kuitenkin 
puolustusministeri Parlyn hyökkäyksellisen kyberdoktriinin julkaisutilaisuu-
den paljastus, josta päätellen venäläinen Turla- niminen hakkeriryhmä oli 
Ranskan laivaston upseereiden sähköpostitileihin kohdistuneiden hyökkäysten 
takana (Moray, 2019). 

4.3.3 Kyberpelote 

Eräs Ranskan kansainvälisen politiikan alateema koskee paljon debattia herät-
tänyttä peloteajattelun soveltamista kybertilassa. Toisin kuin osa liittolaisistaan, 
ei Ranska koskaan ole omaksunut konventionaalisin asein saavutettavaa pelo-
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tevaikutusta, mikä pätee myös niin sanottuun kyberpelotteeseen (SGDSN, 2018, 
s. 37 & Le Drian, 2016). Edellisen puolustusministerin Jean-Yves Le Drianin 
(2016) sanoin: 
 

”En näe, kuinka kyberasein kyettäisiin saavuttamaan yhtä täsmällistä pidättyväisyy-
den tai pelotteen vaikutusta siten kuten havaitsemme ja ydinpelotteen avulla ylläpi-
dämme. Samaten ydinpelotteen toimintaperiaate on perin pohjin erilainen kybertais-
teluihin verrattuna. Tästä syystä näen kyberin yhdistyvän ajattelussamme pikemmin 
konventionaalisen sodankäynnin problematiikkaan.” 

 
Suhtautuminen kyberpelotteeseen on jälleen eräs Ranskan anglosaksisista mais-
ta erottava tekijä. Toisin kuin Ranskassa, perustuu Yhdysvalloissa ja Iso-
Britanniassa kyberpelote resilienssin, sekä puolustus- ja vastatoimenpiteitä yh-
distävään ajatteluun. Koska pelote ei näin ollen tuota absoluuttista kauhun ta-
sapainoa, ei se ranskalaisen näkemyksen mukaan vastaa pelotteen määritelmää. 
Sen sijaan pelotekonsepti on varattu yksinomaan ydinaseille, jotka ainutlaatui-
sen tuhovoimansa vuoksi mielletään Ranskan suvereniteetin perimmäiseksi 
takeeksi (SGDSN, 2018, s. 37-38). 

Vuoden 2018 kyberpuolustuksen strateginen katsaus määrittelee täsmäl-
lisemmin kyberpelotteen kolme ongelmallisinta osatekijää.  Ensimmäisen mu-
kaan pelotevaikutuksen tulee perustua selkeään ja uskottavaan retoriikkaan. 
Kyberpelotteen osalta tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä paljastettuja ky-
berkyvykkyyksiä vastaan voidaan nopeasti kehittää vastatoimenpiteitä. Toisek-
si kyberaseet eivät aiheuta ydinaseiden kaltaista pidäkevaikutusta: Toisin kuin 
kyberaseet, mitätöi ydinaseiden tuhokyky mahdollisen hyökkäyksen kuvitellut 
hyödyt. Kolmanneksi voi kyberaseita, toisin kuin ydinaseita, tuottaa ja käyttää 
varsin vähäisin voimavaroin. Tämän takia ei kyberasein voida saavuttaa ydin-
aseiden kaltaista muutamaan valtiolliseen toimijaan perustuvaa strategista ta-
sapainoa (SGDSN, 2018, s. 38). 

Virallisista määrittelyistä huolimatta voi Ranskan retoriikasta tulkita kui-
tenkin myös päinvastaista, sillä jo hyökkäyksellisen doktriinin julkistamista 
voidaan käytännössä pitää pelotevaikutusta luovana toimenpiteenä (Taillat, 
2019). Tällaista retoriikkaa edustaa esimerkiksi Florence Parlyn (2019, s. 8) to-
teamus, jonka mukaan ”varaamme lain puitteissa itsellemme oikeuden vastais-
kuun valitsemanamme ajankohtana ja valitsemillamme keinoin”. 

4.3.4 Kehitysyhteistyö 

Vaikka Ranska suosii yhteistyötä nimenomaan eurooppalaisten ja laajemmin 
läntisten maiden kera, korostaa se näiden lisäksi kuitenkin tiettyjä maantieteel-
lisiä alueita, joihin kuuluvat erityisesti ranskankieliset Saharan eteläpuolisen 
Afrikan maat, Pohjois-Afrikka, sekä tietyt Lähi-idän ja Itä- ja Kaakkois-Aasian 
maat (SGDSN, 2018, s. 75). Oleellinen osa näihin maihin liittyvää politiikkaa on 
taata, että nämä yhteiskunnat kansalaisineen pääsevät osallisiksi Internetin ja 
sen palveluiden kehityksestä (France-Diplomatie, 2017). Kuten Ranskan ulko-
ministeriö kirjoittaa…  
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”…tieto- ja viestintäteknologioiden myötävaikutus [valtioiden] kehitykseen on ylei-
sesti tunnustettu: tieto- ja viestintäteknologiat ovat tehokkaita välineitä, jotka vaikut-
tavat jokaiseen kahdeksan YK:n vuosituhattavoitteen22 toteuttamiseen… Nämä tek-
nologiat mahdollistavat sovellusten kehittämisen usealla eri alalla (terveys, koulu-
tus,…) ja tuottavuutta merkittävästi lisäämällä osallistuvat voimakkaasti talouskas-
vuun (e-kauppa, e-pankkitoiminta, e-hallinto…)… Taistelu digitaalista kuilua vas-
taan on myös merkittävä haaste… ja eräs ulkoministeriön keskeisimmistä tehtävistä” 
(France-Diplomatie, 2015). 

 
Tämä taas edellyttää infrastruktuurien, palveluiden, sääntelyn ja hallinnon ke-
hittämistä, joiden suhteen Ranska pyrkii myötävaikuttamaan Ranskan kehitys-
yhteistyöviraston (Agence française de développement, AFD) kautta, sekä avusta-
malla suuria ranskalaisia digialan yrityksiä näiden kehitysmaihin suuntautuvan 
vientipolitiikan edistämiseksi (France-Diplomatie, 2017). 

Näitä pyrkimyksiä ajamaan on perustettu eri projekteja. Yksi tällainen on 
digitaalisen kehityksen hanke (Plan Développement et Numérique, PDN), jonka 
tavoitteena on taata ihmisten yhteys Internetiin, edistää digitalouden rakenta-
mista ja digiteknologian käyttöä kehitysyhteistyön tavoitteiden edistämiseksi 
(France-Diplomatie, 2017). Toinen esimerkki on ulkoministeriön rahoittama ja 
vuonna 2003 perustettu digitaalista eriytymistä ehkäisevä ADEN- projekti (Ap-
pui au Désenclavement Numérique).  Hanke koskee nimenomaan Saharan etelä-
puolisen Afrikan maita, ja se keskittyy tarjoamaan laitteita ja Internet- yhteyden 
paikallisten ja maantieteellisesti eristäytyneiden hallintojen palveluiden tarjoa-
miseksi, sekä paikallisten yhteisöjen kehityksen tukemiseksi (France-
Diplomatie, 2015). Senegalin pääkaupunkiin Dakariin taas on perustettu koulu, 
jonka tarkoituksena on yhdessä muiden Länsi-Afrikan maiden kanssa määritel-
lä alueen maiden kyberturvallisuuteen liittyviä tarpeita. Koulun on määrä tarjo-
ta paikallisille alan koulutusta ja käsitellä aihetta niin hallinnollisesta kuin toi-
minnallisesta näkökulmasta (SGDSN, 2018, s. 77). 

 
22 Jotka ovat äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen, peruskoulumahdolli-

suuksien takaaminen kaikille, tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen, lapsi-
kuolleisuuden vähentäminen, odottavien äitien terveyden parantaminen, tautien vastainen 
taistelu, ympäristön kestävä kehitys ja globaali kumppanuus kehitykselle (Unicef, 2014). 
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5 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Tekstin päämääränä on ollut tutkia Ranskan kyberpuolustuksen järjestelyjä laa-
jasti, mutta Puolustusvoimien toimenkuvan kannalta mielekkäästi. Tavoitteen 
mukaisesti tutkimukselle asetettiin kaksi tutkimuskysymystä, joista ensimmäi-
sen avulla oli tarkoitus saada käsitys siitä, miten Ranska vallitsevan kyberuh-
kaympäristön näkee. Toisen kysymyksen taas tuli auttaa tarkastelemaan, miten 
Ranska kyberuhkaympäristön haasteisiin vastaa. Kysymyksenasettelun ja te-
maattisen analyysin tuli mahdollistaa aiheen laaja jäsennelty käsittely siten, ett-
ei mielekästä tietoa joutuisi tekstin ulkopuolelle juuri rajaamaan. Samalla tut-
kimusmenetelmä kuitenkin auttoi keskittymään aineiston kaikkein toistuvim-
piin ja merkityksellisimpiin osa-alueisiin. Lopputulos on täten varsin kattava ja 
onnistuu kuvaamaan esimerkiksi kybertaistelun organisaatiota ja kyberoperaa-
tioiden toteutusta niin täsmällisesti kuin se käytettävissä olevat lähteet ja muut 
resurssit huomioiden on realistista. 

Seuraavaksi nostettakoon tekstistä esiin joitakin tutkimuksen keskeisimpiä 
näkökohtia ja niistä tehtäviä huomioita. Ensinnäkin Ranskan tietotekninen his-
toria ulottuu 1960-luvulle asti, jolloin alan teknologian tehtävänä oli tukea maan 
poliittista riippumattomuutta. Näin ollen nykyisen ranskalaisen digitaalisen 
strategisen suvereniteetin historialliset juuret ulottuvat käytännössä paljon itse 
termiä kauemmas. Tämä näkyi keskeisimmin Plan Calculissa, jonka tuloksena 
syntyi lopulta ensimmäinen ranskalainen tietokone. Myöhemmin tätä ajatusta 
ilmensi France Télécomin Minitel-järjestelmä, joka kuitenkin hävisi kilpailun 
yhdysvaltalaiselle Internetille. Sittemmin Ranska ei ole kyennyt laajassa mitta-
kaavassa haastamaan Yhdysvaltoja tietoteknisen alan innovaatioissa, mikä on 
pakottanut Ranskan sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen. 

Temaattisen analyysin perusteella Ranska pitää eri kybertilan toimijoista 
juuri valtioita kaikkein uhkaavimpina ja seuraa huolestuneena käynnissä ole-
vaa globaalin Internetin hajoamisprosessia niin kiinalaiseen kuin yhdysvaltalai-
seen Internetiin. Valtioiden ohella Ranska suhtautuu epäilevästi digialan suur-
yrityksiin, joiden hallussa oleva ihmisten yksityistietojen määrä suo näiden hal-
tijalle muun muassa merkittävän tiedustelullisen ylivoiman. Nämä yritykset 
myös hyväksikäyttävät hallitsevaa markkina-asemaansa uusien tulokkaiden 
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markkinoille pääsyn estämiseksi. Fyysisessä ympäristössä Ranskalla on taipu-
mus pitää jihadisteja suurimpana turvallisuusuhkanaan. Jihadismi kuitenkin 
ilmenee myös kybertilassa merkittävimmin näiden keskinäisen viestinnän, rek-
rytoinnin ja propagandan kautta. Ranska myös näkee hyökkäyksillä olevan nel-
jä eri tavoitetta, jotka ovat vakoilu, rikollisuus, epävakauttaminen ja sabotaasi – 
jälkimmäisen ollessa näistä kaikkein huolestuttavin. Kaiken kaikkiaan uhkaku-
via voi pitää tyypillisen ranskalaisina, sillä niistä heijastuu maan riippumatto-
muuden kaipuu, Yhdysvaltojen ja näiden suuryritysten kammoksuminen, sekä 
vuosisatojen ajan Välimeren takaa kantautunut väkivaltainen islam. 

Kybertilan uhkiin Ranska pyrkii vastaamaan ennen kaikkea digitaalista 
strategista autonomiaa vahvistamalla. Tässä keskeisessä asemassa on digitaalis-
ten teknologioiden hallinta ja tuotantokyky, mikä näkyy esimerkiksi Rennesin 
osaamiskeskuksen perustamisessa. Koska Ranskan oma painoarvo kuitenkin on 
rajallinen, on tavoitteen saavuttamiseksi oleellista tiivistää yhteistyötä euroop-
palaisella tasolla. Euroopan unioniin liittyen Ranska painottaa teollis-
taloudellisia näkökohtia ja eurooppalaisten tietojen suojelua, mutta myös unio-
nin kyberpuolustuksen kehittämistä. 

Toinen teema käsittelee Ranskan kybertaistelun toteutusta. Sen kaikkein 
määrittävin tekijä on toiminnan jako hyökkäykseen ja puolustukseen, mikä nä-
kyy niin kyberpuolustuksen organisaatiossa kuin itse operaatioissa. Yhteiskun-
nan tietojärjestelmien ollessa uhattuna nähdään järjestelyn tekevän valtion vä-
liintulosta kansalaisten silmissä legitiimimpää. Tätä tehtävää suorittamaan pe-
rustettiin ANSSI, jolla on keskeisin rooli ja laajat valtuudet yhteiskunnan ja sen 
infrastruktuurien kyberturvallisuuden takaamisessa. Toinen keskeinen toimija 
on pääesikunnan päällikön alainen COMCYBER, jonka vastuualueeseen kuuluu 
puolustusministeriön puolustuksellisen ja hyökkäyksellisen kybertaistelun 
koordinointi. 

Ranskalla on taipumus yhdistää hyökkäykselliset kyberoperaatiot ase-
voimien konventionaalisen toiminnan tukemiseen. Ranskalaiseen ajatteluun ei 
lisäksi näytä olennaisesti kuuluvan Stuxnet-haittaohjelman kaltaisen merkittä-
vän tuhon aiheuttaminen. Asevoimat myös korostaa siviilien turvallisuutta tiu-

kan riskienhallinnan kautta, millä tarkoitetaan muun muassa kohteiden tarkkaa 
maalittamista kyberaseita täsmällisesti konfiguroimalla. Hyökkäyksellisiä ky-
berkykyjä käytetään kuitenkin todennäköisesti myös asevoimien toiminnan 
ulkopuolella, mikä kuuluisi ulkomaantiedustelupalvelu DGSEn tehtäviin. 
Ranskan kyberoperaatioissa on vahva hyökkäyksellinen elementti, sillä maan 
asevoimat painottaa vastustajan tietojärjestelmissä toimimista. 

Viimeinen teema koskee Ranskan toimintaa kansainvälisen politiikan ta-
solla. Keskeisessä osassa tätä on globaalin Internetin hallinta, jota kehittämällä 
Ranska haluaa hillitä sen hajoamisprosessia ja konfliktinomaisuutta. Aikai-
semmin Ranska on painottanut YK:n GGE:n roolia Internetin hallinnassa, mutta 
sen toiminnan jumiuduttua on alkanut korostua muiden kahden- ja monenkes-
kisten foorumien rooli. Teemaan kuuluu myös Ranskan muiden valtioiden jul-
kista syyttämistä välttävä tapa toteuttaa attribuutio. Toinen seikka koskee 
Ranskan suhtautumista kyberpelotteeseen: Vaikka maa ei virallisesti hyväksy 
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käsitettä, varaten pelotteen siten vain ydinaseille, aiheuttaa Ranskan virallinen 
retoriikka käytännössä pelotteen kaltaista vaikutusta. Lopuksi Ranska pyrkii 
yhdistämään digitaaliset asiat ja kyberturvallisuuden osaksi erityisesti ranskan-
kielisiin maihin suuntautuvaa kehitysyhteistyötään. 

Kaiken kaikkiaan Ranskan toimenpiteitä käsittelevät teemat voi hahmotel-
la kuta kuinkin alla olevan kuvion (kuvio 3) mukaisesti. Kuvio ilmentää (digi-
taalisen) strategisen autonomian symbioottista roolia suhteessa kahteen muu-
hun pääteemaan. Kuvion taustalla olevan ajatuksen mukaan strateginen auto-
nomia on teemoista keskeisin, jota muut teemat tukevat. Samaan aikaan strate-
ginen autonomia toimii kuitenkin sekä kybertaistelun että kansainvälisen poli-
tiikan voimanlähteenä. Esimerkiksi suhteessa kybertaisteluun tarjoaa digitaali-
nen strateginen autonomia teknologisia kykyjä järjestelmien resilienssin kehit-
tämiseksi ja kyberoperaatioiden toteuttamiseksi. Samaan aikaan kybertaistelu 
tukee Ranskan kykyä toimia itsenäisesti kybertilassa sen arviointi-, päätäntä- ja 
toimintakyvyn säilyttäen. Ranskan kansainväliselle politiikalle digitaalinen 
strateginen autonomia tarjoaa sananvaltaa ja auktoriteettia tekemällä Ranskasta 
muiden silmissä merkittävämmän toimijan. Toisaalta kansainvälinen politiikka 
pyrkii muokkaamaan kybertilaa ja sen sääntöjä, mikä osaltaan vahvistaa digi-
taalista strategista autonomiaa. 

 

 
KUVIO 3 Hahmotelma teemojen välisestä symbioottisesta suhteesta 

Aivan lopuksi tarjottakoon muutama jatkotutkimusaihe. Koska tekstissä mai-
nittiin useaan kertaan Ranskan kyberpuolustuksen eroavan anglosaksisesta 
mallista, voisi näiden eroavuuksien täsmällisempi tutkiminen olla mielekästä. 
Toinen vertaileva tutkimusaihe voisi olla ranskalaisen digitaalisen strategisen 
autonomian vertaaminen Venäjän tai Kiinan pyrkimyksiin pönkittää verkkojen-
sa suvereniteettia. Kolmas tutkimusaihe voisi olla ranskalaisen strategisen kult-
tuurin täsmällisempi tarkastelu suhteessa Ranskan kyberpuolustukseen ja sen 
uhkakuviin, mikä tässä tutkimuksessa jäi loppujen lopuksi sivurooliin. Tutki-
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muksessa mainittiin myös kenraali André Beaufre, joka jo 60-luvulla Ranskan 
käymiin siirtomaasotiin pohjautuen pohdiskeli modernin epäsymmetrisen so-
dankäynnin luonnetta. Ajatukset kuvaavat hyvin myös tämän päivän valtioi-
den uhkaympäristöä, jossa kybertoimilla on merkittävä rooli. Beaufren ja Rans-
kan kyberpuolustukseen liittyvän ajattelun välisten yhtäläisyyksien tutkiminen 
jäi yrityksestä huolimatta kuitenkin selvittämättä. Näin ollen voisi kybersodan-
käynnin ja Beaufren ajattelun välisen yhteyden tutkiminen olla myös pätevä 
aihe tulevalle tutkimukselle. Kaiken kaikkiaan Ranskan kyberpuolustuksesta 
löytyy runsaasti lisää kartoitettavaa, jolle tämä tutkimus on pyrkinyt tarjoa-
maan alustavaa pohjaa. 
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