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Tämä tutkimus suoritettiin dokumenttianalyysillä, jonka tavoitteena oli saada 
selville, miten Venäjän federaatio on suorittanut hyökkäyksellisiä kyberoperaa-
tioita vuosina 2007–2020 muita valtioita vastaan. Tutkimus suoritettiin, koska 
aikaisempi tutkimus on jättänyt tietoaukon Venäjän federaation suorittamien 
hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden rakenteen tutkimiselle ja niiden kokoa-
valle käsittelylle. Tutkimus taustoitettiin kirjallisuuskatsauksella hyödyntäen 
muita alan tutkimuksia. Dokumenttianalyysin aineistona käytettiin tietotur-
vayhtiöiden, valtiollisten organisaatioiden sekä mediatalojen julkaisuja. Tutki-
mus on tarkoitettu palvelemaan kokonaisturvallisuuden ammattilaisia, jotka 
ovat kiinnostuneita Venäjän federaation hyökkäyksellisestä kybertoiminnasta.  
Tutkimuksessa selvitettiin 10 eri operaatiota, jotka ovat Venäjän federaation 
suoraan tai välillisesti toteuttamia. Nämä operaatiot toteutettiin Viroa vastaan 
vuonna 2007, Georgia vastaan vuosina 2008 ja 2019, Kirgisiaa vastaan vuonna 
2009, Ukrainaa vastaan vuosina 2015, 2016 ja 2017, Saksaa vastaan vuonna 2015 
sekä Yhdysvaltoja vastaan vuosina 2015–2016 sekä vuosina 2019–2020. Näiden 
lisäksi tutkimuksessa selvisi, että Venäjän federaatio on hyödyntänyt kolmea eri 
tapaa suorittaa hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita vuosina 2007–2020. Nämä 
kolme tapaa olivat palvelunestohyökkäyksien hyödyntäminen, toimitusketjun 
hyödyntäminen hyökkäysvektorina sekä kalasteluviestien hyödyntäminen 
hyökkäysvektorina. Venäjän federaation tavassa suorittaa hyökkäyksellisiä ky-
beroperaatioita on tapahtunut selkeä muutos 2010-luvun alkaessa, sillä se alkoi 
suosia muita kuin palvelunestohyökkäyksiä operaatioissaan näihin aikoihin. 
Tarkan toteutustavan lisäksi tutkimuksessa selvisi, että Venäjän federaation 
hyökkäykselliset kyberoperaatiot noudattavat pääosin samaa perusrakennetta. 
Tutkimuksen myötä todettiin, että Venäjän federaatio käyttää hyökkäyksellisiä 
kyberoperaatioita osana valtiollisten tavoitteidensa saavuttamista ja niitä on 
odotettavissa tulevaisuudessakin. Venäjän federaatiolla on myös laaja tietotek-
ninen osaaminen kyberoperaatioiden suorittamiseen ja se kykenee kehittämään 
tätä osaamista jokaisen operaationsa myötä. 
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ABSTRACT 

Huhta, Rasmus 
The manners in which offensive cyber operations were conducted by the Rus-
sian Federation in the years 2007–2020  
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2021, 90 pp. 
Cyber Security, Master’s Thesis 
Supervisor: Kari, Martti 

This research was conducted by using document analysis as a method. This re-
search aimed to find out how the Russian Federation has conducted offensive 
cyber operations against other countries in the years 2007–2020. This research 
was conducted because earlier studies have left a research cap for a study that 
focuses on the structure of Russian conducted offensive cyber operations and 
their synthesizing handling. A literature review was used to establish the back-
ground of the study by using other studies in the field. The material for the 
document analysis consisted of publications by information security corpora-
tions, media and governmental organizations. This research has been aimed at 
personnel who work in the field of comprehensive security and who are inter-
ested in the offensive cyber actions of the Russian Federation. In this study, 10 
different operations conducted by the Russian Federation directly or indirectly 
were researched. These operations were conducted against Estonia in 2007, 
against Georgia in 2008 and 2019, against Kyrgyzstan in 2009, against Ukraine 
in 2015, 2016 and 2017, against Germany in 2015 and against the United States 
of America in 2015–2016 and 2019–2020. Also, it was found out during the re-
search that the Russian Federation has used three different ways to conduct its 
offensive cyber operations in the years 2007–2020. These three ways were the 
use of denial-of-service attacks, the use of supply-chain as an attack vector and 
the use of phishing emails as an attack vector. There has happened a clear shift 
in the way the Russian Federation conducts offensive cyber operations around 
the year 2010 because Russia began to favour other attack types than denial of 
service attacks in its operations after the year 2010. During the research, it was 
also found out that the structure of Russia’s offensive cyber operations mainly 
followed a common structure. As a result of the research, it can be said that the 
Russian Federation uses offensive cyber operations to achieve its national goals 
and these operations can be expected to happen in the future. The Russian Fed-
eration also has the comprehensive technical expertise to conduct offensive 
cyber operations and it can develop this expertise after each operation. 

Keywords: Russia, Russian Federation, Cyber, Cyber operation, Offensive cyber 
operation, OCO 
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1 JOHDANTO 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tutkimusongelma, tutkimuksen tavoite, 
tutkimuskysymykset ja mitä niillä tavoitellaan. Luvussa esitetään myös tutki-
muksen tarpeellisuus, rajaus, keskeiset käsitteet, tutkimuksen kulku sekä tut-
kimuksen rakenne.  

1.1 Tutkimuksen tausta 

Venäjän federaatio on ollut hyvin aktiivinen toimija kyberympäristössä 2000-
luvulla. Venäjän federaatioon on yhdistetty useita muita valtioita häiritseviä 
palvelunestohyökkäyksiä, kyberhyökkäyksiä valtioiden kriittistä infrastruktuu-
ria vastaan ja kybervakoilutapauksia. Monissa näissä tapauksissa Venäjän fede-
raation osallisuus on kuitenkin jäänyt epävarmaksi tai vahvaksi olettamukseksi. 
Jotta Venäjän federaation suorittamilta kyberoperaatioilta kyetään suojautu-
maan, tulee ensin selvittää miten se suorittaa hyökkäyksellisiä kyberoperaatioi-
ta.  

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tutkimusongelmana on mitä hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita 
Venäjän federaatio on suorittanut muita valtioita vastaan vuosina 2007–2020 ja 
millä tavalla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tämä ongelma ja luoda malli 
siitä, kuinka Venäjän federaatio on suorittanut hyökkäyksellisiä kyberoperaati-
oita vuosina 2007–2020. 
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1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteeseen päästään selvittämällä vastaukset päätutkimusky-
symykseen ja sitä tukeviin apututkimuskysymyksiin. 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on seuraava: 

 Miten Venäjän federaatio on suorittanut hyökkäyksellisiä kyberoperaati-
oita vuosina 2007–2020 muita valtioita vastaan? 

 
Jotta tähän tutkimuskysymykseen saadaan vastaus, selvitetään tutkimuksessa 
vastaukset myös alla oleviin apututkimuskysymyksiin: 
 

1. Millainen on yleinen hyökkäyksellisen kyberoperaation rakenne? 
2. Mitä hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita Venäjän federaatio on suoritta-

nut vuosina 2007–2020 muita valtioita vastaan? 
3. Millaisia ovat Venäjän federaation muita valtioita vastaan suorittamien 

hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden rakenteet vuosina 2007–2020? 
4. Poikkeavatko Venäjän federaation muita valtioita vastaan suorittamien 

hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden rakenteet vuosina 2007–2020 toi-
sistaan? Mikäli poikkeavat, niin miten? 

Tutkimuksen ensimmäisellä apukysymyksellä selvitetään teoreettinen perusta 
siitä, kuinka hyökkäykselliset kyberoperaatiot rakentuvat. Tutkimuskysymyk-
seen vastaamalla luodaan perusteet käsitellä Venäjän federaation suorittamien 
hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden rakennetta. 

Tutkimuksen toisella ja kolmannella apukysymyksellä selvitetään operaa-
tiokohtaisesti, mitä operaatioita on tehty ja miten ne ovat rakentuneet. Näillä 
tutkimuskysymyksillä luodaan edellytykset verrata operaatioita keskenään. 

Neljännellä apukysymyksellä selvitetään operaatioiden yhtäläisyydet ja 
erot, jotka mahdollistavat vastauksen saamiseen päätutkimuskysymykseen ja 
mallin luomiseen siitä, kuinka Venäjän federaatio on suorittanut hyökkäykselli-
siä kyberoperaatioita vuosina 2007–2020 muita valtioita vastaan. 

1.4 Tutkimuksen tarpeellisuus 

Aikaisemmat tutkimukset jättävät aukon laajalle Venäjän hyökkäyksellisten 
kyberoperaatioiden toteutuksen tutkimiselle omana kokonaisuutenaan. Lisäksi 
on tarvetta tutkimukselle, jolla pyritään selvittämään, miten Venäjän federaatio 
suorittaa hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita. Koska tällä tutkimuksella 
tavoitteena on saada vastaus kysymykseen, miten Venäjän federaatio on 
suorittanut hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita muita valtioita vastaan vuosina 
2007–2020 ja tätä kautta kehittää malli Venäjän federaation hyökkäyksellisten 
kyberoperaatioiden rakenteesta niin on tämä tutkimus perusteltu. 
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Venäjän federaation suorittamia yksittäisiä hyökkäyksellisiä kyberoperaa-
tioita ja yksittäisiä kyberhyökkäyksiä on tutkittu paljon. Tästä huolimatta Venä-
jän federaation suorittamia kyberoperaatioita ei ole tutkittu laajasti. Jo olemassa 
oleva tutkimus on joko tutkinut vain yhtä tai muutamaa operaatiota, keskitty-
nyt informaatiovaikuttamisen näkökulmaan, on ollut kapealla rajauksella tai on 
toteutettu yleisellä tasolla. Aikaisempaa tutkimusta käsitellään kirjallisuuskat-
sauksessa luvussa kaksi. 

1.5 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimus rajataan käsittelemään Venäjän federaation suorittamia hyökkäyksel-
lisiä kyberoperaatioita vuosina 2007–2020 muita valtioita vastaan. Venäjän fede-
raatiolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa valtiollista toimijaa. Kybertoimin-
taympäristön attribuutio-ongelman johdosta Venäjän federaation suorittamiksi 
operaatioiksi on hyväksytty operaatiot, joiden on arvioitu todennäköisesti ole-
van Venäjän federaation suorittamia tai niiden on arvioitu olevan todennäköi-
sesti kytköksissä Venäjän federaatioon. Tämä arviointi perustuu lähteissä suori-
tettuun arvioon tai usean lähteen yhtenevään arvioon. 

Hyökkäyksellisiksi kyberoperaatioiksi hyväksytään operaatiot, joissa on 
vaikutettu vieraan valtion tietoverkkoihin, tietojärjestelmiin tai tietoon.  Ope-
raatioksi hyväksytään kokonaisuudet, jotka koostuvat useista hyökkäyksellisis-
tä kybertoiminnoista. Operaatioiden on täytynyt vaikuttaa vieraan valtion toi-
mintaan tai kriittiseen infrastruktuuriin. Tutkimuksessa ei esitetä kaikkia mah-
dollisia hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita, vaan tutkimus rajautuu kymme-
neen operaatioon, joka on riittävä määrä. Tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle 
jäävät operaatiot, joiden attribuutio Venäjän federaation on liian heikko ja ope-
raatiot, jotka eivät ole suoranaisesti vaikuttaneet vieraan valtion toimintaan tai 
kriittiseen infrastruktuuriin. 

Rajaus asetetaan vuodesta 2007 alkaen, sillä operaatiot, jotka voitaisiin 
luokitella kyberoperaatioiksi, ja jotka ovat tapahtuneet ennen vuotta 2007, ovat 
jo niin vanhoja, ettei niitä ole tarkoituksenmukaista tutkia tässä tutkimuksessa. 
Rajauksen loppuvuosi 2020 vuorostaan kattaa tapahtumat tutkimuksen kirjoi-
tushetkeen saakka. 

Tutkimuksessa operaatioita tutkitaan kokonaisturvallisuuden näkökul-
masta keskittyen operaatioiden operatiiviseen/taktiseen rakenteeseen, syvälli-
sen teknisen näkökulman sijasta. Tutkimus hyödyttää tällöin kokonaisturvalli-
suudesta kiinnostuneita toimijoita, jotka ovat enemmän kiinnostuneita siitä, 
kuinka operaatiot ovat rakentuneet operatiivisesti/taktisesti eivätkä niinkään 
niiden teknisestä toteutuksesta. Tutkimus palvelee myös tahoja, jotka ovat kiin-
nostuneita siitä, minkälaisiin kohteisiin Venäjän federaatio on suorittanut 
hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita. 
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1.6 Keskeiset käsitteet 

Martti Lehto (2014) kirjoitti kyberoperaatioista seuraavaa: 
 
Kyberoperaatiot muodostavat kokonaisuuden, jolla horjutetaan vastustajan kyber-
toimintaympäristön tieto- ja informaatioperusteisia järjestelmiä ja rakenteita sekä eri 
toimijoiden tilannetietoisuuden muodostumista samalla kun suojataan omia sekä de-
fensiivisin että offensiivisin keinoin. (Lehto, 2014, s. 170) 

 

Puolustusvoimien henkilöstön kyberkäsikirjan (Laari, Flyktman, Härmä, Timo-
nen & Tuovinen, 2019, s. 48) mukaan kyberoperaatio määritellään seuraavas-
ti: ”Kyberoperaatio on kybertoimintaympäristössä tai sen avulla tapahtuva 
suunnitelmallinen toimintojen kokonaisuus, jossa pyritään vaikuttamaan koh-
teen toimintaan. ” (Laari ym., 2019, s. 48). Kyberoperaatiot ovat myös kokonai-
suus, joka koostuu puolustuksellisista ja hyökkäyksellisistä kyberoperaatioista 
sekä johtamisjärjestelmäoperaatioista (Laari ym., 2019). 

Tämän tutkimuksen kannalta kyberoperaation määritelmänä käytetään 
edellä mainittujen yhdistelmää: Kyberoperaatio on kybertoimintaympäristössä 
tai sen avulla tapahtuva suunnitelmallinen toimintojen kokonaisuus, jossa pyri-
tään vaikuttamaan kohteen kybertoimintaympäristön tieto- ja informaatiope-
rustaisiin järjestelmiin, rakenteisiin sekä toimijoiden tilannetietoisuuden muo-
dostumiseen samalla, kun suojataan omat vastaavat kokonaisuudet. 

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston (Joint Chief of Staff) 
(2018) mukaan hyökkäyksellisillä kyberoperaatioilla tarkoitetaan kyberope-
raatioita, joissa voimaa projisoidaan vieraaseen kyberympäristöön tai sen kaut-
ta toiminnoilla, joilla tuetaan kansallisia tavoitteita tai komentajia. Heidän mu-
kaansa kaikki kyberoperaatiot, jotka tapahtuvat vieraassa kyberympäristössä 
ilman tavoitetta suojata oma kyberympäristö ovat hyökkäyksellisiä kyberope-
raatioita (Joint Chief of Staff, 2018). 

Operaatiotaidollinen (operatiivinen) tarkoittaa niiden toimien tekemistä, 
jotka johtavat strategiseen tavoitteeseen ja joilla luodaan resursseja ja asetelmia, 
jotka mahdollistavat ratkaisujen tekemisen (Kuusisto & Kuusisto, 2014). 

Taktinen toiminta tarkoittaa toimintaa, jossa resursseja ja keinoja 
suunnitellaan ja sovelletaan päämäärien saavuttamiseksi taistelussa (Kuusisto, 
2014). Terminä taktinen juontuu sotilasympäristöstä, jolloin sen kytkeytyminen 
taisteluihin on selkeä. Termiä taktinen ja taktiikka käytetään kuitenkin nykyään 
laajemmassa kehyksessä, jossa ne eivät liity taisteluun. Tämän johdosta tässä 
tutkimuksessa taktisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa resurssien ja 
keinojen suunnittelulla ja soveltamisella saavutetaan halutut päämäärät. 

APT (Advanced persistent threat) on kyberoperaatio, joka on luonteeltaan 
edistynyt ja pitkäkestoinen (Laari ym., 2019). APT:t viittaavat nimenä kuitenkin 
yleensä johonkin toimijaan ja ne nimetään muodossa APTXX, jossa X kuvaa 
numeroa. 

 



12 

1.7 Tutkimuksen kulku 

Kirjallisuuskatsauksella muodostettiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys se-
kä selvitettiin tiedon nykytila ja pohja uudelle tutkimukselle. Tutkimuksen tu-
lokset tuotettiin käyttämällä dokumenttianalyysiä tutkimusmenetelmänä. Do-
kumenttianalyysillä vastattiin tutkimuksen tutkimuskysymyksiin pl. ensimmäi-
seen tutkimuskysymykseen, johon vastaus selvitettiin kirjallisuuskatsauksen 
avulla. Tutkimusmenetelmäksi valittiin dokumenttianalyysi, sillä dokumentti-
analyysi mahdollistaa tapahtumien tutkimisen jälkikäteen pohjautuen aineis-
toon. Kybertapahtumista kirjoitetaan paljon mm. tietoturvayhtiöiden raporttien 
muodossa, joten dokumenttianalyysi soveltuu tällaisen aineiston tutkimiseen 
parhaiten.  

Tutkimuksen dokumenttianalyysin aineisto hankittiin verkon hakukoneita 
hyödyntäen. Dokumenttianalyysin tiedonhakuprosessin tarkka kuvaus esite-
tään luvussa 2. 

Tutkimuksella selvitettiin mitä hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita Venä-
jän federaatio on suorittanut muita valtioita vastaan vuosina 2007–2020 ja kol-
me eri mallia niiden suoritustavasta. Lisäksi selvisi, että operaatioiden yleis-
muotoinen rakenne on samanlainen. Näiden tuloksien myötä Venäjän federaa-
tion operaatioiden vaiheita kyetään seuraamaan operaation aikana tai sen jäl-
keen, mikä luo edellytyksiä operaatioiden tutkimiselle jälkikäteen sekä operaa-
tioiden ennakointiin ja niihin varautumiseen. 

1.8 Tutkimusraportin rakenne 

Tämä tutkimus koostuu jo esitetystä johdannosta, jossa esitettiin tutkimuson-
gelma, tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset, tutkimuksen rajaus sekä 
keskeiset käsitteet. Johdannon lisäksi tutkimuksessa on viisi lukua. 

Tutkimuksen toisessa luvussa esitetään kirjallisuuskatsauksen tulokset. 
Kirjallisuuskatsauksella muodostettiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys se-
kä selvitettiin mitä hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita Venäjän federaatio on 
suorittanut vuosina 2007–2020 muita valtioita vastaan jo olemassa olevan tut-
kimuksen perusteella ja keskeisten aikaisempien tutkimuksien havainnot. Lu-
vun tulokset ovat olleet pohjana muulle tutkimukselle. Luvun tavoitteena oli 
selvittää vastaus tutkimuksen ensimmäiseen apututkimuskysymykseen, sekä 
luoda edellytykset toisen apututkimuskysymyksen vastauksen selvittämiselle. 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa esitetään tutkimuksessa käytetty tut-
kimusmenetelmä, mitä sillä on selvitetty ja miten, tutkimuksen aineisto, aineis-
ton rajaaminen, aineiston kerääminen sekä lähdekritiikki. 

Neljännessä luvussa esitetään tutkimuksen dokumenttianalyysin tulokset. 
Luvussa esitetään Venäjän federaation suorittamien hyökkäyksellisten kybero-
peraatioiden rakenne suhteessa luvun kaksi myötä muodostettuun teoreettiseen 
viitekehykseen sekä yhteenveto operaatioiden rakenteista. Luku pohjautuu kir-
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jallisuuskatsauksessa selvitettyihin operaatioihin ja tutkimuksen myötä myös 
muita operaatioita on sisällytetty tutkimukseen. Luvun tavoitteena on ollut sel-
vittää vastaus tutkimuksen toiseen, kolmanteen ja neljänteen apututkimusky-
symykseen sekä tutkimuksen päätutkimuskysymykseen. 

Tutkimuksen viidennessä luvussa esitetään tehdyt havainnot ja vastaukset 
tutkimuksen tutkimuskysymykseen ja apukysymyksiin. Luvussa esitetään tut-
kijan pohdintoja tutkimustuloksista ja niiden suhteesta aikaisempaan tutkimuk-
seen, tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin arviointia, tutkimuksen aikana 
ilmenneitä haasteita sekä jatkotutkimustarpeita. 

Viimeisenä lukuna tutkimuksessa on yhteenveto, jossa esitetään yhteenve-
to tutkimuksesta, sen tavoitteista, kulusta, menetelmistä, tuloksista, tuloksien 
merkityksestä ja yleistettävyydestä, tutkimuksen ongelmista sekä jatkotutki-
mustarpeista. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen tulokset. Ensim-
mäisessä alaluvussa esitetään kirjallisuuskatsauksen myötä muodostettu teo-
reettinen viitekehys tutkimukselle, jonka kautta tutkimuksen dokumenttiana-
lyysiä on lähdetty toteuttamaan. Luvun toisessa alaluvussa esitetään kirjalli-
suuskatsauksen myötä selvitetyt Venäjän federaation suorittamat hyökkäyksel-
liset kyberoperaatiot muita valtioita vastaan, jotka ovat olleet lähtökohtana do-
kumenttianalyysin aineiston keräämiselle. Toisessa alaluvussa esitetään myös 
keskeisimpien aikaisempien tutkimuksien havainnot. Luvun kolmannessa ala-
luvussa esitetään vielä yhteenveto kirjallisuuskatsauksen tuloksista. 

2.1 Yleinen hyökkäyksellisen kyberoperaation rakenne 

Eri tahot ovat esittäneet toisistaan hieman poikkeavia rakenteita joko yksittäi-
selle kyberhyökkäykselle tai kyberoperaatiolle. Tässä alaluvussa esitetään nel-
jän eri tahon mallit ja niiden pohjalta muodostetaan tässä tutkimuksessa käytet-
ty yleinen hyökkäyksellisen kyberoperaation rakenteen malli. Mallin lisäksi 
tässä luvussa esitetään yleisiä asioita hyökkäyksellisistä kyberoperaatioista. 

2.1.1 Yleistä hyökkäyksellisistä kyberoperaatioista 

Sigholmin (2013) mukaan kyberhyökkäykset ovat suhteellisen halpoja ja niiden 
hyötypanossuhde on suuri. Onnistuessaan niillä voidaan hänen mukaansa teo-
riassa aiheuttaa laajoja vahinkoja tai häiriöitä tietoteknisiin järjestelmiin ja tieto-
verkkoihin. Hänen mukaansa kyberympäristö tarjoaa hyökkääjälle laajan 
anonymiteetin ja riski hyökkääjän tunnistamiselle, eli attribuutiolle, on pieni 
(Sigholm, 2013). Tämä attribuutio-ongelma muodostuu kybermaailman erityis-
piirteistä, joita ovat abstraktisuus, liikenteen peittäminen tai reitittäminen sekä 
se, ettei varmuudella voida osoittaa, että hyökkääjä on ollut jokin valtiollinen 
toimija, vaikka hyökkäys suuntautuisikin jonkin valtion alueelta (Limnéll, 2013). 



15 

Näiden lisäksi kyberhyökkäyksien tilaaminen ei-valtiollisilta toimijoilta mah-
dollistaa valtion tavoitteiden saavuttamisen ilman niin suuria poliittisia vaiku-
tuksia, kuin mitä esimerkiksi sotilaallinen voimankäyttö aiheuttaisi, ja ilman 
kansainvälisen oikeuden puuttumista tilanteeseen (Sigholm, 2013). Nämä teki-
jät tekevät kyberhyökkäyksistä koostuvien kyberoperaatioiden käytöstä kannat-
tavaa valtioiden toimesta. Hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden halpuuden 
takia valtioiden on myös kannattavaa valmistella niitä, vaikka doktriinia niiden 
käyttämiseen ei sinänsä olisikaan (Kiravuo, 2013).  

Vaikka kyberoperaatiot ovatkin kustannustehokkaita, vaativat ne paljon 
valmisteluja. Kyberoperaatioiden toteuttaminen vaatii jatkuvaa tiedustelua, 
jolla kerätään haavoittuvuuksia eri kohteista ja niiden hyödyntämiseen sovel-
tuvien haittaohjelmien tekemistä (Kiravuo & Särelä, 2013). Tiedustelulla muo-
dostetaan myös tilannekuvaa kyberympäristöstä (Lehto, 2014). Laarin ym. (2019) 
mukaan tämä kybertilannekuva muodostuu teknisestä tiedosta, uhkatiedosta 
sekä yleistilanteesta. Heidän mukaansa tiedustelun lisäksi valmistelut vaativat 
riskien arviointia (Laari ym., 2019). Näiden lisäksi tulee jo ennen operaatioiden 
aloittamista ja mielellään jo ennen operaation suunnittelua aloittaa kattavan ja 
kiistettävissä olevan koneiden verkoston rakentaminen, joiden kautta operaati-
oita voidaan suorittaa salassa (Kiravuo, 2013). 

Valmistelujen lisäksi hyökkäykselliset kyberoperaatiot vaativat paljon ai-
kaa. Tiedustelu voi kestää vuosia (Laari ym., 2019). Sopivan haittaohjelman ja 
sen kuljetusalustan rakentaminen voi kestää kuukausista vuosiin ja operaation 
suorittaminen muuten voi kestää päivistä vuosiin (Kiravuo, 2013). 

Hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita voidaan käyttää joko itsenäisenä ko-
konaisuutena tai osana perinteisiä sotilasoperaatioita (Kiravuo, 2013). Laarin 
ym. (2019) mukaan hyökkäyksellisen kyberoperaation tavoitteena voi olla estää 
pääsy kohteeseen, heikentää pääsyä kohteeseen, häiritä pääsyä kohteeseen, tu-
hota kohde tai manipuloida kohdetta. Heidän määritelmänsä mukaan estämi-
sellä tarkoitetaan kohteelle pääsyn estämistä tietyllä tasolla tietyn ajan. Heiken-
tämisellä heidän mukaansa tarkoitetaan kohteen saavutettavuuden tai toimin-
nan tason alentamista. Häirinnällä he tarkoittavat kohteen käytön tai toiminnan 
täydellistä estämistä tietyn ajan. Tuhoamisella he tarkoittavat kohteen käytön 
tai toiminnan lopullista estämistä. Manipuloinnilla he tarkoittavat kohteen tie-
don muuttamista tai hallitsemista, siten että kohde kuitenkin vaikuttaa toimi-
van normaalisti (Laari ym., 2019). 

2.1.2 Hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden ja kyberhyökkäyksien rakenne 

Laari ym. (2019) esittivät kirjassaan vaiheistetun mallin valtiollisen kohdistetun 
kyberhyökkäyksen rakenteesta, joka on seuraava (Laari ym., 2019): 

1. Hyökkäyksen tavoitteiden asettaminen 
2. Tiedon kerääminen kohteesta ja sen tunnistaminen 
3. Valitaan murtautumistapa kohteeseen 
4. Luodaan tai hankitaan hyödynnettävä haittaohjelma 
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5. Toimitetaan haittaohjelma kohteeseen 
6. Aktivoidaan haittaohjelma kohteessa 
7. Laajennetaan pääsyä kohteessa 
8. Muodostetaan komentoyhteys kohteeseen 
9. Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa ja poistuminen 

Laari ym. (2019) kuvaavat lisäksi hyökkäyksellisen kyberoperaation rakenteen 
koostuvan eri toiminnoista. Heidän mukaansa hyökkäyksellinen operaatio 
koostuu ensimmäisenä tilannekuvasta ja tilanneymmärryksestä. Tätä toimintoa 
seuraa heidän mukaansa tietojärjestelmätiedustelu kohdeverkossa, jota voi seu-
rata suoraan tietoverkkohyökkäys (CNA, computer network attack) tai taisteluti-
lan valmistelu (OPE, Operational preparation of the environment), jota seuraa tieto-
verkkohyökkäys.  Tietojärjestelmätiedustelulla he tarkoittavat heikkouksien 
etsimistä vastustajan tietojärjestelmistä. Tietoverkkohyökkäyksellä he tarkoitta-
vat tekoa tai toimintaa, joka tapahtuu tietoverkkoa hyödyntäen ja jolla pyritään 
tietoverkon, -järjestelmän, laitteen tai datan vahingoittamiseen tai oikeudetto-
maan käyttöön. Taistelutilan valmistelulla he tarkoittavat kybertoimintaympä-
ristössä tehtäviä muutoksia, joilla parannetaan omia toimintaedellytyksiä, toi-
minnanvapautta sekä estetään tai heikennetään vastustajan toiminnan edelly-
tyksiä. Laarin ym. (2019) mukaan hyökkäyksellisen kyberoperaation rakenne 
mukailee pelkistetysti perinteistä sotilasoperaatiota, joka alkaa tiedustelulla ja 
jota seuraa hyökkäysvalmistelut ja maalinpaikannus. Lopuksi heidän mukaansa 
kohteeseen suoritetaan isku ja vaikutus (Laari ym. 2019). 

Wirman (2014) esitti, että yksittäisen tietoverkkohyökkäyksen vaiheet ovat 
tiedustelu, tunkeutuminen, haittaohjelmien lataaminen ja asentaminen, tietoi-
hin kohdistuvat toimet sekä jälkien hävittäminen. Tiedustelulla hänen mukaan-
sa kerätään tietoja kohteesta, ensisijaisesti kohteen suojaustavoista, joilla luo-
daan toimintaedellytykset hyökkäykselle. Hänen mukaansa tunkeutumisessa 
oma ohjelmakoodi toimitetaan järjestelmään. Wirmanin (2014) mukaan tunkeu-
tumisen jälkeen haittaohjelma ladataan ja asennetaan. Hänen mukaansa tietoi-
hin kohdistuvat toimet voivat olla toimia, joilla vaikutetaan tiedon luottamuk-
sellisuuteen, eheyteen tai käytettävyyteen. Jälkien hävittämisellä vaikeutetaan 
kiinnijäämistä ja hyökkäyksen havaitsemista (Wirman, 2014). 

Tietoverkko-operaatiolle (CNO, computer network operation) on esitetty 
yleistä rakennetta, jota kutsutaan CNO-tappoketjuksi (Palokangas, 2013). CNO-
tappoketjun rakenne on esitetty seuraavalla sivulla (kuvio 1). 
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KUVIO 1 CNO-tappoketju (Palokangas, 2013, s. 147 mukaan) 
 

Myös yleisesti kyberoperaatiolle on esitetty vaiheita Brantlyn ja Smeetsin työssä 
(2020), jotka pohjautuvat Lockheed Martinin tappoketjuun. Heidän mukaansa 
kyberoperaation vaiheet ovat (Brantly & Smeets, 2020): 

 
1. Tiedustelu 
2. Aseistaminen 
3. Toimittaminen 
4. Hyväksikäyttö 
5. Asentaminen 
6. Johtaminen 
7. Toiminta kohteessa 

Brantlyn ja Smeetsin (2020) mukaan tiedusteluvaiheessa selvitetään kohde, joka 
mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen. Heidän mukaansa tämä vaihe on 
haasteellisin, kosta paljastumista ei saa tapahtua. Heidän mukaansa aseistus-
vaiheessa operaation valmistaudutaan luomalla välineet operaation onnistumi-
seksi, esimerkiksi haittaohjelman valmistelu. Heidän mukaansa toimittamisessa 
operaatio katsotaan alkaneeksi ja siinä vaiheessa haittaohjelma toimitetaan koh-
teeseen. Brantlyn ja Smeetsin (2020) mukaan hyväksikäyttövaiheessa haavoit-
tuvuutta hyödyntäen saadaan pääsy kohteeseen. Heidän mukaansa asentami-
sessa kohteeseen asennetaan takaovi, jotta yhteys kohteeseen on pysyvä.  Hei-
dän mukaansa johtamisvaiheessa yhteys kohteeseen avataan, jotta siellä voi-
daan toimia etäyhteydellä. Heidän mukaansa toimintavaiheessa suoritetaan 
toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan (Brantly & Smeets, 2020). 
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2.1.3 Yleinen hyökkäyksellisen kyberoperaation rakenne 

Tässä luvussa esitellyissä malleissa on paljon yhtäläisyyksiä ja rakenteet ovat 
hyvinkin samanlaiset. Alla olevassa taulukossa on esitettynä mallien yhtäläi-
syydet (taulukko 1). 
 
TAULUKKO 1 Kyberhyökkäyksien ja kyberoperaatioiden rakenteiden mallien yhtäläisyy-
det X-kirjain ilmaisee mallissa kuvattua vaihetta  

  
Laarin ym. 

malli 
CNO-

tappoketju 
Brantlyn ja 

Smeetsin malli 
Wirmanin mal-

li 

Tavoitteen asettelu x      

Tiedustelu x x x x 

Murtautumistavan 
valinta 

x x   
 

Aseistaminen x   x  

Toimittaminen x x x x 

Haittaohjelman akti-
vointi 

x   x 
x 

Pääsyn laajentaminen x x x  

Komentoyhteyden 
muodostaminen 

x   x 
 

Tavoitteiden toteutta-
minen kohteessa 

x x x 

x 

Jälkien peitto   x   x 

Poistuminen x x    

 
Taulukosta yksi nähdään, että jokaisesta mallista on tunnistettavissa vaiheet 
tiedustelu, toimittaminen sekä tavoitteiden toteuttaminen kohteessa. Monet 
esitetyistä vaiheista varmasti ilmenevät useammissa malleissa kuin mitä taulu-
kossa yksi on esitetty. Taulukossa yksi on päädytty esittämään vain vaiheet, 
jotka on malleissa selkeästi esitetty. Näistä malleista Laarin ym. malli on laajin, 
sillä siitä löytyvät kaikki muiden mallien esittämät vaiheet pois lukien CNO-
tappoketjun jälkien peittäminen. Koska Laarin ym. malli ei jätä kaikissa malleis-
sa yhteisiä vaiheita pois ja se ennemminkin laajentaa yleistä kyberhyökkäyksen 
rakennetta niin tässä tutkimuksessa yleisenä hyökkäyksellisen kyberoperaation 
rakenteena käytetään Laarin ym. mallia, johon on lisätty yksi vaihe ennen pois-
tumista, jälkien peittäminen. Käytettävä rakenne on esitetty seuraavalla sivulla 
(kuvio 2). Vaikka Laarin ym. malli kuvastaakin yksittäisen kyberhyökkäyksen 
rakennetta, voidaan sitä soveltaa hyökkäyksellisen kyberoperaation rakentee-
seen, sillä operaatio koostuu useista hyökkäyksistä. Lisäksi hyökkäyksellistä 
kyberoperaatiota kuvaavassa CNO-tappoketjussa on tunnistettavissa samat 
vaiheet kuin Laarin ym. mallissa, joten tämänkin perustella Laarin ym. mallin 
käyttäminen hyökkäyksellisen kyberoperaation mallin pohjana on perusteltua. 
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KUVIO 2 Yleinen hyökkäyksellisen kyberoperaation rakenne 

 
Yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation rakenteessa (kuvio 2) vaiheessa ta-
voitteiden asettelu asetetaan tavoitteet operaatioille. Tätä seuraa tiedustelu, jolla 
hankitaan tarvittavat tiedot kohteesta esimerkiksi mitä haavoittuvuuksia koh-
teessa on tai mitkä olisivat sopivia kohteita operaatiolle. Näiden tietojen perus-
teella valitaan tavat tunkeutua järjestelmään. Murtautumistapojen valitsemisen 
jälkeen luodaan tarpeelliset haittaohjelmat ja niille sopivat alustat. Aseistamisen 
jälkeen haittaohjelma toimitetaan kohteisiin ja se aktivoidaan. Haittaohjelman 
avulla pääsyä kohteeseen laajennetaan, jotta voidaan muodostaa komentoyhte-
ys kohteeseen. Tämä mahdollistaa kohteessa toimimisen etäyhteydellä. Lopuksi 
kohteissa suoritetaan tavoitteiden mukaiset toimenpiteet, jäljet peitetään ja pois-
tutaan kohteesta. Ihanteellisessa tilanteessa kohde ei tiedä olleensa operaation 
kohteena. 

2.2 Venäjän federaation hyökkäykselliset kyberoperaatiot 

Tässä alaluvussa esitetään aikaisempi tutkimus yleisesti, kirjallisuuskatsauksen 
myötä selvinneitä hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita, joiden on arvioitu olevan 
Venäjän federaation toteuttamia joko suoraan tai välillisesti. Tapauksista esite-
tään lyhyt taustoittaminen tilanteisiin, mitä kyberoperaatioita suoritettiin ja mi-
tä vastaan, mitä tavoitteita on ollut ja niiden saavuttaminen sekä todisteet, jotka 
osoittavat kyberoperaatioiden liittyvän Venäjän federaation. Tapauksissa on 
esitetty myös vastakkaisia näkemyksiä, mikäli niitä on kirjallisuuskatsausta 
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tehdessä löydetty. Lopuksi esitetään keskeisimpien aikaisempien tutkimuksien 
havainnot. 

2.2.1 Aikaisempi tutkimus yleisesti 

Keskeisimmät aikaisemmat tutkimukset ovat Connellin ja Voglerin (2017) tut-
kimus, Pernikin (2018) tutkimus; Jensenin, Valerianon ja Manessin (2019) tut-
kimus sekä Kozlowskin (2014) tutkimus. Nämä ovat keskeisimpiä, koska niissä 
tutkitaan useita Venäjän federaation suorittamia hyökkäyksellisiä kyberoperaa-
tioita. Connell ja Vogler (2017) tutkivat yleisesti Venäjän federaation käsityksiä 
kybersodankäynnistä. Tutkimus keskittyi kuitenkin strategisiin syihin, miksi 
Venäjän federaatio suorittaa kyberoperaatioita. Pernikin (2018) tutkimus vuo-
rostaan keskittyi Venäjän federaation kyberoperaatioiden kehittymiseen Viron, 
Georgian ja Ukrainan operaatioiden tarkastelun kautta vuosina 2007–2017. Tut-
kimuksessa kuitenkin keskityttiin kehityksen kuvaamiseen yleisesti ja para-
digmojen muutoksiin (Pernik, 2018). Jensenin ym. (2019) tutkimuksessa keski-
tyttiin Venäjän federaation tapaan hyödyntää kybertoimintaympäristöä tavoit-
teidensa saavuttamiseksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin Yhdysvaltojen vuosien 
2015–2016 vaalivaikuttamista, sekä Ukrainan operaatioita vuoteen 2016 saakka. 
Tutkimus on kuitenkin luonteeltaan strateginen keskittyen Venäjän tapaan pyr-
kiä saavuttamaan valtiollisia tavoitteitaan kybertoiminnalla (Jensen ym., 2019).  
Kozlowski (2014) tutki Viron, Georgian ja Kirgisian vuosien 2007–2009 operaa-
tioiden yhtäläisyyksiä, eroja ja attribuutiota. 

Muu kirjallisuuskatsauksen aikaisempi tutkimus koostuu tutkimuksista, 
joissa on tutkittu yksittäistä Venäjän federaation suorittamaa kyberoperaatiota 
tai Venäjän federation suorittamaa kyberoperaatiota on tutkittu tutkimuksen 
ohessa. Tällaisia tutkimuksia, joissa Venäjän federaation kyberoperaatioiden 
tutkiminen on tapahtunut ohessa, ovat liittyneet informaatiosodankäyntiin, pe-
rinteiseen sodankäyntiin tai eri valtioiden suorittamiin kyberoperaatioihin ylei-
sesti. 

2.2.2 Viro 2007 – Kiista neuvostopatsaan siirtämisestä 

2000-luvun ensimmäinen hyökkäyksellinen kyberoperaatio, joka on liitetty Ve-
näjän federaatioon, oli kyberhyökkäyksien sarja Viroa vastaan vuoden 2007 ke-
väällä (Alenius, 2013; Andres, 2012; Kärkkäinen, 2013; Lehto, 2014; Osawa, 2017; 
Rantapelkonen, 2014). Alenius (2013) esitti artikkelissaan Viron tapahtumien 
kulkua. Artikkelin mukaan tapahtumat Virossa keväällä 2007 saivat alkunsa, 
kun Viro päätti siirtää Neuvostoliiton aikaisen pronssisotilaspatsaan Tallinnan 
sotilashautausmaalle. Artikkelin mukaan virolaisille patsas edusti neuvosto-
miehityksen aikaa ja virolaiset eivät mm. pitäneet Viron venäläisten järjestämis-
tä juhlallisuuksista patsaan edustalla liittyen Venäjän Voitonpäivän juhlimiseen 
tai Tallinnan vapautuksen vuosipäivänä. Artikkelin mukaan Viro aloitti pat-
saan siirtämisen valmistelut 26.4.2007, jolloin myös yön yli kestäneet mellakat 
alkoivat. Aleniuksen (2013) artikkelin mukaan mellakoiden aikaan 27.4. alkoi-
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vat myös kohdennetut kyberhyökkäykset Viroa vastaan. Artikkelin mukaan 
nämä hyökkäykset kohdistuivat Viron instituutioiden verkkosivuja vastaan ja 
ne koostuivat hajautetuista palvelun estohyökkäyksistä (DDoS, Distributed de-
nial of service). Artikkelin mukaan hyökkäyksien intensiteetti kasvoi huhtikuun 
viimeisenä päivänä ja hyökkäykset jatkuivat 16.5.2007 saakka päivittäin. Aleni-
uksen (2013) artikkelin mukaan näissä intensiivisimmissä hyökkäyksissä koh-
teina olivat DNS-palvelimet (Domain Name System) ja hyökkäyksien vaikutta-
vuus laajeni Viron internetpalveluntarjoajiin sekä mediaan. Artikkelin mukaan 
Viro, kaikesta huolimatta, siirsi pronssipatsaan alkuperäisen suunnitelman mu-
kaisesti 30.4.2007 (Alenius, 2013). 

Viroa kohtaan suunnatuissa kyberhyökkäyksissä kohteina olivat ”mm. 
valtionjohto, poliisi, pankkilaitos, media ja yritysmaailma.” (Lehto, 2014, s. 159). 
Näitä kohteita vastaan toimittiin ensisijaisesti palvelunestohyökkäyksillä mm. 
web-palvelimia, sähköpostipalvelimia, DNS-palvelimia ja reitittimiä vastaan 
(Lehto, 2014). Hyökkäyksillä kyettiin lamaannuttamaan Viron kommunikaati-
oinfrastruktuuri niin, että Viro joutui pyytämään NATO:n (Pohjois-Atlantin 
liitto, North Atlantic Treaty Organization) väliintuloa (Andres, 2012). Kärkkäisen 
(2013) mukaan nämä hyökkäykset olivat osoitus siitä, kuinka IT-riippuvaisen 
valtion kriittisiä palveluita kyetään häiritsemään. Hänen mukaansa hyökkäyk-
set olivat myös ensimmäisiä tapahtumia, joissa kyberhyökkäyksiä käytettiin 
savuttamaan suuri vaikutus vastustajassa (Kärkkäinen, 2013). Viro kykeni lo-
pulta torjumaan hyökkäykset ja rajaamaan niiden vaikutuksia estämällä liiken-
ne ulkoisista internetosoitteista (Alenius, 2013). 

Alenius (2013) esitti artikkelissaan, että suurin osa Viroa kohtaan suunna-
tuista hyökkäyksistä tulivat Venäjältä. Hänen mukaansa hyökkäyksien tekniset 
tekijät, sekä niiden vaatimien resurssien takia voidaan olettaa, että Venäjän fe-
deraatio oli osallisena hyökkäyksiin, vaikka se kiistää osallisuutensa (Alenius, 
2013). Viron kyberhyökkäyksissä Venäjän kansalaiset osallistuivat palvelunes-
tohyökkäyksiin (Sigholm, 2013). Aleniuksen (2013) artikkelin mukaan näiden 
lisäksi ennen patsaan siirtoa Venäjän federaatio suoritti erinäisiä painostuskei-
noja Viroa kohtaan. Hänen mukaansa vuoden 2007 alussa Venäjä varoitti Viroa 
siirtämästä patsasta ja huhtikuussa 2007 Venäjä jätti diplomaattisen nootin Vi-
rolle liittyen patsaan siirtämisaikeisiin. Hänen mukaansa Venäjällä käytettiin 
paljon Viron vastaista retoriikkaa mediassa keväällä 2007. Aleniuksen (2013) 
mukaan mellakoiden alkaessa huhtikuussa 2007 Venäjän suurlähetystö oli lä-
heisessä yhteistyössä mellakoiden johtajien kanssa. Hänen mukaansa Mosko-
vassa keväällä 2007, ilmeisesti hallituksen hyväksynnällä, Viron vastaiset mie-
lenosoitukset häiritsivät Viron suurlähetystön toimintaa viikon ajan. Venäjä 
myös alkoi boikotoida virolaisia tuotteita Venäjällä patsaskiistan aikoihin (Ale-
nius, 2013). Venäjän painostuskeinojen tavoitteena on ollut ilmeisimmin estää 
pronssipatsaan siirtäminen. Näiden painostuskeinojen lisäksi Venäjä myös kiel-
täytyi selvittämästä hyökkäyksien tekijöitä, vaikka hyökkäykset osoitettiin tule-
van Venäjältä (Andres, 2012). Kaikki nämä tekijät huomioiden voidaan olettaa, 
että Venäjän federaatio on ollut kyberhyökkäyksien takana tukemalla kyber-
hyökkääjien toimintaa ja mahdollisesti tarjoamalla resurssit hyökkäyksien suo-
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rittamiseen. Lisäksi lyhyt aikajänne mellakoiden alkamisen 26.4. ja kyberhyök-
käyksien alkamisen 27.4. välillä antaa viitteitä, että valmisteluja oli tehty ennen 
hyökkäyksien alkamista. 

Huomioitavaa on kuitenkin, että on myös käyty keskustelua siitä, olivatko 
Viroa vastaan suoritetut kyberhyökkäykset Venäjän federaation rohkaisemia 
vai pelkästään patrioottien tai kybermiliisin aikaansaannos (Sigholm, 2013). 
Yleinen näkemys kuitenkin on, että Viroa vastaan suoritettujen kyberhyökkä-
yksien sarja, kyberoperaatio, oli Venäjän federaation välillisesti suorittama. 

2.2.3 Liettua 2008 – Kiista neuvostosymbolien kieltämisestä 

Toinen kyberhyökkäyksien sarja, jonka tekijäksi on arvioitu olevan Venäjän fe-
deraatio, on kyberhyökkäykset Liettuaa vastaan vuonna 2008 (Ashmore, 2009; 
Osawa, 2017; Yapar, 2020). Liettua joutui kyberhyökkäyksien kohteeksi kesä-
kuussa 2008 pian sen jälkeen, kun se oli lailla kieltänyt neuvosto- ja kommunis-
tisymbolien käyttämisen (Ashmore, 2009; Yapar, 2020). Kyberhyökkäyksien 
kohteina olivat yli 300 liettualaista verkkosivustoa (Ashmore, 2009; Osawa, 
2017). Sivustojen käyttö joko estettiin hajautetuilla palvelunestohyökkäyksillä 
tai niitä vandalisoitiin mm. neuvostosymboleilla (Ashmore, 2009; Osawa, 2017; 
Yapar, 2020). 

Ashmoren (2009) artikkelin mukaan Liettuan kyberhyökkäyksiin liittyy 
myös Venäjän ja Liettuan heikentyneet poliittiset välit ennen kyberhyökkäyksi-
en alkua. Hänen mukaansa poliittisten jännitteiden lisäksi Liettuan hyökkäyk-
sissä on samankaltaisuuksia Viroa vastaan suoritettuihin hyökkäyksiin vuonna 
2007. Hänen mukaansa hyökkäykset kohdistuivat verkkosivustoihin ja olivat 
luonteeltaan palvelunestohyökkäyksiä. Hänen mukaansa hyökkäykset alkoivat 
sen jälkeen, kun Liettua teki Venäjän federaation mielestä epämieluisan päätök-
sen kieltää neuvostosymbolien käyttäminen. Tilanne on näiltä osin vastaava 
kuin Viron päätös siirtää pronssipatsas (Ashmore, 2009). Samanlainen toimin-
tamalli suhteessa Viron tapahtumiin antaa hieman viitteitä siitä, että tämän ky-
beroperaation taustalla on ollut Venäjän federaatio. 

2.2.4 Georgia 2008 – Viiden päivän sota 

Georgian ja Venäjän välisessä viiden päivän sodassa vuoden 2008 elokuussa 
suoritettiin kyberoperaatio, jonka suorittajana on arvioitu olevan Venäjän fede-
raatio (Mares & Netolická, 2020; Osawa, 2017; Rantapelkonen, 2014; Sigholm, 
2013). Viiden päivän sota oli lyhyt sota, jonka lopuksi Venäjä sai haltuunsa Ete-
lä-Ossetian ja Abhasian alueet (Tähtinen, 2016). 

Viiden päivän sodassa uusia kyber- ja informaatiovaikuttaminen keinoja 
yhdistettiin perinteisiin sodankäynnin keinoihin (Anttila ym., 2016; Sigholm, 
2013; Tähtinen, 2016). Tähtisen (2016) mukaan kyberhyökkäykset Georgia vas-
taan aloitettiin jo ennen varsinaisia sotatoimia ja näillä hyökkäyksillä häirittiin 
Georgiaa ja testattiin hyökkäyksien vaikuttavuutta. Hänen mukaansa kyberu-
lottuvuutta hyödynnettiin sodan aikana tiedustelutehtävien suorittamisen ja 
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kyberhyökkäyksien suorittamiseen. Hänen mukaansa kyberoperaatiolla vaiku-
tettiin Georgian päätöksentekoon ja johtamiseen aktiivisilla hyökkäystoimilla 
(Tähtinen, 2016). Suoritetut kyberhyökkäykset muodostuivat palvelunesto-
hyökkäyksistä, joilla lamautettiin georgialaisia verkkosivuja ja sähköpostipalve-
limia (Lehto, 2014; Tähtinen, 2016). Palvelunestohyökkäyksien lisäksi Georgian 
puolustusministeriön ja keskuspankin verkkosivuille murtauduttiin ja tämän 
murron seurauksena sivustojen kuvamateriaalia manipuloitiin (Lehto, 2014). 
Hyökkäystoimien lisäksi liikennettä myös ohjattiin Venäjän telekommunikaa-
tioyrityksien kautta (Andres, 2012). 

Tähtisen (2016) artikkelin mukaan Viiden päivän sodassa kyberhyökkäyk-
sien vaikuttamisvaiheet alkoivat ja päättyivät 30 minuutin sisällä toisistaan. 
Tämä osoittaa sen, että kyberoperaatiota johdettiin keskitetysti (Tähtinen, 2016). 
Tällainen keskitetty johtaminen antaa viitteitä organisoidusta toiminasta. Keski-
tetyn johtamisen lisäksi mahdolliset todisteet linkittävät mm. stopgeorgia.ru-
verkkosivun, jossa jaettiin ohjeita verkkohyökkäyksien tekemiseen Georgian 
valtiollisia järjestelmiä vastaan, Kremliin GRU:n (Glavnoje razvedyvatel’noje up-
ravlenije, Venäjän federaation sotilastiedusteluorganisaatio) ja kansallisen nuori-
sojärjestön Nashin kautta (Sigholm, 2013). Georgiaa vastaan suoritettujen ky-
berhyökkäyksien rakenne ja toimintatapa oli samankaltainen kuin Virossa ja 
Liettuassa aikaisemmin (Mares & Netolická, 2020). Nämä kaikki todisteet vah-
vistavat Venäjän federaation osuutta hyökkäykselliseen kyberoperaatioon 
Georgiaa vastaan vuonna 2008. On kuitenkin huomioitava, että Georgiaa vas-
taan suoritetun kyberoperaation toimeenpanija kyettiin salaamaan, eikä täten 
voida suoraan osoittaa, että Venäjän federaatio olisi suoraan koordinoinut ky-
beroperaatiota (Tähtinen, 2016). 

2.2.5 Kirgisia 2009 – Kiista lentotukikohdan käyttämisestä 

Vuonna 2009 Kirgisia, joutui kyberhyökkäyksien kohteeksi, joiden taustalla on 
arvioitu olevan Venäjän federaatio (Andres, 2012; Kozlowski, 2014; Nazario, 
2010; Osawa, 2017). Kozlowskin (2014) artikkelin mukaan kyberhyökkäykset 
alkoivat tammikuussa 2009, kun valtiossa käytiin keskusteluja yhdysvaltalaisen 
ilmavoimien tukikohdan kohtalosta Manasissa. Hänen mukaansa Manasin tu-
kikohta oli perustettu osana terrorisminvastaista sotaa Afganistanin operaatioi-
ta ajatellen. Hänen mukaansa sotatilanteen pitkittyessä Afganistanissa aloitet-
tiin keskustelut tukikohdan vuokrauksen jatkamisesta tai sulkemisesta vuonna 
2009. Kozlowskin (2014) mukaan Venäjä olisi halunnut tukikohdan suljettavan 
ja se tarjosi lainaa ja sijoituksia Kirgisialle, mikäli Kirgisia päättäisi sulkea tuki-
kohdan.  Hänen mukaansa helmikuussa 2009 Kirgisian presidentti Bakiyev il-
moitti pyytävänsä Yhdysvaltoja poistumaan tukikohdasta. Lopulta kuitenkin 
kesäkuussa 2009 päädyttiin tukikohdan vuokraamisen jatkamiseen korotetuilla 
hinnoilla (Kozlowski, 2014). 

Kirgisiaan vastaan suoritetut kyberhyökkäykset alkoivat 18.1.2009 ja ne 
kestivät kaksi viikkoa (Kozlowski, 2014). Hyökkäykset olivat hajautettuja palve-
lunestohyökkäyksiä, joiden kohteina olivat Kirgisian kaksi suurinta internet-
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palveluntarjoajaa. Hyökkäyksien seurauksena arviolta 80 % valtion internetlii-
kenteestä oli poissa verkosta, sähköposteja oli mahdotonta lähettää ja lisäksi 
matkapuhelinliikenne rajoittui (Andres, 2012; Ashmore, 2009; Kozlowski, 2014; 
Osawa, 2017). Kozlowskin (2014) artikkelin mukaan hyökkäyksillä ei juuri ollut 
vaikutusta valtion kansalaisiin, sillä vain pienellä osalla oli pääsy internetiin. 
Hänen mukaansa hyökkäyksillä kyettiin kuitenkin vaikuttamaan valtion oppo-
sitioon, joka oli riippuvainen verkosta ja vastusti Manasin tukikohdan sulke-
mista (Kozlowski, 2014). 

Useat tekijät Kirgisian kyberhyökkäyksissä osoittavat, että tämänkin kybe-
roperaation takana on ollut Venäjän federaatio suoraan tai välillisesti. Kozlows-
kin (2014) artikkelin mukaan samoin kuin Viron ja Georgian tapauksissa IP-
liikenne johti venäläisille palvelimille suurimmassa osassa palvelunestohyök-
käyksien liikennettä. Hänen mukaansa samat palvelimet olivat olleet myös käy-
tössä Georgian ja Viron operaatioissa sekä kyberrikollisuuden suorittamisessa. 
Hänen mukaansa hyökkäyksien IP-osoitteet ja verkot on liitetty samoihin ryh-
mittymiin kuin Georgian ja Viron operaatioiden kohdalla. Kozlowskin (2014) 
mukaan hyökkäyksiä johtaneista ryhmistä kaksi oli tunnistettu samankaltaisiksi 
kuin Georgian operaatiossa. Hänen mukaansa nämä samankaltaisuudet suh-
teessa Viron ja Georgian operaatioihin osoittavat, että toimija on ollut sama. 
Hänen mukaansa poikkeavuutena Viroon ja Georgiaan on kuitenkin patrioot-
tisten hakkereiden puuttuminen toiminnasta, johtuen todennäköisesti pienen 
mediahuomion johdosta. Kozlowskin (2014) mukaan todennäköisimmin Venä-
jän federaatio on tilannut hyökkäykset alihankintana, sillä tavallisilla kansalai-
silla ei ole resursseja hyökkäyksien vaatimaan laajaan tietokoneverkkoon ja ri-
kollinen toiminta edellyttäisi taloudellista hyötyä, mitä ei palvelunestohyökkä-
yksillä itsessään voida saavuttaa. Hänen mukaansa todennäköisesti hyökkäyk-
sien taustalla on ollut venäläinen kyberrikollisuusjärjestö RBN (Russian Business 
Network), jonka Venäjän viranomaiset ovat palkanneet suorittamaan hyökkäyk-
set (Kozlowski, 2014). Venäjä ei myöskään suostunut rankaisemaan mahdollisia 
hyökkäyksen tekijöitä tai edesauttamaan syyllisten selvittämistä, vastaavalla 
tavalla kuin Viron ja Georgian tapauksissa (Andres, 2012). Näiden tekijöiden 
lisäksi kyberhyökkäyksien tapahtuminen samaan aikaan, kun Venäjä pyrki 
painostamaan Kirgisiaa sulkemaan Manasin tukikohdan mahdollistaa arvion 
tekemisen siitä, että Venäjän federaation oli kyberhyökkäyksien takana. Kaikes-
ta huolimatta tukikohta säilyi, joten kyberoperaation todennäköinen tavoite 
estää tukikohdan käytön jatkaminen epäonnistui. Vaikka tätä ensisijaista tavoi-
tetta ei saavutettu, niin päätöksentekoon kyettiin kuitenkin todennäköisesti 
vaikuttamaan, siten että vuokrasumma kasvoi (Kozlowski, 2014). 

Kuten muissakin kyberoperaatioissa, myös tässäkään tapauksessa ei ole 
löydetty varmoja todisteita siitä, että Venäjän federaatio olisi ollut kyberoperaa-
tion takana (Ashmore, 2009). On myös esitetty arvioita, että hyökkäykset olisi-
vat olleet Kirgisian itsensä aiheuttamia (Nazario, 2010).  
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2.2.6 Ukraina 2014–2016 – Vaikuttamista sodassa ja kyvykkyyksien kokeilua 

Vuonna 2014 alkoivat kyberoperaatioiden toteutukset Ukrainaa vastaan, joiden 
taustalla on arvioitu olevan Venäjän federaatio (Kiianlinna & Inkinen, 2016; 
Shackelford, Sulmeyer, Deckard, Buchanan & Micic, 2017; Shuya, 2018; Tähti-
nen, 2016). Ukrainaa vastaan suoritetut kyberoperaatiot ovat alkaneet Venäjän 
valloitettua Krimin niemimaan vuonna 2014 Ukrainalta ja ne ovat jatkuneet sii-
tä lähtien (Tähtinen, 2016). Tähtisen (2016) artikkelin mukaan Krimin valtauk-
sen aikana suoritettiin palvelunestohyökkäyksiä mediakohteita vastaan. Näillä 
toimilla tuettiin meneillään olevia erikoisjoukko-operaatioita yhdessä poliittisen 
vaikuttamisen ja informaatiovaikuttamisen kanssa (Tähtinen, 2016). 

Krimin valtauksen jälkeen kyberoperaatiot Ukrainassa ovat liittyneet Uk-
rainan voimalaitoksiin. Ukrainan voimalaitoksia vastaan on suoritettu kaksi 
kyberoperaatiota, ensimmäinen joulukuussa 2015 ja toinen joulukuussa 2016 
(Shackelford ym., 2017; Shuya, 2018). Shuyan (2018) artikkelin mukaan ennen 
ensimmäistä joulukuun 2015 kyberoperaatioita edelsi useita tapahtumia liittyen 
Ukrainan sähkönjakelun toimijoihin, kaivostoimijoihin ja valtion toimijoihin. 
Hänen mukaansa toukokuussa 2014 Ukrainan sähkönjakelija Prykarpattyaob-
lenergo, sekä kaikki valtion raideliikenteen operoijat joutuivat tietojenkalaste-
lukampanjan kohteeksi. Hänen mukaansa elokuussa 2014 toukokuun kaltainen 
kampanja kohdistui viiteen paikallishallinnon kohteeseen ja kansallisarkistoihin. 
Shuyan (2018) mukaan maaliskuussa 2015 samantyylinen kampanja kohdistui 
televisiolähettäjiin. Hänen mukaansa lokakuussa 2015 tunkeuduttiin 
BlackEnergy- ja KillDisk-haittaohjelmalla useisiin Ukrainan hallinnon työ-
asemiin ja vastaava hyökkäys kohdistettiin myös kaivosyrityksiin. Hänen mu-
kaansa joulukuussa kolmen energiayhtiön työasemiin murtauduttiin ja aiheu-
tettiin fyysisiä vahinkoja Ukrainan sähköverkkoon. Shuyan (2018) mukaan 
Hyökkääjät onnistuivat vaihtamaan turvajärjestelmiä ja katkaisemaan viestin-
täyhteyksiä, joiden avulla sähkökatkoa onnistuttiin pidentämään ja huoltohen-
kilökunnan toimintaa estämään. Hänen mukaansa tämän hyökkäyksen seura-
uksena yli 200 000 länsiukrainalaista jäi ilman sähköä useiksi tunneiksi. Hänen 
mukaansa tämä hyökkäys on useiden lähteiden mukaan yhdistetty Kremlin 
alaisuudessa toimiviin tahoihin. Joulukuussa 2016 suoritettiin vielä uusi keski-
tetympi isku Ukrainan sähköverkkoon, jolla katkaistiin sähköt 100 000–200 000 
kiovalaiselta (Shuya, 2018). Joulukuun 2016 hyökkäys on liitetty joulukuun 2015 
hyökkäyksiin (Shackelford ym., 2017). Nämä joulukuiden hyökkäykset olivat 
ensimmäinen lajiaan ja ne olivat toinen kerta historiassa, kun kyberkykyjä on 
käytetty fyysistä infrastruktuuria vastaan (Shuya, 2018). 

Krimin valtauksen aikaiset kyberoperaatiot olivat hyvin tiukasti yhteydes-
sä erikoisjoukko-operaatioihin, joten yhteys Venäjän federaation on todennä-
köinen. Joulukuiden kyberoperaatioiden takana on arvioitu olevan toimija ni-
meltä Sandworm, joka on venäläinen rikollisjärjestö (Shackelford ym., 2017; 
Shuya, 2018). Operaatioiden hienovaraisuus osoittaa kuitenkin koordinaatiota 
Venäjän federaation ja rikollisjärjetön välillä (Shuya, 2018). Vaikka kyberope-
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raatiot on liitetty Venäjään, on Venäjän federaation osuudesta operaatioihin 
kuitenkin väitelty (Shackelford ym., 2017).  

2.2.7 Yhdysvallat 2015–2016 – Vaikuttamista presidentin vaaleihin 

Yhdysvaltojen vuoden 2016 vaalien alla Yhdysvallat joutuivat kyberoperaation 
kohteeksi, jonka tekijänä on arvioitu olleen Venäjän federaatio (Laari ym., 2019; 
Shackelford ym., 2017; Shuya, 2018). Laarin ym. (2019) mukaan vuosien 2015 ja 
2016 aikana Yhdysvallat joutuivat kyberhyökkäyksien kohteiksi, joidenka ta-
voitteena on ollut vaikuttaa valtion poliittiseen sektoriin. Heidän mukaansa 
Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen sähköpostipalvelimelle tunkeuduttiin 
ja sieltä saatiin pääsy yksityisille Gmail-tileille, joiden kautta hankittiin erinäisiä 
tietoja, joita vuorostaan käytettiin osana mustamaalauskampanjaa. Laarin ym. 
(2019) mukaan operaation tavoitteena on todennäköisesti ollut heikentää Yh-
dysvaltojen kansalaisten luottamusta yhteiskuntaan ja vaalijärjestelmään. Ta-
voitteiden voidaan katsoa toteutuneen, sillä presidentin vaalien luotettavuutta 
kyettiin kyseenalaistamaan sekä vaalit voittaneen Trumpin voiton aitous kyet-
tiin kyseenalaistamaan (Laari ym., 2019). 

Shuyan (2018) artikkelin mukaan Yhdysvaltojen liittovaltion keskusrikos-
poliisi FBI (Federal bureau of investigation) sekä Yhdysvaltain kotimaan turvalli-
suusvirasto DHS (Department of homeland security) ovat yhdistäneet hyökkäykset 
ryhmiin APT28 ja APT29. Hänen mukaansa kyseiset ryhmät on yhdistetty Ve-
näjän federaation ja tämän johdosta hyökkäyksien takana on todennäköisesti 
ollut Venäjän federaatio. Hänen mukaansa APT29 aloitti hyökkäykset vuonna 
2015 ja sen kohteena oli demokraattien kansallinen komitea (DNC, Democratic 
National Committee), joka on Yhdysvaltain demokraattisen puolueen johtava elin.  
Shuyan (2018) mukaan hyökkäykset aloitettiin kohdennetuilla tietojenkalaste-
luyrityksillä tavoittaen yli 1000 Yhdysvaltojen hallinnon henkilöä. Hänen mu-
kaansa hyökkäyksissä kohteille lähetettiin sähköposteja, joihin oli lisätty rehelli-
sen ja aidon näköinen linkki. Hänen mukaansa linkin avaaminen asensi kohteen 
sisäverkkoon haittaohjelman, joka sisälsi etäkäyttöohjelman. Tämä mahdollisti 
APT29:lle jatkuvan pääsyn järjestelmiin. Shuyan (2018) mukaan APT28 aloitti 
vastaavanlaisen hyökkäyksen kuin APT29 keväällä 2016, mutta se pyrki saa-
maan käyttäjätietoja pyytämällä linkeillä salasanan vaihtoa. Myös APT28 sai 
pääsyn verkkoon (Shuya, 2018). 

Koska APT28 ja APT29 on yhdistetty Venäjän federaation ja on arvioitu, 
että hyökkäyksien takana on ollut tarkemmin Venäjän GRU sekä Venäjän fede-
raation turvallisuuspalvelu FSB (Federalnaja služba bezopasnosti) voidaan Venäjän 
federaation osuus operaatioon todeta erittäin todennäköiseksi (Shackelford ym., 
2017). GRU:n osallisuus operaatioon perustuu Yhdysvaltojen tiedustelupalve-
lun osan ODNI:n (Office of the director of national intelligence) tietoihin (Laari ym., 
2019). 
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2.2.8 Keskeisimpien aikaisempien tutkimuksien havainnot 

Connell ja Vogler (2017) esittivät tutkimuksessaan, että Venäjä on käyttänyt Vi-
roa, Georgiaa ja Ukrainaa testausalustana kyberkyvykkyyksilleen ja hienonta-
nut kykyjään. He esittivät myös, että Venäjän federaation virastot kuten FSB ja 
GRU ovat aktiivisempia kybertoimijoita kuin nykyään. Heidän mukaansa Ve-
näjän federaatio tulee jatkossakin hyödyntämään ei-valtiollisia toimijoita osana 
kyberoperaatioita anonymiteetin takia. Heidän tutkimuksensa mukaan Venäjä 
hyödyntää kalasteluviestejä ja haittaohjelmia kohteeseen pääsemiseksi. He ar-
vioivat tutkimuksessaan, että tietoteknisten järjestelmien kehittyminen viimei-
sen vuosikymmenen aikana voi selittää miksi kansalaislähtöiset operaatiot, ku-
ten Viron vuoden 2007 operaatio, ovat vähentyneet. He myös arvioviat, että 
kyberkykyjen käyttäminen jatkunee osana konventionaalista vaikuttamista sekä 
pelannee kriittistä osaa Venäjän strategiassa (Connell & Vogler, 2017). 

Pernik (2018) esitti tutkimuksessaan, että Venäjä oppii aikaisemmista ope-
raatioistaan ja kehittää kybertoimintaansa. Hänen mukaansa Venäjä kykenee 
kyberkyvyillään tukemaan niin poliittista kuin tavanomaista sodankäyntiä. 
Hänen mukaansa Venäjän asevoimat ovat integroineet kyberkykyjä osaksi toi-
mintaansa. Hän esittää myös, että Venäjä on käyttänyt Ukrainaa uusien kykyjen 
testausalustana.  Hänen mukaansa Venäläiset kybertoimijat ovat heikentäneet 
demokraattisia instituutiota sekä aiheuttaneet vahinkoa naapurimaissaan, Län-
si-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa. Hänen mukaansa on odotettavissa, että 
Venäjän federaatio ei epäröi käyttää tuhoisia kyberkykyjä, mikäli tilanne länsi-
maiden kanssa kiristyy (Pernik, 2018).  

Jensen ym. (2019) esittivät tutkimuksessaan, että Venäjä suosii kybertoi-
minnassaan toimintaa, joka aiheuttaa häiriöitä ja haittaa, mutta ei suoria vaka-
via vaikutuksia. Heidän mukaansa kybertoimintaa käytetään muita toimintoja 
tukevana menetelmänä. He esittivät, että Venäjän federaatio käyttää kyberky-
kyjään ennen konfliktia harhauttamaan kohdettaan, konfliktin aikana tukemaan 
taistelutoimia ja konfliktin jälkeen luomaan kohdevaltion hallintoa heikentävää 
kaaosta. Heidän mukaansa Venäjän federaatio myös suosii kybertoiminnassaan 
pehmeisiin kohteisiin vaikuttamista, kuten siviili-infrastruktuuriin vaikuttamis-
ta (Jensen ym., 2019).  

Kozlowski (2014) esitti artikkelissaan, että Viron, Georgian ja Kirgisian 
operaatioita vuosina 2007–2009 yhdistivät seuraavat tekijät: poliittinen tausta, 
hyökkääjän menetelmät sekä hypoteettiset tekijät. Hänen mukaansa operaatioi-
ta erottivat toisistaan tavoitteet ja tulokset. Hänen mukaansa ennen operaatioi-
den alkua valtioilla oli ollut kiristyneet välit Venäjään ja operaatiot oli suoritettu 
poliittisista syistä. Hänen mukaansa menetelmänä operaatioissa oli hyödynnet-
ty hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä, bottiverkkoja sekä patrioottisia hakke-
reita. Patrioottiset hakkerit olivat puuttuneet kuitenkin Kirgisian operaatiosta. 
Hänen mukaansa tämä patrioottisten hakkereiden puuttuminen oli johtunut 
pienestä mediahuomiosta. Pienenä erona menetelmissä Kozlowski (2014) ha-
vaitsi, että Georgiassa oli oltu hienostuneempia ja siellä oli käytetty lisäksi SQL-
injektioita. Tavoitteiden yhtäläisyydestä hän mainitsi, että Georgian ja Viron 
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tapauksissa hallituksen sivustoihin sekä pankkien ja mediatalojen sivustoihin 
oli vaikutettu. Kirgisiassa internetpalveluntarjoajiin vaikuttamisen kautta suu-
rin osa internetpalveluista oli kaatunut. Kozlowski (2014) esitti, ettei Viron ja 
Georgian operaatioissa ollut päästy tavoitteisiin, mutta Kirgisiassa oli päästy. 
Hänen mukaansa vain Kirgisian operaatiossa operaatiolla oli vaikutettu pää-
töksentekoon. Lopuksi hän esitti kolme hypoteesia operaatioiden attribuutiosta, 
joista hän arvioi todennäköisimmäksi seuraavan: Venäjän viranomaiset palkka-
sivat RBN:n toteuttamaan kyberoperaatiot (Kozlowski, 2014). 

2.3 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto 

Kirjallisuuskatsauksen myötä selvitettiin yleinen hyökkäyksellisen kyberope-
raation rakenne, sekä yleisiä asioita liittyen hyökkäyksellisiin kyberoperaatioi-
hin. Keskeistä on huomata, että eri tahot ovat kehittäneet eri malleja kuvaa-
maan joko kyberhyökkäystä tai kyberoperaatiota, mutta ne kaikki sisältävät 
samoja elementtejä. Toiset mallit keskittyvät vain eri kokonaisuuksiin. Näitä 
malleja yhdistämällä saatiin muodostettua kattavin malli, joka soveltuu ku-
vaamaan yleistä hyökkäyksellistä kyberoperaatiota, kuten luvussa 2.1.3 kuvios-
sa kaksi esitettiin. 

Venäjän federaation suorittamia hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita muita 
valtioita vastaan kirjallisuuskatsauksen aikana löydettiin kuusi: Viro vuonna 
2007, Liettua ja Georgia vuonna 2008, Kirgisia vuonna 2009, Ukraina vuosina 
2014–2016 sekä Yhdysvallat vuosina 2015–2016.  

Kirjallisuuskatsauksen myötä ilmeni, että kyseisiä operaatioita on tutkittu, 
mutta tutkimuksissa on lähinnä keskitytty yleisluontoiseen tapahtumien kuva-
ukseen. Tutkimuksissa kuvataan tapahtumien kulkua, operaation kohteita, ope-
raation vaikutusta, toteutustapaa ja operaation attribuutiota. Lähtökohtaisesti 
kybertoiminta on ollut vain osa tutkimusta, joka ilmenee tutkimusta tehdessä 
tai operaatioita on käytetty esimerkkeinä osana tutkimusta. Keskeisimmissäkin 
tutkimuksissa, joissa tutkimuksen pääpaino on ollut kyberoperaatioiden tarkas-
telussa, Venäjän kyberoperaatioiden toteutusta on tarkasteltu lähinnä strategi-
sesta näkökulmasta. Lähimpänä tutkimusongelmaa oli Kozlowskin (2014) tut-
kimus, mutta siinä vertailtiin vain kolmea operaatiota, eikä keskitytty niinkään 
rakenteeseen. Tarkempi operaatioiden rakenteen tarkastelu tai rakenteen muo-
dostaminen puuttuu täten aikaisemmista tutkimuksista.  
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3 MENETELMÄ 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä yleisesti ja 
kuinka sitä on tässä tutkimuksessa käytetty. Luvussa esitetään tutkimuksen 
aineiston kerääminen ja rajaaminen sekä lähdekritiikki. 

3.1 Dokumenttianalyysi menetelmänä 

Bowenin (2009) mukaan dokumenttianalyysi on järjestelmällinen menetelmä, 
jota käytetään datan keräämiseen ja analysointiin dokumenteista. Hänen mu-
kaansa dokumentit voivat olla joko sähköisiä tai fyysisiä ja ne sisältävät dataa 
tekstinä tai kuvina. Hänen mukaansa dokumentti voi olla käytännössä mikä 
tahansa tekstiä tai kuvaa sisältävä materiaali aina mainoksista kirjallisuuteen. 
Bowenin (2009) mukaan dokumenteiksi voidaan myös laskea aikaisemmat tut-
kimukset, mutta usein niitä ei luetella käytetyiksi dokumenteiksi niiden sekun-
däärisen luonteen johdosta. Hänen mukaansa menetelmä on analyyttinen, jon-
ka avulla dataa tutkitaan ja tulkitaan sekä muodostetaan empiiristä tietoa. Hä-
nen mukaansa dokumenteissa oleva tieto jäsennellään teemoiksi, kategorioiksi 
tai esimerkkitapauksiksi sisältöanalyysin avulla (Bowen, 2009). 

3.1.1 Dokumenttianalyysin käyttäminen tutkimusmenetelmänä 

Bowenin (2009) mukaan dokumenttianalyysi on merkittävä menetelmä, koska 
se tarjoaa mahdollisuuden metodologiseen triangulaatioon ja datan triangulaa-
tioon. Hänen mukaansa dokumentit tarjoavat myös suurta arvoa erityisesti ta-
paustutkimuksille, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden löytää merkityksiä, syven-
tää ymmärrystä sekä tunnistaa keskeisiä havaintoja tutkittavasta ilmiöstä. Bo-
wenin (2009) mukaan dokumenttianalyysi on myös erityisen käyttökelpoinen, 
kun tapahtumia ei voida enää seurata tai yksityiskohdat niistä on unohdettu. 
Hänen mukaansa dokumenttianalyysiä voidaan käyttää myös itsenäisenä me-
netelmänä (Bowen, 2009). 
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Bowenin (2009) mukaan dokumenteilla on viisi eri roolia tutkimuksessa. 
Hänen mukaansa ensimmäinen rooli dokumenteilla on tarjota tutkijalle kon-
teksti tutkimusympäristöstä tarjoamalla taustaa ja historiatietoa. Hänen mu-
kaansa toisena roolina dokumentit auttavat tunnistamaan tietoaukkoja, jotka 
ohjaavat datan keräämistä kyseisten aukkojen täyttämiseksi. Bowenin (2009) 
mukaan kolmantena dokumentit tarjoavat lisädataa tietopohjaan. Hänen mu-
kaansa neljäntenä dokumentit mahdollistavat muutoksien ja kehityksien seu-
raamisen kohteessa ja viimeisenä dokumentit mahdollistavat muista lähteistä 
hankitun tiedon varmentamisen (Bowen, 2009). 

Bowen (2009) esitti artikkelissaan dokumenttianalyysin vaiheita. Hänen 
mukaansa dokumenttianalyysi on iteratiivinen prosessi, joka yhdistää sisältö- ja 
teema-analyysiin piirteitä ja koostuu vaiheista silmäily, lukeminen ja tulkitse-
minen. Hänen mukaansa silmäilyvaiheessa dokumentteja tarkastellaan päällisin 
puolin ja lukemisvaiheessa dokumenttien sisältöä tarkastellaan tarkasti ja tul-
kitsemisvaiheessa sisältö- ja teema-analyysin kautta annetaan datalle merkitys 
(Bowen, 2009). 

Silmäily- ja lukemisvaiheissa kerättyjä dokumentteja tulee arvioida. Bo-
wenin (2009) mukaan dokumentteja käytettäessä tulee aina pitää mielessä, että 
ne eivät aina ole tarkkoja eivätkä kokonaisvaltaisia ja keskeistä on keskittyä do-
kumenttien tarkoitukseen eikä sanamuotoihin. Hänen mukaansa dokumentit 
tulisi valita tutkimukseen sen perusteella, miten merkityksellisiä ne ovat tutki-
mukselle, sen ongelmalle ja tavoitteelle. Hänen mukaansa dokumenttien tulee 
sopia konseptiltaan tutkimuksen viitekehykseen ja niitä tulee arvioida niiden 
oikeellisuuden, luotettavuuden, tarkkuuden ja edustavuuden mukaan. Doku-
menteista tulee Bowenin (2009) mukaan tunnistaa kuinka kattavia tai selektiivi-
siä ne ovat ja mitä varten ja kenelle dokumentti on alkujaan tehty. Hänen mu-
kaansa dokumentit tulee myös arvioida muita lähteitä vastaan triangulaation 
takia. Hänen mukaansa, mikäli aikaisempia tutkimuksia käytetään dokument-
teina, niin tällöin ei tule keskittyä vain lopputuloksiin vaan tutkimuksen mene-
telmiin ja teoreettiseen viitekehykseen.  Hänen mukaansa, mikäli silmäily- tai 
lukemisvaiheessa havaitaan tietoaukoja, tulee tiedonhakuprosessi suunnata 
tietoaukkojen täyttämiseen (Bowen, 2009). 

Sisältöanalyysillä Bowenin (2009) mukaan dokumenttien sisältö jaotellaan 
tutkimuskysymyksiin liittyviin kategorioihin, ilman että sisältöä muutetaan 
määrälliseksi, eli siitä poimitaan tunnusarvoja, kuten ilmaantuvuustaajuuksia 
yms. Hänen mukaansa asiakirjoista tulee tunnistaa merkitykselliset osuudet ja 
data sekä tuoda ilmi miksi jokin on merkityksellistä tai merkityksetöntä (Bowen, 
2009). 

Teema-analyysillä Bowenin (2009) mukaan tunnistetaan kaavoja datasta, 
jotka vuorostaan muodostavat teemoja ja kategorioita analyysille. Hänen mu-
kaansa teema-analyysin erottaa sisältöanalyysistä tarkempi datan tarkastelu. 
Hänen mukaansa teema-analyysissä keskeistä on datan koodaaminen ja katego-
rioiden luominen perustuen datan ominaispiirteisiin, jotta tutkittavan ilmiön 
keskeiset teemat saadaan selville. Bowenin (2009) mukaan käytettävät koodit 
voivat olla myös määritelty ennalta, jolloin ne auttavat eri menetelmillä haetun 
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datan integroimista. Hän myös korosti, että data tule esittää objektiivisesti ja 
herkästi (Bowen, 2009). 

Bowen (2009) esitti artikkelissaan dokumenttianalyysin vahvuuksia. Hä-
nen mukaansa dokumenttianalyysin vahvuuksia ovat sen tehokkuus, doku-
menttien saatavuus, kustannustehokkuus, ei-reaktiivisuus, vakaus, tarkkuus ja 
kattavuus. Menetelmä on hänen mukaansa tehokas, koska se ei vaadi niin pal-
jon resursseja kuin muut menetelmät. Dokumenttien saatavuudella tarkoitettiin, 
sitä että internetin myötä paljon eri dokumentteja on helposti saatavilla. Kus-
tannustehokkuudella hän tarkoittaa menetelmän halpuutta ja edullisuutta tilan-
teessa, jossa uuden datan tuottaminen ei ole tarkoituksenmukaista.  Ei-
reaktiivisuudella hän tarkoittaa sitä, että tutkimusprosessi ei vaikuta lähteisiin, 
niiden dataan tai käyttäytymiseen. Vakaudella hän tarkoittaa, sitä että lähteet 
säilyvät muuttumattomina ja täten tutkimus on toistettavissa. Tarkkuudella hän 
tarkoittaa asiakirjojen tarkkuuden tuomaa tarkkuutta tutkimukselle. Kattavuu-
della hän tarkoittaa dokumenttien laajaa kattavuutta niin ajallisesti kuin paikal-
lisestikin (Bowen, 2009). 

3.1.2 Dokumenttianalyysi aikaisemmissa tutkimuksissa 

Bowenin (2009) mukaan dokumenttianalyysiä käytetään usein laadullisissa tut-
kimuksissa täydentämän tutkimuksia datan ja menetelmän triangulaatiolla. 
Hänen mukaansa dokumenttianalyysiä on käytetty myös yhdistelmätutkimuk-
sissa, joissa yhdistetään laadullista ja määrällistä tutkimusta. Hänen mukaansa 
menetelmää on käytetty myös aikaisemmissa tutkimuksissa yksittäisenä mene-
telmänä (Bowen, 2009). 

3.1.3 Kritiikkiä dokumenttianalyysistä 

Bowen (2009) esitti artikkelissaan menetelmän heikkouksia ja kritiikkiä, jota 
menetelmän käyttäminen on saanut. Hänen mukaansa yksi kritiikki liittyen 
dokumenttianalyysiä käyttäviin tutkimuksiin on se, ettei menetelmän käyttä-
mistä ole tutkimuksessa kuvattu. Hän myös toi ilmi kritiikkiä, jota menetelmä 
on saanut liittyen siihen, että menetelmä peittää prosessia, joka muuttaa puhet-
ta tekstiksi. Tämä kritiikki perustuu dokumenttiaineistoon, joka koostuu pu-
heiden käsikirjoituksista ja Bowenin (2009) mukaan kritiikillä ei ole suurta vai-
kutusta itse menetelmään, sillä dokumentit voivat olla muutakin kuin puheiden 
tai keskustelujen käsikirjoituksia (Bowen, 2009).  

Bowenin (2009) mukaan menetelmän heikkoudet ovat epätarkkuus, do-
kumenttien huono saatavuus sekä puolueellinen dokumenttien valikointi. Epä-
tarkkuudella hän tarkoittaa sitä, että dokumentit on usein tehty muuta tarkoi-
tusta kuin tutkimusta varten ja täten niiden tarkkuus ei välttämättä ole riittävä 
tutkimuksen tavoitteet huomioiden. Dokumenttien huonolla saatavuudella hän 
tarkoittaa sitä, että dokumentit eivät välttämättä ole aina saatavilla, esimerkiksi 
pääsy niihin voi olla rajoitettu. Puolueellisella dokumenttien valikoinnilla hän 
tarkoittaa puutteellista dokumenttien keräystä tai saatavilla olevien dokument-
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tien sisällön puolueellisuutta. Hänen mukaansa nämä mahdolliset viat eivät 
kuitenkaan estä menetelmän käyttöä, ja menetelmän edut ovat suuremmat kuin 
mahdolliset haitat (Bowen, 2009). 

3.1.4 Dokumenttianalyysin käyttäminen tässä tutkimuksessa 

Dokumenttianalyysiä käytettiin tässä tutkimuksessa selvittämään dokumentti-
lähteistä Venäjän federaation suorittamien hyökkäyksellisten kyberoperaatioi-
den rakennetta ja toteutustapaa. Dokumenttianalyysin tulokset esitetään luvus-
sa neljä. Dokumenttianalyysi suoritettiin ensimmäisenä etsimällä lähteitä hyö-
dyntäen Google-hakukonetta ja malpedia.caad.fkie.fraunhofer.de-sivustoa. 
Malpedia-sivusto on ICT-tutkimuksen instituutin Fraunhoferin ylläpitämä kat-
tava sivusto APT-ryhmistä, haittaohjelmista ja niihin liittyvistä asioista, josta 
löytyy linkkejä aiheisiin liittyviin lähteisiin. Tutkimusaineiston hakeminen suo-
ritettiin ensimmäisenä keskittyen kirjallisuuskatsauksessa ilmenneisiin APT-
ryhmiin APT28, APT29 ja Sandworm sekä kirjallisuuskatsauksessa ilmenneisiin 
operaatioihin Virossa vuonna 2007, Georgiassa ja Liettuassa vuonna 2008, Kir-
gisiassa vuonna 2009, Ukrainassa vuosina 2014–2016 sekä Yhdysvalloissa vuo-
sina 2015–2016. Dokumenttianalyysin aikana ilmeni myös muita operaatioita 
kuin kirjallisuuskatsauksessa ilmenneet ja ne sisällytettiin tutkimukseen. Tut-
kimuksessa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään primäärisiä 
lähteitä, mutta kaikissa tilanteissa tämä ei ollut mahdollista primääristen läh-
teiden verkosta häviämisen johdosta, tai niiden saatavuuden johdosta. 

Hakutuloksien lähteitä silmäiltiin ensin otsikon tarkkuudella ja tämän jäl-
keen valikoituneita lähteitä silmäiltiin sisällön tarkkuudella. Lopulta näiden 
vaiheiden myötä valikoiduista lähteistä valikoitiin tutkimuksen kannalta merki-
tyksellinen data ja data jaettiin kategorioihin. Kategoriat muodostuivat operaa-
tioiden ja APT-ryhmien mukaisesti. Kategorioiden sisällä data ryhmiteltiin tee-
mojen mukaan. Teemat olivat luvussa kaksi esitetyn yleisen hyökkäyksellisen 
kyberoperaation rakenteen (kuvio 2) vaiheiden mukaisia. Näiden lisäksi tutki-
muksen aikana muodostuivat teemat ”Yleistä” sekä ”Attribuutio”, jotka kuva-
sivat yleisluontoista kuvausta tai operaation/toimijan attribuutiota. Tämän jäl-
keen saman teeman mukainen data ryhmiteltiin yhteen ja niistä koostettiin lu-
vussa neljä esitetyt havainnot. Tutkimuksen dataa pyrittiin mahdollisuuksien 
mukaan varmentamaan useammalla lähteellä. Varmentamista ei ole tehty, mi-
käli muut lähteet viittasivat kyseiseen lähteeseen. Tutkimuksen aikana ilmen-
neitä tietoaukkoja pyrittiin täydentämään etsimällä lisää dataa, mutta kaikkia 
tietoaukkoja ei saatu täydennettyä. 

3.1.5 Dokumenttianalyysin aineiston rajaaminen 

Tutkimuksessa dokumenttianalyysiin hyväksyttiin primäärisiä lähteitä, jotka 
vaikuttivat liittyvän Venäjän federaation suorittamiin hyökkäyksellisiin kybe-
roperaatioihin tai Venäjään federaation valtiollisiin tahoihin kytköksissä olevien 
tahojen suorittamiin hyökkäyksellisiin kyberoperaatioihin. Aineistoksi hyväk-
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syttiin vain mediatalojen, tietoteknisten alojen aikakausilehtien, valtiollisten 
tahojen ja organisaatioiden julkaisuja, kansainvälisten organisaatioiden julkai-
suja sekä tietoturvayhtiöiden julkaisuja. Rajauksen ulkopuolelle on siis jäänyt 
esimerkiksi yksityishenkilöiden blogikirjoitukset. Sekundäärisiä lähteitä hyväk-
syttiin, mikäli niiden primäärilähteitä ei enää ollut saatavilla. 

3.1.6 Dokumenttianalyysin aineiston kerääminen 

Tutkimuksen aineiston kerääminen lopetettiin 31.1.2021. APT28:sta, APT29:stä 
sekä Sandwormistä, ja ryhmien aliaksista Malpedia-sivustolta löytyi 441 mah-
dollista lähdettä. Näistä lähteistä 151 vaikuttivat otsikon perusteella käyttökel-
poisilta tutkimukseen. Otsikon mukaisena kriteerinä oli viittaus attribuutioon, 
toimintaan valtiollista tahoa vastaan, tietoa toimijasta tai operaatiosta. Näistä 
151 lähteestä verkosta löytyi enää 144. Nämä 144 lähdettä silmäiltiin läpi ja näis-
tä lähteistä 66 vaikuttivat käyttökelpoisilta. 

Malpedia-sivuston lisäksi Google-hakukonetta hyödynnettiin lähteiden 
etsimisessä operaatiokohtaisesti. Viron vuoden 2007 operaatiosta lähteitä etsit-
tiin hakulauseella ”report estonia cyber attack 2007”, joka tuotti 1 730 000 haku-
tulosta. Hakutuloksista 50 ensimmäistä silmäiltiin ja näistä 23 olivat primäärisiä 
lähteitä, muut olivat pääsääntöisesti jo tehtyjä tutkimuksia. Viron operaation 
hakua täydennettiin tämän jälkeen hakulauseella ”(report estonia cyber attack 
2007) AND ’cyber security’”. Tämä hakulause tuotti 542 000 tulosta ja näistä 50 
ensimmäistä silmäiltiin. Näistä tuloksista 11 oli primäärisiä lähteitä. Löydetyt 
lähteet olivat pääsääntöisesti uutisartikkeleita ja valtioiden raportteja. 

Liettuan vuoden 2008 operaatiossa Google-hakukoneella haettiin lähteitä 
hakulauseella ”report lithuania cyber attack 2008”. Haku tuotti 1 310 000 tulosta 
ja näistä 50 ensimmäistä silmäiltiin läpi. Näistä lähteistä kahdeksan vaikuttivat 
käyttökelpoisilta ja tutkimusaiheeseen liittyviltä. Löytyneet lähteet olivat lähin-
nä uutisartikkeleita. 

Georgian vuoden 2008 operaatiosta Google-hakukoneella haettiin lähteitä 
hakulauseella ”report Georgia cyber attack 2008”. Haku tuotti 16 600 000 tulosta, 
joista ensimmäiset 50 silmäiltiin. Näistä 27 olivat primäärisiä lähteitä ja vaikut-
tivat käyttökelpoisia. Nämä lähteet koostuivat uutisartikkeleista, valtion rapor-
teista, tietoturvayhtiöiden raporteista ja blogikirjoituksista sekä kansainvälisten 
järjestöjen blogikirjoituksista. 

Kirgisian vuoden 2009 operaatiosta Google-hakukoneella haettiin lähteitä 
hakulauseella ”report kyrgyzstan cyber attack 2009”. Haku tuotti 951 000 tulos-
ta, joista 50 ensimmäistä silmäiltiin. Näistä 42 olivat primäärisiä lähteitä ja kah-
deksan vaikuttivat käyttökelpoisilta. Lähteet olivat uutisartikkeleita, tietotur-
vayhtiöiden blogikirjoituksia sekä valtioiden raportteja. 

Saksan vuoden 2015 operaatiosta Google-hakukoneella haettiin lähteitä 
hakulauseella ”report german parliament 2015 cyber attack”. Haku tuotti 
4 220 000 tulosta, joista 50 ensimmäistä silmäiltiin. Näistä 44 olivat primäärisiä 
lähteitä ja vaikuttivat käyttökelpoisilta. Lähteet olivat pääsääntöisesti uutisar-
tikkeleita. 
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Georgian vuoden 2019 operaatiosta Google-hakukoneella haettiin lähteitä 
hakulauseella ”report georgia 2019 cyber attack”. Haku tuotti 27 000 000 tulosta, 
joista 50 ensimmäistä silmäiltiin läpi. Näistä 34 olivat primäärisiä lähteitä ja 
vaikuttivat käyttökelpoisilta. Lähteet olivat pääasiassa uutisartikkeleita. 

Yhdysvaltojen vuosien 2019–2020 operaatiosta lähteitä kerättiin Malpedi-
asta APT29:n ja Sunburstin kautta. Lähteet olivat tietoturvayhtiöiden raportteja 
ja blogikirjoituksia. 

Lopullisesti dokumenttianalyysissä käytettiin 85 lähdettä. Näistä lähteistä 
38 oli tietoturvayhtiöiden ja tietoturvaorganisaatioiden raportteja ja blogikirjoi-
tuksia. Lähteistä 13 oli valtiollisten tahojen ja organisaatioiden tai kansainvälis-
ten organisaatioiden julkaisuja. Lähteistä 28 oli mediatalojen tai tieteknisten 
aikakausilehtien julkaisuja.  

3.1.7 Lähdekritiikki 

Tietoturvayhtiöiden julkaisut ovat lähtökohtaisesti luotettavia, koska ne poh-
jautuvat yhtiön omaan tutkimukseen ja havaintoihin kohteesta ja yritykset pyr-
kivät objektiiviseen tilanteiden kuvaukseen. Valtiollisten tahojen ja organisaati-
oiden julkaisut ovat myös melko luotettavia, koska valtiot eivät ilman riittäviä 
perusteita esitä syytöksiä toisia valtioita kohtaan. Lisäksi länsimaiset valtiot 
ovat lähtökohtaisesti luotettavia. Valtiollisten tahojen julkaisujen luotettavuutta 
voi vähentää politiikka ja siihen liittyvä retoriikka. Kansainvälisten organisaati-
oiden julkaisujen luotettavuuteen vaikuttaa luonnollisesti organisaation oma 
agenda, mutta tutkimuksen kannalta tällä ei ollut vaikutusta. Aikakausilehtien 
ja mediatalojen julkaisut ovat vähemmän luotettavia, koska uutisia kirjoitetaan 
mahdollisimman nopeasti ilman kaikkia faktoja. Tätä luotettavuutta on pyritty 
mahdollisuuksien mukaan parantamaan esittämällä sama tieto useasta uutises-
ta. Tätä ei ole tehty, mikäli uutinen on ollut muiden mediatalojen viittaama tai 
referoima. 
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4 Venäjän federaation vuosina 2007–2020 suorittamien 
hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden rakenteet  

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen dokumenttianalyysin tulokset. Dokument-
tianalyysin pohjana olivat operaatiot, jotka esitettiin kirjallisuuskatsauksessa. 
Kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen operaatioiden lisäksi tässä luvussa esitetään 
myös dokumenttianalyysin aikana löydettyjä muita Venäjän federaation suorit-
tamia hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita, niiden attribuutiota ja rakennetta se-
kä tutkimuksen aikana ilmenneitä operaatioiden suorittaneita toimijoita ja nii-
den attribuutiota. Operaatioiden rakenne esitetään hyödyntäen yleistä hyökkä-
yksellisen kyberoperaation rakennetta, joka esitettiin luvussa 2.1.3 kuviossa 
kaksi. Luvun lopussa esitetään tutkimuksen tuottamien havaintojen pohjalta 
yhteenveto Venäjän federaation tavoista suorittaa kyberoperaatioita vuosina 
2007–2020 muita valtioita vastaan. 

4.1 Venäjän federaatioon yhdistetyt toimijat 

Tutkimuksen aikana Venäjän federaatioon liitetyistä operaatioista ilmeni neljä 
toimijaa. Toimijat tunnetaan nimellä Sandworm, APT28, APT29 ja Turla. Sand-
worm tunnetaan myös nimillä Blackenergy, Voodoo Bear, Iron Viking, Que-
dagh, Telebots, Electrum ja Hades (Cherepanov & Lipovsky, 2018; Hlavek & 
Ortiz, 2020; Secureworks, 2021b; United States District Court Western District of 
Pennsylvania, 2020; Vann, 2017). Sandworm on attribuoitu Venäjän sotilastie-
dustelun GRU:n yksikköön 74455 Yhdysvaltojen oikeuslaitoksen ja Ison-
Britannian kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen toimesta (Foreign, Com-
monwealth & Development Office, 2020; United States District Court Western 
District of Pennsylvania, 2020). 

APT28 tunnetaan myös nimillä Fancy Bear, Strontium, Sofacy ja Sednit 
(ESET Research, 2017; Hlavek & Ortiz, 2020; NSA & FBI, 2020). APT28 oli vuo-
den 2020 elokuussa attribuoitu GRU:n 85:een Main Special Service Centeriin, soti-
lasyksikkö 26165:een, Yhdysvaltain keskusrikospoliisin FBI:n sekä Yhdysvaltain 
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Kansallisen turvallisuusviraston NSA:n (National Security Agency) toimesta 
(NSA & FBI, 2020). 

APT29 tunnetaan myös nimillä Cozy Bear, Yttrium, The Dukes, Cozy 
Duke ja Iron Hemlock (CrowdStrike, 2020; F-Secure, 2015; Microsoft, 2018; Se-
cureworks, 2021a). Ryhmän toiminta on liitetty Venäjän federaation tiedustelu-
organisaatioihin (The Department of Homeland Security (DHS), 2017). Alan-
komaiden vastavakoilu operaatio on antanut vahvoja viitteitä siitä, että ryhmä 
olisi osa Venäjän federation ulkomaan tiedustelupalvelua SVR:ää (Služba 
vnešnei razvedki) (Secureworks, 2021a). Viron ulkomaantiedustelu on yhdistänyt 
APT29:n SVR:ään ja FSB:hen (Välisluureamet, 2018). Ryhmän voidaan siis arvi-
oida olevan osa Venäjän federaation valtiollisia virastoja. 

Turla tunnetaan myös nimillä Snake, Uroburos, Venomous Bear ja Water-
bug (Cybersecurity & Infrastructure security agency (CISA), 2019; Slowik, 2021). 
Ryhmästä ei ole tehty tarkkaa attribuutiota, mutta sen toiminta on liitetty Venä-
jän federaation mielenkiinnonkohteisiin (Slowik, 2021). Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian viranomaiset ovat raportoineet, että Turla on kytköksissä venäläisiin 
toimijoihin (CISA, 2019).  Viron ulkomaantiedustelu on yhdistänyt ryhmän 
FSB:hen (Välisluureamet, 2018). Ryhmän voidaan siis arvioida olevan osa Venä-
jän federaation valtiollisia virastoja. 

4.2 Viro 2007 

Viron operaatio vuona 2007 oli ollut monivaiheinen operaatio, joka alkoi 
27.4.2007 ja kesti 22 päivää (Juurve & Mattiisen, 2020; Kohler, 2020). Operaatio 
oli koostunut kuudesta aallosta. Ensimmäinen hyökkäyksien aalto oli alkanut 
27.4.2007 ja se oli koostunut koordinoimattomista hyökkäyksistä presidentin, 
parlamentin, poliisin, puolueiden ja mediatalojen sivustoille (NATO, 2019). 
Juurven ja Mattiisenin (2020) raportista selviää, että aallossa venäläisillä fooru-
meilla oli jaettu ohjeita yksinkertaisten palvelunestohyökkäyksien tekemiseen. 
Raportin perusteella tätä ensimmäistä aaltoa voidaan myös luonnehtia yksin-
kertaisuutensa johdosta kybermellakoinniksi ja se oli kestänyt 29.4.2007 saakka. 
Tätä seuranneet aallot olivat olleet rakenteeltaan monimutkaisempia ja resurs-
seiltaan sellaisia, ettei tavallinen kansalainen olisi kyennyt niitä suorittamaan 
itsenäisesti (Juurve & Mattiisen, 2020). Toinen aalto oli kestänyt 30.4.2007–
3.5.2007 välisen ajan ja se oli koostunut palvelunestohyökkäyksistä valtion si-
vustoja ylläpitäviä internetpalveluntarjoajia vastaan (Espiner, 2008).  Seuraava 
kehittyneempi ja koordinoidumpi aalto hyökkäyksiä oli alkanut 4.5.2007 ja sen 
kohteena olivat olleet edellisten kohteiden lisäksi myös Viron pankit (Juurve & 
Mattiisen, 2020; NATO, 2019). Neljäs aalto oli alkanut 8.5.2007 ja sen voimak-
kain piikki oli tapahtunut 9.5.2007 Voitonpäivänä (NATO, 2019; Gostev, 2007). 
Juurven ja Mattiisenin (2020) raportista ilmenee, että tämä aalto oli kestänyt 
10.5.2007 saakka ja sen aikana Viron suurimman pankin palvelut oli kaadettu 90 
minuutin – yli tunnin ajaksi kahtena päivänä. Raportin perusteella viides aalto 
oli alkanut 15.5.2007 85 000 kaapatulla tietokoneella suoritetulla hajautetulla 
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palvelunestohyökkäyksellä pääasiassa hallituksen sivuja vastaan. Kuudes aalto 
oli tapahtunut 18.5.2007 ja sen kohteina olivat olleet valtion sivut (Juurve & 
Mattiisen, 2020). Hyökkäykset olivat loppuneet äkillisesti 19.5.2007 (NATO, 
2019). 

Tutkimusaineistosta ei löytynyt selkeää tavoitteiden asettelua, mutta ope-
raation kohteet antavat viitteitä siitä, että jonkinlainen tavoitteiden asettelu oli 
tapahtunut. Pääosa operaation kohteista oli Viron valtionjohdon sivustoja. Li-
säksi kyseessä oli ensimmäinen laaja koordinoitu kyberoperaatio valtion inter-
netinfrastruktuuria vastaan (Sear, 2017). Tällainen määrätietoinen kohteiden 
valinta ja koordinointi osoittaa, että tavoitteet operaatiolle oli asetettu ennen 
operaatiota. Todennäköisesti operaation tavoitteena oli ollut vaikuttaa Viron 
valtion päätökseen siirtää pronssisotilaspatsas.  

Tutkimusaineistosta ei löytynyt suoraan mainintaa siitä, että tiedustelua 
olisi suoritettu. Operaatioiden suoritustapa osoittaa kuitenkin, että jonkinlaista 
tiedustelua oli suoritettu. Osassa hyökkäyksiä oli hyödynnetty sivustojen haa-
voittuvuuksia (Gostev, 2007). Tästä voidaan päätellä, että ainakin haavoittu-
vuudet oli tiedusteltu ennalta. Lisäksi palvelinestohyökkäyksiä oli kohdistettu 
tiettyjen internetpalveluntarjoajien reitittimiin tavoitteena vaikuttaa valtion si-
vustoihin (Espiner, 2008). Tämä osoittaa, että oli kyetty tunnistamaan oikeat 
palveluntarjoajat ja heidän infrastruktuuriaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Näiden lisäksi hyökkäyksien aikana oli havaittu toimintaa, jossa kohteen kapa-
siteettia oli testattu massaviestillä ennen varsinaista hyökkäystä (Landler & 
Markoff, 2007). Tämä oli esimerkki kohteen sietokyvyn tiedustelusta. 

Operaatiossa ei ole tutkimusaineiston pohjalta tunnistettavissa selkeää 
murtautumistavan valintaa. Tämä johtuu osiltaan operaation luonteesta. Ope-
raatiossa oli päätetty vaikuttaa kohteeseen palvelunestohyökkäyksen avulla ja 
sivustojen turmelulla. Sivustojen turmelun osalta voidaan sanoa, että murtau-
tumistapana sivusoihin oli valittu sivustojen haavoittuvuuksien hyödyntämi-
nen (Gostev, 2007). 

Operaatioissa ei ollut hyödynnetty suoraan haittaohjelmaa, joten vaiheet 
aseistaminen, toimittaminen ja haittaohjelman aktivointi eivät sellaisinaan to-
teutuneet. Venäläisillä sivustoilla oli jaettu ohjeita siitä, kuinka hyökkäyksiä voi 
suorittaa (BBC, 2007). Ohjeiden lisäksi sivustoilla oli jaettu myös maalilistaa 
kohteista (Landler & Markoff, 2007). Kohlerin (2020) raportista ilmenee, ettei 
hyökkäyksistä ole ollut suoria todisteita Venäjän federaation osallisuudesta ja 
toiminta viittaa kansalaisten tekemiin hyökkäyksiin. Kyseessä voi kuitenkin 
olla informaatiosodankäynnin muoto, jossa valtio rohkaisee kansalaisiaan toi-
mimaan (Kohler, 2020). Voidaan siis todeta, että tavanomaisen aseistamisen, 
toimittamisen ja haittaohjelman aktivoinnin sijasta Venäjän federaatio oli niin 
sanotusti aseistanut kansalaiset toimimaan. Bottiverkkojen käyttäminen tietyis-
sä operaation vaiheissa edellyttää kuitenkin koneiden saamista haltuun. Voi-
daan siis olettaa, että jossain vaiheessa operaatioita bottiverkon koneisiin oli 
saatu toimitettua ja aktivoitua käytön mahdollistama haittaohjelma ja täten 
eräällä tavalla myös nämä koneet oli aseistettu käyttöön. 
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Viron operaatiossa ei ollut havaittavissa vaihetta pääsyn laajentaminen, 
johtuen palvelunestohyökkäyksen luonteesta. Komentoyhteyksien muodosta-
mista ei myöskään selkeästi tullut ilmi tutkimusaineistosta, mutta hajautettujen 
palvelunestohyökkäyksien toteuttaminen bottiverkoilla vaatii jonkinlaisen ko-
mentoyhteyden luomisen, joten se oli muodostettu ennen hyökkäyksien aloit-
tamista. Komentoyhteyksien muodostaminen bottiverkon koneisiin oli toden-
näköisesti myös vaatinut jonkintasoisen pääsyn laajentamisen kohdekoneissa, 
jotta niitä olisi voitu hyödyntää osana bottiverkkoa. 

Hyökkäyksen tavoitteet oli toteutettu estämällä palveluita ja turmelemalla 
virolaisia verkkosivuja. Hajautetuilla palvelunestohyökkäyksillä oli vaikutettu 
Viron parlamenttiin, ministeriöihin, internetpalveluntarjoajiin, mediataloihin, 
pankkeihin, hätäpalveluihin ja poliisiin (BBC, 2007; Espiner, 2008; Kohler, 2020; 
Sear, 2017; Gostev, 2007). Parlamenttia vastaan suoritettu hyökkäys oli kaatanut 
parlamentin sähköpostipalvelimen, ja pankkeja vastaan suoritetut hyökkäykset 
olivat kaataneet Viron isoimman pankin palvelut yli tunniksi (Landler & Mar-
koff, 2007).  Gostevin (2007) tietoturvaraportista ilmenee, että kohteena olleet 
ministeriöiden, hallituksen, pääministerin ja parlamentin sivut olivat olleet 
myös käyttökelvottomia. Raportin perusteella hyökkäyksien kesto oli ollut pää-
osin maksimissaan tunnin mittainen ja vain muutama hyökkäys oli kestänyt yli 
10 tuntia. Turmeltuja verkkosivuja olivat olleet liberaalin Reformipuolueen si-
vut ja valtion keskeiset sivut (Gostev, 2007). Liberaalin Reformipuolueen sivut 
oli turmeltu laittamalla sinne valheellinen anteeksipyyntö pronssipatsaan siir-
rosta silloisen Viron pääministerin Andrus Ansipin nimellä (Landler & Markoff, 
2007). Suurimmat vaikutukset hyökkäyksillä olivat olleet Viron kykyyn kom-
munikoida muun maailman kanssa (Juurve & Mattiisen, 2020). 

Jo mainittu mahdollinen kansalaisten aseistaminen toimimaan valtion 
puolesta oli omiaan peittämään jäljet, jotka johtaisivat suoraan valtioon. Tämän 
lisäksi toimintatapa oli mahdollisesti houkutellut muitakin yksityishenkilöitä 
kokeilemaan taitojaan (Gostev, 2007). Tämä omalta osaltaan vaikeuttaa attri-
buution tekemistä. Myös hajautetun palvelunestohyökkäyksen luonne ja hyök-
käyksen maailmanlaajuinen 178 valtiossa sijaitseva bottiverkko (Juurve & Mat-
tiisen, 2020; Landler & Markoff, 2007) ovat omiaan peittämään jälkiä. Vaikka 
venäläinen Kreml-myönteinen nuorisoryhmä Nashi oli ottanut vastuun hyök-
käyksistä vuonna 2009, niin siitä huolimatta vielä tänäkään päivänä ei ole kyet-
ty tekemään täysin varmoja lopullisia päätelmiä Venäjän federaation osallisuu-
desta operaatioon (Juurve & Mattiisen, 2020; NBC, 2009). Voidaan siis todeta, 
että operaatiossa jälkien peittäminen oli onnistunutta. 

Operaation luonteesta johtuen operaatiossa ei ole ollut selkeää poistumis-
vaihetta. Tämän sijaan operaatio oli ennemminkin vain lopetettu lopettamalla 
bottiverkkojen käyttäminen kohdetta vastaan. 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitetty Viroa vastaan vuonna 
2007 suoritetun kyberoperaation rakenteen yhteenveto (taulukko 2). Taulukossa 
esitetään yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation vaiheiden mukaiset vaiheet 
ja kuinka ne on toteutettu kyseisessä operaatiossa (taulukko 2). 
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TAULUKKO 2 Viroa vastaan vuonna 2007 suoritetun kyberoperaation rakenne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Vaikuttaminen Viron valtion päätöksente-
koon 

Tiedustelu Haavoittuvuuksien tiedustelu, kohteiden 
tunnistaminen, kohteiden sietokyvyn tie-
dustelu 

Murtautumistapojen valinta Osana bottiverkon luomista 

Aseistaminen Osana bottiverkon luomista 

Toimittaminen Osana bottiverkon luomista 

Haittaohjelman aktivointi Osana bottiverkon luomista 

Pääsyn laajentaminen Osana bottiverkon luomista 

Komentoyhteyksien muodostaminen Bottiverkon ohjaus 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Hajautetuilla palvelunestohyökkäyksillä ja 
sivustojen turmelulla palveluiden estämi-
nen ja kommunikaatiokyvyn alentaminen 

Jälkien peittäminen Kansalaisten hyödyntäminen, maailmanlaa-
juinen bottiverkko 

Poistuminen Hyökkäyksien lopettaminen 

 

4.3 Liettua 2008 

Krebsin (2008) ja Reutersin (2008) uutisartikkeleiden perusteella Liettuaa vas-
taan aloitettu operaatio vuonna 2008 oli alkanut kesäkuun ja heinäkuun tait-
teessa. Operaation aikana useita Liettuan virallisia sivustoja oli turmeltu neu-
vostosymboleilla ja Liettuan vastaisilla iskulauseilla (Krebs, 2008; Reuters, 2008). 
Sivustojen turmelun lisäksi operaation aikana palvelunestohyökkäyksillä oli 
kaadettu mm. Turvallisuus- ja kauppakomission, Liettuan sosiaalidemokraatti-
sen puolueen ja Kansallisen etiikkaneuvoston sivustot (Krebs, 2008; McLaugh-
lin, 2008). Liettuan itäpuolella sijaitsevia välityspalvelimia oli käytetty hyök-
käämään yli kolmeasataa yksityistä ja virallista sivustoa vastaan Liettuassa 
(McLaughlin, 2008). Tietoturvayhtiö IDefencen arvion perusteella taustalla oli-
vat olleet venäläiset kansallismieliset hakkerit, joilla oli ollut tavoitteenaan 
muodostaa poliittinen hakkerijoukko Venäjälle toimimaan ulkoisia Venäjän 
uhkia vastaan (Krebs, 2008). Operaation alulla on ollut selkeä kytkös Liettuan 
neuvostosymbolit kieltävään lakiin vuonna 2008, sillä hyökkäykset alkoivat 
pian lakimuutoksen jälkeen (Krebs, 2008; McLaughlin, 2008; Reuters, 2008). 

Tutkimuksessa löydetty aineisto antaa hyvin vähän perusteita kyberope-
raation rakenteen selvittämiseen. Lisäksi attribuutio Venäjän federaatioon on 
hyvin löyhä. Näiden johdosta Liettuaa vastaan suoritettuja hyökkäyksiä vuon-
na 2008 ei tarkastella tässä tutkimuksessa tarkemmin. 
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4.4 Georgia 2008 

Georgia oli joutunut kyberhyökkäyksien kohteeksi vuonna 2008 osana Venäjän 
hyökkäystä maahan. Venäjä oli aloittanut sotilaallisten hyökkäyksien valmiste-
lun vuosina 2006–2007 ja oli mahdollisesti aloittanut kyberoperaation valmiste-
lun samoihin aikoihin (Gotsiridze, 2019). Kyberhyökkäykset olivat alkaneet jo 
ennen maahyökkäystä 19.7.2008–20.7.2008, kun ilmeisesti kyberkykyjä oli ko-
keiltu kaatamalla Georgian presidentin sivut 24 tunniksi (Batashvili, 2017; Dan-
chev, 2008; Gotsiridze, 2019; Smith, 2014). Maahyökkäyksien alkaessa 7.8.2007 
oli myös alkanut kyberhyökkäyksien päävaihe (Batashvili, 2017; Danchev, 2008). 
Tämän vaiheen myötä valtionhallinnon sivustot, valtion pankkien sivustot, 
mediatalojen sivustot ja foorumit olivat olleet turmeluhyökkäyksien ja hajautet-
tujen palvelunestohyökkäyksien kohteina (Batashvili, 2017; Danchev, 2008; Got-
siridze, 2019; Takahashi, 2008). Hyökkäyksien kohteiksi olivat joutuneet myös 
Azerbaijenin Georgian tapahtumista venäjävastaisesti tai objektiivisesti uutisoi-
vat sivut sekä Venäjän opposition ja oppositiomielisten sivut (Gotsiridze, 2019). 
Kyberhyökkäykset olivat kestäneet 12.8.2008 saakka kunnes tulitauko oli sovit-
tu Venäjän ja Georgian välillä (Batashvili, 2017). 

Kyberoperaation tavoitteiden asettelu oli liittynyt perinteisiin Venäjän so-
tatoimiin Georgiaa vastaan (Batashvili, 2017). Tämän operaation toimilla oli py-
ritty yksinkertaistamaan sotilastehtävien toteuttamista, luoda informaatiotyhjiö, 
saavuttaa informaatioyliote sekä luoda Venäjän narratiivi sodan tapahtumille 
(Gotsiridze, 2019). Edellä mainittujen lisäksi kyberoperaation tavoitteena oli 
ollut tukea sotatoimia häiritsemällä Georgian reagointia sotatoimiin ja vaikeut-
taa tiedonvälittämistä (Batashvili, 2017). 

Tiedustelua oli tapahtunut ainakin 19.7.2008 tienoilla, kun Venäjän toimi-
jat skannasivat aktiivisesti Georgian kommunikointiverkkoa (Gotsiridze, 2019; 
Takahashi, 2008). Georgian sisäministeriö oli joutunut myös kalasteluviestien 
kohteeksi ennen maahyökkäyksen alkamista venäläisen APT-ryhmän Sofacyn 
(APT28) toimesta (Netzpolitik, 2015). Lisäksi on todennäköistä, että muutakin 
tiedustelua oli suoritettu kyberoperaation valmisteluvaiheessa, eikä ainoastaan 
viikkoja ennen kyberoperaation aloittamista. Aineistossa ilmi tullut tiedustelu 
oli todennäköisesti ollut viimehetken kohteiden tiedustelua ja maalittamista. 
Lisäksi stopgeorgia.ru-sivustoa, jolla oli jaettu ohjeita hyökkäyksien suorittami-
sesta, oli perustettu heti aseellisen vaikuttamisen jälkeen (Smith, 2014). Tämä 
toiminnan nopeus viittaa myös suoritettuun tiedusteluun ennen kyberoperaa-
tiota. Tarpeellinen tiedustelu ja valmistelu oli täytynyt tehdä ajoissa, joten Ve-
näjällä oli ollut aikomus hyökätä jo jonkin aikaa (Meserve, 2009). 

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt mitä murtautumistapoja oli hyödynnetty, 
mutta bottiverkon käyttäminen osana hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä 
viittaa siihen, että jossain vaiheessa jokin murtautumistapa oli valittu osana bot-
tiverkon luomista. Muuten operaatiossa oli päätetty vaikuttaa kohteeseen ha-
jautettujen palvelunestohyökkäyksien lisäksi myös SQL-haavoittuvuuksia hyö-
dyntäen, sillä niistä jaettiin maalitietoa verkossa (Danchev,  2008).  
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Georgian sodassa aseistaminen oli toteutettu haittaohjelmalla osana botti-
verkon luomista ja tavallaan kansalaisilla. Georgian sodassa on raportoitu käy-
tetyn BlackEnergy-haittaohjelman alkeellista versiota (F-secure, 2019; Stewart, 
2010). Tietoturvayhtiö Kasperskyn Globaalin analyysi- ja tutkimustiimin (Great) 
(2016) tietoturvablogista ilmenee, että BlackEnergy-haittaohjelman oli luonut 
hakkeri nimimerkillä Cr4sh, joka oli myynyt ohjelman lähdekoodin vuonna 
2007. Tällä haittaohjelmalla oli aiheutettu hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä 
Georgiassa yhden tai useamman toimijan toimesta (Great, 2016). Varmuutta 
toimijasta ei ole, mutta suuri epäilys on ryhmän nimeltä Quedagh osuudesta 
haittaohjelman käyttöön (F-secure, 2019). Quedagh tunnetaan myös nimellä 
Sandworm (MITRE, 2017; Vann 2017). Haittaohjelman hyödyntämisen lisäksi 
myös kansalaisia oli pyritty aseistamaan kyberoperaation suorittamiseen sa-
maan tapaan kuin Virossa vuonna 2007. Gotsiridzen (2019) ja Smithin (2014) 
blogikirjoituksista ilmenee, että tämä tapahtui jakamalla verkossa ohjeita hyök-
käyksien suorittamiseksi. Tämä verkko-ohjeiden jakaminen toteutettiin stopge-
orgia.ru-sivuston kautta, jossa jaettiin kohteita ja työkaluja, jolloin kuka vain 
saattoi osallistua hyökkäyksien tekemiseen (Gotsiridze, 2019; Smith, 2014). Me-
serven (2009) uutisartikkelista ilmenee, että kansalaisia tuettiin hyökkäyksien 
suorittamisessa venäläisen organisoidun rikollisuuden toimesta eikä suoraa 
yhteyttä Venäjän federaatioon ole. Tästä huolimatta hyökkäyksien organisoijille 
oli annettu tieto perinteisten sotatoimien aikautuksesta, jotta koordinaatio ky-
berhyökkäyksien kanssa olisi onnistunut (Meserve, 2009). 

Tutkimusaineiston perusteella operaatio oli suoritettu pääosin hajautetuil-
la palvelunestohyökkäyksillä ja sivustojen turmeluilla SQL-haavoittuvuuksien 
kautta, joten vaiheita toimittaminen, haittaohjelman aktivointi, pääsyn laajen-
taminen ja komentoyhteyksien muodostaminen ei ollut perinteisessä merkityk-
sessään tapahtunut. Kaikki nämä vaiheet olivat kuitenkin tapahtuneet jossain 
vaiheessa bottiverkon luomista. Lisäksi jonkinlainen komentoyhteys oli oltava 
olemassa bottiverkkoon, jonka avulla palvelunestohyökkäyksiä on johdettu. 
Stopgerogia.ru-sivusto oli toiminut tavallaan komentoyhteytenä kansalaisiin. 

Operaation tavoitteita oli toteutettu Georgiaa vastaan mm. lamauttamalla 
hajautetuilla palvelunestohyökkäyksillä pankkisektori, kuljetusyritykset, tele-
kommunikaation tarjoajat sekä valtion sivut (Batashvili, 2017; Gotsiridze, 2019; 
Takahashi, 2008). Gotsiridzen (2019) blogikirjoituksesta ilmenee, että tällä toi-
minnalla saavutettiin informaatiotyhjiö, joka kyettiin täyttämään Venäjän 
Georgian vastaisella mediatoiminnalla ja valheellisilla uutisilla Georgian armei-
jan toimista, joilla luotiin narratiivia siitä, että Venäjän asevoimat ovat sodassa 
pysäyttämässä Georgian armeijan epäinhimillistä toimintaa. Blogikirjoituksen 
perusteella kyberhyökkäykset oli tehty koordinaatiossa perinteisten sotatoimien 
kanssa ja esimerkiksi informaatiosivustojen ja valtion sivustojen kaatamista oli 
seurannut ilmahyökkäykset. Kyberoperaatiolla ei ollut aiheutettu vakavaa va-
hingollista haittaa Georgialle, mutta sillä mahdollistettiin Venäjän narratiivin 
luomisen sodasta (Gotsiridze, 2019). Tämä vahingon vähyys on merkki kyber-
hyökkäyksien ohjauksesta ja rajoittamisesta (Meserve, 2009). Julkisten kohtei-
den lisäksi operaatiossa oli myös vaikutettu Georgian hakkerifoorumiin kaata-
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malla se vuorokaudeksi hajautetulla palvelunestohyökkäyksellä (Danchev, 
2008). Tällä oli mahdollisesti pyritty parantamaan omia toimintaedellytyksiä ja 
estämään Georgian hakkerien vastatoimet Venäjää vastaan. 

Operaatiossa jälkiä oli peitetty hyödyntämällä stopgeorgia.ru-sivustoa, jo-
ka tarjosi Venäjän federaatiolle mahdollisuuden kumota oman osallisuutensa 
operaatioon kyeten sitä silti itse mahdollisesti valvomaan (Gotsiridze, 2019). 
Jälkiä oli peitetty myös hyödyntämällä muuta kuin valtion infrastruktuuria sillä 
suuriosa bottiverkkojen ohjaamiseen käytetyistä palvelimista kuuluivat venä-
läiselle RBN:lle (Gotsiridze, 2019; Smith, 2014). RBN on Venäjällä toimiva inter-
netpalveluntarjoaja, jonka on väitetty vuokraavan verkkokapasiteettia kyberri-
kollisille (Bradbury, 2009). RBN:stä on käytetty myös termiä kyberrikollisjärjes-
tö (Gotsiridze, 2019). Tutkimusaineistossa oli yksi lähde, jossa väitettiin, ettei 
RBN olisi ollut osallisena hyökkäyksessä (Dancehv, 2008). Tämä uutinen oli 
tosin kirjoitettu sodan aikana, joten silloin ei välttämättä ole ollut riittävää tietoa 
aiheesta. Jälkien peittäminen ei ollut operaatiossa kuitenkaan onnistunut täysin, 
sillä stopgeorgia.ru-sivuston jäljet ovat johtaneet Venäjän puolustusministeriön 
ja GRU:n päämajan läheisyyteen, joka on johtanut arvioon siitä, että Venäjän 
FSB ja GRU ovat osallistuneet Georgian kyberoperaation ohjaamiseen (McMil-
lan, 2009). 

Tutkimuksessa ei ilmennyt suoranaisia poistumistoimenpiteitä vaan ope-
raatio oli päätetty lopettamalla hajautettujen palvelunestohyökkäyksien suorit-
taminen. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Georgiaa vastaan vuonna 2008 suori-
tetun kyberoperaation rakenteen yhteenveto (taulukko 3). Taulukossa esitetään 
yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation vaiheiden mukaiset vaiheet ja kuinka 
ne on toteutettu kyseisessä operaatiossa (taulukko 3). 
 
TAULUKKO 3 Georgiaa vastaan vuonna 2008 suoritetun kyberoperaation rakenne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Sotatoimien tukeminen, informaatiotyhjiön 
luominen 

Tiedustelu Kommunikaatioverkon skannaus, kalaste-
luviestit, kohteiden tiedustelu 

Murtautumistapojen valinta Osana bottiverkon luomista 

Aseistaminen Osana bottiverkon luomista 

Toimittaminen Osana bottiverkon luomista 

Haittaohjelman aktivointi Osana bottiverkon luomista 

Pääsyn laajentaminen Osana bottiverkon luomista 

Komentoyhteyksien muodostaminen Bottiverkon ohjaus 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Hajautetuilla palvelunestohyökkäyksillä 
lamautettiin Georgian palveluita 

Jälkien peittäminen Stopgeorgia.ru-sivuston hyödyntäminen, 
kansalaisten hyödyntäminen, muun kuin 
valtion omistaman infrastruktuurin hyö-
dyntäminen 

Poistuminen Hyökkäyksien lopettaminen 
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4.5 Kirgisia 2009 

Kyberoperaatio Kirgisiaa vastaan oli alkanut 18.1.2009 ja se kesti kuun loppuun 
(Bradbury, 2009). Operaatio koostui massiivisista hajautetuista palvelunesto-
hyökkäyksistä, joiden kohteina olivat kaksi Kirgisian neljästä internetpalvelun-
tarjoajista (Bradbury 2009; Hodge, 2009; Keizer, 2009). Bradburyn (2009) uu-
tisartikkelin perusteella operaation lopputuloksena 80 % valtion internetliiken-
teestä länsimaihin oli estynyt. Operaatiolla ei juuri ollut vaikutusta sisämaahan 
(Bradbury, 2009).  

Tutkimusaineistosta ei suoraan käynyt ilmi mikä oli ollut operaation ta-
voitteena, mutta aineistosta ilmenee muutama mahdollisuus. Yksi operaation 
mahdollinen tavoite oli ollut hiljentää valtion oppositio (Bradbury, 2009; Hodge, 
2009; Secureworks, 2009). Toinen mahdollinen tavoite oli ollut painostaa valtio-
ta katkaisemaan Yhdysvaltojen pääsy Manasin lentotukikohtaan Kirgisiassa 
(Hodge, 2009; Secureworks, 2009).  Kolmas vaihtoehto operaation tavoitteille oli 
ollut painostaa valtiota katkaisemaan Yhdysvaltojen kulku Manasin tukikoh-
taan hiljentämällä oppositio. Tämä mahdollisuus perustuu siihen, että oppositi-
on näkemyksen mukaan Kirgisialle on parempi, että maassa on sekä Venäjän, 
että Yhdysvaltojen lentotukikohta (Secureworks, 2009).  

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt suoraa mainintaa operaatioon liittyvästä 
tiedustelusta, mutta jonkinlaista tiedustelua oli täytynyt olla suoritettuna, joi-
den perusteella vaikutettavat internetpalveluntarjoajat oli valittu hajautettujen 
palvelunestohyökkäyksien kohteeksi. Lisäksi vasteaika hyökkäyksillä oli ollut 
nopea (Keizer, 2009). Nopea toiminta antaa viitteitä tiedustelun toteuttamisesta. 

Tutkimuksen aikana ilmeni, että Kirgisiaan oli vaikutettu vain hajautetuil-
la palvelunestohyökkäyksillä (Bradbury 2009; Hodge, 2009; Keizer, 2009). Viit-
teitä muusta toiminnasta ei ole ja täten muita murtautumistapoja ei ole valittu 
muuta kuin osana bottiverkon luomista ennen operaatiota. 

Operaatiossa ei tutkimusaineiston mukaan ollut hyödynnetty haittaohjel-
mia ja tämän takia operaation vaiheita aseistaminen, toimittaminen, haittaoh-
jelman aktivointi, pääsyn laajentaminen ja komentoyhteyden muodostaminen 
ei perinteisellä tavalla ollut tapahtunut. Koska operaatio oli koostunut hajaute-
tuista palvelunestohyökkäyksistä, oli niiden valmistelu aikanaan vaatinut edel-
lä mainittujen vaiheiden toteutumisen, jotta hyökkäyksien infrastruktuuri oli 
saatu käyttövalmiiksi. Kirgisian operaatioon oli liittynyt samantyylinen kansa-
laisten rekrytointikampanja kuin Georgian sodassakin vuonna 2008, joka pie-
nen suosion takia ei kuitenkaan ollut johtanut yhtä suuriin hyökkäyksiin (Kei-
zer, 2009). Voidaan siis ajatella, että osana operaatiota oli aseistettu myös taval-
lisia kansalaisia kuten Georgian 2008 ja Viron 2007 operaatioissa. 

Operaation tavoitteiden toteuttaminen kohteessa oli koostunut palve-
lunestohyökkäyksistä, joilla oli vaikutettu valtion kahteen suurimpaan inter-
netpalveluntarjoajaan (Bradbury, 2009; Hodge, 2009; Keizer, 2009).  Valtion lii-
kenteestä 80 % länteen kaatui ja 80 % koko valtion kaistanleveydestä oli käyttö-
kelvoton (Bradbury, 2009; Hodge, 2009). Hyökkäyksien myötä myös sähköpos-
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tiliikenne Manasin lentotukikohtaan ja sieltä pois oli kaatunut (Keizer, 2009). 
Hyökkäyksillä oli todennäköisesti myös ollut vaikutusta Kirgisian oppositioon. 
Tämä oli johtunut siitä, että Kirgisian oppositio oli tukeutunut internetiin toisin 
kuin valtionjohto (Keizer, 2009). 

Operaatiossa oli hyödynnetty kybermiliisiä (Hodge, 2009). Tällä tavalla on 
mahdollisesti peitetty jälkiä. Lähes kaikki hyökkäyksien Venäjän IP-
avaruudesta tuleva liikenne oli entisten RBN:n jäsenten hallussa (Bradbury, 
2009).  Keizerin (2009) uutisartikkelin mukaan operaation hyökkäyksien työka-
lut ja verkko-osoitteet olivat osoittaneet myös samoihin tahoihin kuin Georgian 
sodassa vuonna 2008 toimineet tahot. Operaation jälkien peittäminen oli siis 
onnistunut sinänsä, etteivät jäljet olleet johtaneet suoraan Venäjän federaatioon 
(Keizer, 2009). Jäljet kuitenkin olivat johtaneet menneisiin toimijoihin, joten jäl-
kien peittäminen ei ollut täysin onnistunutta. Secureworksin (2009) tietoturva-
blogikirjoituksesta ilmenee, että venäläisille kybermiliiseille on tyypillistä toi-
mia sellaisia kohteita vastaan, jotka eivät toimi Venäjän intressien mukaisesti. 
Blogikirjoituksen perusteella Venäjän virkamiehet myös luottavat teknisesti 
lahjakkaiden ihmisien rekrytointiin tällaisten operaatioiden suorittamiseksi. 
Blogikirjoituksesta ilmenee myös, että Kirgisiaa vastaan tehdyn tyyliset operaa-
tiot saavat alkunsa ainakin osittain epävirallisesta pyynnöstä valtion virkamie-
heltä kyberalamaailmaan. Tällaisella toiminnalla saavutetaan valtiollisia tavoit-
teita ja peitetään valtion toimintaa (Secureworks, 2009). 

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt suoranaisia poistumistoimenpiteitä vaan 
operaatio oli päätetty lopettamalla hajautettujen palvelunestohyökkäyksien 
suorittaminen. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Kirgisiaa vastaan vuonna 2009 suori-
tetun kyberoperaation rakenteen yhteenveto (taulukko 4). Taulukossa esitetään 
yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation vaiheiden mukaiset vaiheet ja kuinka 
ne on toteutettu kyseisessä operaatiossa (taulukko 4). 

 
TAULUKKO 4 Kirgisiaa vastaan vuonna 2009 suoritetun kyberoperaation rakenne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Kirgisian opposition hiljentäminen, vaikut-
taminen valtion päätöksentekoon 

Tiedustelu Kohteiden tunnistaminen 

Murtautumistapojen valinta Osana bottiverkon luomista 

Aseistaminen Osana bottiverkon luomista 

Toimittaminen Osana bottiverkon luomista 

Haittaohjelman aktivointi Osana bottiverkon luomista 

Pääsyn laajentaminen Osana bottiverkon luomista 

Komentoyhteyksien muodostaminen Bottiverkon ohjaus 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Palveluiden estäminen, kommunikaatioky-
vyn alentaminen 

Jälkien peittäminen Kansalaisten hyödyntäminen, kolmansien 
osapuolien hyödyntäminen 

Poistuminen Hyökkäyksien lopettaminen 
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4.6 Ukraina 2015–2017 

Tässä alaluvussa esitetään havainnot kolmesta Ukrainaa vastaan suoritetusta 
hyökkäyksellisestä kyberoperaatiosta vuosina 2015–2017, jotka tapahtuivat Uk-
rainan voimalaitoksia, sähkönjakeluverkkoa sekä taloussektoria vastaan. 

4.6.1 Ukrainan voimalaitokset 2015 

Ukrainan Kyivoblenergon voimalaitos oli joutunut joulukuun 23. päivänä 
vuonna 2015 kyberoperaation uhriksi (Assante, 2016; E-ISAC, 2016; Lipovsky & 
Kalnai, 2017). Samaan aikaan myös kaksi muuta Ukrainan energiayhtiöitä oli 
ollut operaation kohteena (Dragos, 2017; E-ISAC, 2016; Lipovsky & Kalnai, 
2017). Operaation taustalla oli ollut toimija Sandworm (Dragos, 2017; Hlavek & 
Ortiz, 2020; Secureworks, 2021b; United States District Court Western District of 
Pennsylvania, 2020).  Operaation seurauksena sähköt oli katkaistu yli 225 000 
ihmiseltä muutamaksi tunniksi ja kaikki järjestelmät oli saatu toimimaan vasta 
kuuden tunnin yrittämisen jälkeen aloittamalla manuaalinen toiminta (Dragos, 
2017; E-ISAC, 2016). 

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt mainintaa operaation tavoitteista. Toimis-
ta päätellen operaation tavoitteena oli ollut katkaista sähköt Ukrainassa vaikut-
tamalla kriittiseen infrastruktuurin manuaalisesti.  

Operaation tiedustelua ei ollut havaittu ennen hyökkäystä (E-ISAC, 2016). 
Tietoturvayhtiö ESET:n asiantuntijoiden Lipovskyn ja Kalnain (2017) tietotur-
vablogikirjoituksesta ilmenee, että viitteitä pelkästä BlackEnergy-
haittaohjelmasta energiayhtiöiden verkoissa oli havaittu aikaisemmin vuonna 
2015. Blogikirjoituksen perusteella havaintoja sekä BlackEnergy-
haittaohjelmasta sekä KillDisk-haittaohjelmasta oli tehty vasta joulukuussa. 
BlackEnergy-haittaohjelmaa oli todennäköisesti käytetty tiedusteluun (Lipovs-
ky & Kalnai, 2017). Tiedustelun myötä kohteesta oli opittu, miten järjestelmän 
omia toimintoja kyetään käyttämään järjestelmää vastaan (Dragos, 2017). E-
ISAC:n (2016) raportista ilmenee, että kohteen tiedustelun lisäksi oli mahdolli-
sesti hankittu myös yleistä tietotaitoa kohdeympäristöstä. Tiedustelulla oli 
myös kyetty hankkimaan tieto siitä, miten kohdentaa haittaohjelmia ja toimin-
toja tiettyjä laitteita vastaan (E-ISAC, 2016). 

Tutkimusaineistossa ei ollut mainintaa murtautumistapojen valinnasta. 
Tulevat operaation vaiheet kuitenkin osoittavat, että murtautuminen oli päätet-
ty tehdä yrityksien henkilöiden kautta. 

Operaatiossa Office-tiedostoja oli aseistettu haitallisilla makroilla (E-ISAC, 
2016; Lipovsky & Kalnai, 2017). Nämä tiedostot oli toimitettu kohteeseen koh-
dennetuilla kalasteluviesteillä sähköpostin välityksellä (E-ISAC, 2016; Lipovsky 
& Kalnai, 2017; United States District Court Western District of Pennsylvania, 
2020; Vann, 2017). Viestien kohteina olivat olleet yrityksien IT-henkilöstö ja jär-
jestelmänvalvojat (E-ISAC, 2016; United States District Court Western District of 
Pennsylvania, 2020). Sähköpostiviestit oli naamioitu luotettavalta toimijalta tu-
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leviksi ja kohteen hyväksyessä Office-tiedoston makrot asentui BlackEnergy3-
haittaohjelma kohteeseen (E-ISAC, 2016; Lipovsky & Kalnai, 2017). 

Operaatiossa BlackEnergy3-haittaohjelma oli aktivoitunut asentuessaan ja 
sitä oli käytetty energiayhtiöiden verkoissa etäyhteyden saamiseksi (Dragos, 
2017; Hlavek & Ortiz, 2020; Lipovsky & Kalnai, 2017; United States District 
Court Western District of Pennsylvania, 2020). BlackEnergy3-haittaohjelmaa oli 
käytetty myös lataamaan KillDisk-haittaohjelma (Lipovsky & Kalnai, 2017). 
KillDisk-haittaohjelmaa on arvioitu käytettävän SCADA-järjestelmän pyyhki-
miseen (Assante, 2016; Lipovsky & Kalnai, 2017; United States District Court 
Western District of Pennsylvania, 2020). SCADA-järjestelmä (Supervisory Control 
and Data Acquisition) on erikoismuoto ICS:stä (Industrial Control System) (Dragos, 
2017).  

Operaatiossa pääsyn laajentaminen oli suoritettu hyökkääjän saatua pääsy 
yhtiön tietoverkkoon ja siellä siirtymällä verkon SCADA-osaan, josta oli saatu 
pääsy manipuloida ICS:ää suoraan (Dragos, 2017; Hlavek & Ortiz, 2020; Assan-
te, 2016). E-ISAC:n (2016) raportista ilmenee, että liikkuminen verkossa oli to-
teutettu keräämällä tunnistetietoja järjestelmästä ja hyödyntämällä niitä. Hyök-
kääjät olivat todennäköisesti siirtyneet nopeasti toimimaan kohteessa järjestel-
män oikeina käyttäjinä (E-ISAC, 2016). 

Operaatiossa komentoyhteytenä oli hyödynnetty VPN:ää (Virtual Private 
Network) ja yhteyden muodostumisen jälkeen etäyhteyssovelluksia oli hyödyn-
netty suoraan kohteessa toimimiseksi (E-ISAC, 2016). 

Operaation tavoitteet oli suoritettu kohteessa ICS:n suoran manipulaation 
kautta, jolla oli aiheutettu sähkökatkokset sulakkeita manipuloimalla (Assante, 
2016; Cherepanov & Lipovsky, 2017; Hlavek & Ortiz, 2020). Katkoksien aikaan-
saamiseksi oli hyödynnetty järjestelmän omia toimintoja ja etäkäyttösovellusta 
(Cherepanov & Lipovsky, 2017; Dragos, 2017). Toimintaa oli tehostettu estämäl-
lä palvelunestohyökkäyksellä puhelinpalvelut, jotta asiakastuki ei toimisi (As-
sante, 2016; E-ISAC, 2016). Sähkökatkoksien palauttamista oli pyritty estämään 
pyyhkimällä SCADA-palvelimet katkoksien aiheuttamisen jälkeen (Assante, 
2016). Operaatiolla oli aiheutettu myös vahinkoa SCADA-järjestelmään pyyh-
kimällä koneiden kovalevyt (Assante, 2016; Lipovsky & Kalnai, 2017). Kovale-
vyjen pyyhkimisen lisäksi haitallisilla päivityksillä oli aiheutettu tuhoa kohteen 
sarjaportti-Ethernet rajapinnalla toimiviin laitteisiin (Dragos, 2017; E-ISAC, 
2016). Hyökkäykset eri energiayhtiöihin oli suoritettu 30 minuutin sisään toisis-
taan (E-ISAC, 2016). 

Operaation jälkien peittäminen oli suoritettu KillDisk-haittaohjelmalla 
pyyhkimällä SCADA-järjestelmän tietokoneet (Assante, 2016; E-ISAC, 2016). 
Lipovskyn ja Kalnain (2017) tietoturvablogikirjoituksesta ilmenee, että KillDisk-
haittaohjelma salaa kohteen tiedostot ilman, että niitä voi purkaa auki. Lisäksi 
blogikirjoituksen perusteella KillDisk-haittaohjelma näyttää päälisin puolin ki-
ristyshaittaohjelmalta, joka palauttaisi tiedostot lunnaita vastaan. KillDisk-
haittaohjelma ei kuitenkaan kykene teknisesti palauttamaan tiedostoja (Lipovs-
ky & Kalnai, 2017). Toimintaa oli siis lisäksi peitetty vaikuttamaan kiristysoh-
jelmalta. 
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Tutkimusaineistossa ei ollut suoraa mainintaa poistumisvaiheesta, mutta 
oletettavasti hyökkääjät olivat poistuneet kohteesta etäyhteyden loppuessa, sillä 
tutkimusaineistosta ei ilmennyt mainintaa siitä, että hyökkääjät olisivat jääneet 
järjestelmään. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Ukrainan voimalaitoksia vastaan 
vuonna 2015 suoritetun kyberoperaation rakenteen yhteenveto (taulukko 5). 
Taulukossa esitetään yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation vaiheiden mu-
kaiset vaiheet ja kuinka ne on toteutettu kyseisessä operaatiossa (taulukko 5). 
 
TAULUKKO 5 Ukrainan voimalaitoksia vastaan vuonna 2015 suoritetun kyberoperaation 
rakenne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Ukrainan sähköverkkoon vaikuttaminen 
manuaalisesti, sähkökatkoksen aiheuttami-
nen. 

Tiedustelu BlackEnergy3-haitttaohjelman käyttäminen 
kohteen rakenteen ja toimintojen selvittämi-
seksi 

Murtautumistapojen valinta IT-henkilöstö 

Aseistaminen Office-tiedostot haitallisilla makroilla 

Toimittaminen Kohdennetut kalasteluviestit sähköpostilla 

Haittaohjelman aktivointi Haittaohjelman asennuksen yhteydessä 

Pääsyn laajentaminen Haittaohjelman mahdollistaman etäyhtey-
den kautta tunnistetietojen kerääminen ja 
hyödyntäminen. 

Komentoyhteyksien muodostaminen VPN ja etäyhteyssovellus 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Järjestelmän omien toimintojen hyödyntä-
minen sähköverkon ajamiseksi alas, palau-
tuksen viivästyttäminen palvelunestohyök-
käyksillä ja SCADA-järjestelmän pyyhkimi-
sellä, laitteiston vahingoittaminen haitalli-
silla päivityksillä 

Jälkien peittäminen KillDisk-haittaohjelman käyttäminen SCA-
DA-järjestelmän tietokoneiden tiedostojen 
pyyhkimiseen, haittaohjelman naamioimi-
nen kiristysohjelmaksi 

Poistuminen Etäyhteyden katkaisu 

 

4.6.2 Ukrainan sähkönjakeluverkko 2016 

Ukraina oli joutunut kyberoperaation uhriksi 17.12.2016. (Cherepanov & Lipov-
sky, 2017; United States District Court Western District of Pennsylvania, 2020). 
Operaatiossa yksi sähkönsiirron ala-asema oli joutunut haittaohjelman kohteek-
si (Dragos, 2017). Operaation takana oli Sandworm/Electrum-toimija (Hlavek & 
Ortiz, 2020; Secureworks, 2021b; Slowik, 2020; United States District Court 
Western District of Pennsylvania, 2020). Operaatio oli aiheuttanut sähkökatkon 
Ukrainassa Kiovassa tunniksi (Cherepanov & Lipovsky, 2017; Hlavek & Ortiz, 
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2020). Kyseessä oli ensimmäinen puhtaasti haittaohjelmalla aiheutettu sähkö-
katkos (Hlavek & Ortiz, 2020; Slowik, 2020).  

Operaation tavoitteena oli mahdollisesti ollut kokeilla ja esittää haittaoh-
jelman kyvykkyyksiä aiheuttamalla sähkökatkos pelkästään haittaohjelmalla 
(Dragos, 2017). 

Operaation tiedustelua kohteessa oli suoritettu ainakin huhtikuusta 2016 
saakka (United States District Court Western District of Pennsylvania, 2020). 
Tutkimusaineistosta ei ilmennyt muuta mainintaa tiedustelusta, mutta haittaoh-
jelman toiminta antaa viitteitä, että kohdejärjestelmät olivat olleet hyvin tiedos-
sa ja jonkinlaista tiedustelua oli täten toteutettu. 

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt viitteitä murtautumistavan valinnasta, 
aseistamisesta eikä toimittamisesta. Operaation hyökkäysvektori on tuntematon 
(Cherepanov, 2017a). 

Operaatiossa hyödynnettiin Crashoverride/Industroyer nimistä haittaoh-
jelmaa (Cherepanov & Lipovsky, 2018; Hlavek & Ortiz, 2020; United States Dis-
trict Court Western District of Pennsylvania, 2020). Tietoturvayhtiö Dragosin 
(2017) raportista ilmenee, että haittaohjelma muodostaa kohteessa yhteyden 
kohteen sisäverkkoon ja vain yhteyden muodostuessa haittaohjelma asentaa 
kohteeseen takaportin. Aktivoituessaan takaportti varmistaa, että se jää kohtee-
seen uudelleen käynnistymisen yhteydessä ja muodostaa yhteyden komento-
palvelimeen (Dragos, 2017). 

Operaatiossa pääsyä oli laajennettu etäkäyttötyökalulla, jota hyödyntä-
mällä oli mahdollistettu varsinaisen haittaohjelman toiminta (Slowik, 2020). 
Haittaohjelma muodostaa HTTP(S)-yhteyden TOR-verkossa sijaitsevaan ko-
mentopalvelimeen ja toimii komentojen mukaisesti, mikäli yhteyttä ei saada 
poistaa haittaohjelma itsensä (Cherepanov & Lipovsky, 2017; Dragos, 2017).  

Operaation tavoitteet oli toteutettu manipuloimalla sulakkeita, joka oli 
johtanut sähkönjakeluhäiriöihin Kiovassa ja vahinkoja laitteistoon (Dragos, 2017; 
Hlavek & Ortiz, 2020; United States District Court Western District of Pennsyl-
vania, 2020). Haittaohjelma oli hyödyntänyt toiminnassaan kohteen omia pro-
tokollia ja oli käyttänyt niitä järjestelmää vastaan (Cherepanov & Lipovsky, 
2017; Dragos, 2017). Haittaohjelmalla oli myös saatettu koneita käyttökelvotto-
miksi poistamalla avaintiedostoja (Dragos, 2017; United States District Court 
Western District of Pennsylvania, 2020). 

Operaation jälkiä oli peitetty poistamalla tietokoneiden avaintiedostoja 
(Dragos, 2017; United States District Court Western District of Pennsylvania, 
2020). Tutkimusaineistosta ei ilmennyt suoria viitteitä poistumisesta, mutta tut-
kimusaineiston perusteella hyökkääjät eivät olleet jääneet kohteeseen. 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitetty Ukrainan sähkönjake-
luverkkoa vastaan vuonna 2016 suoritetun kyberoperaation rakenteen yhteen-
veto (taulukko 6). Taulukossa esitetään yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaa-
tion vaiheiden mukaiset vaiheet ja kuinka ne on toteutettu kyseisessä operaati-
ossa (taulukko 6). 
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TAULUKKO 6 Ukrainan sähkönjakeluverkkoa vastaan vuonna 2016 suoritetun kyberope-
raation rakenne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Haittaohjelman kyvykkyyksien kokeilemi-
nen/esittäminen, sähkökatkoksen aiheut-
taminen 

Tiedustelu Kohdejärjestelmän tiedustelu tuntematto-
malla tavalla 

Murtautumistapojen valinta Tuntematon 

Aseistaminen Tuntematon 

Toimittaminen Tuntematon 

Haittaohjelman aktivointi Industroyer-haittaohjelman hyödyntämi-
nen, aktivoituminen yhteyden muodostues-
sa kohteen sisäverkkoon 

Pääsyn laajentaminen Etäkäyttötyökalun hyödyntäminen 

Komentoyhteyksien muodostaminen HTTP(S)-yhteys TOR-verkossa sijaitsevaan 
palvelimeen 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Sulakkeiden manipulointi, avaintiedostojen 
poistaminen kohteen tietokoneista 

Jälkien peittäminen Avaintiedostojen poistaminen kohteen tie-
tokoneista 

Poistuminen Toteutettu 

 

4.6.3 Ukrainan taloussektori 2017  

Kesäkuussa 2017 Ukrainan pankit, energiayritykset, lentokentät ja valtion vir-
kamiehet olivat joutuneet kyberoperaation kohteeksi (Nakashima, 2018; United 
States District Court Western District of Pennsylvania, 2020). Kyberoperaatio oli 
toteutettu NotPetya nimisellä haittaohjelmalla, joka vaikutti kiristysohjelmalta, 
mutta todellisuudessa pyyhkii tietokoneen datan pois (Cherepanov, 2017b; Na-
kashima, 2018; United States District Court Western District of Pennsylvania, 
2020). NotPetya-haittaohjelman taustalla oli Telebots niminen ryhmä, joka on 
toinen nimitys Sandworm-ryhmälle (Cherpanov & Lipovsky, 2018; Hlavek & 
Ortiz, 2020; Secureworks, 2021b). Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA 
(Central Intelligence Agency) on liittänyt operaation suurella todennäköisyydellä 
Venäjän GRU:n Main center for special technology - yksikköön (Nakashima, 2018). 
NotPetya-haittaohjelma oli levinnyt myös muualle maailmaa, mutta pääosa 
kohteista oli Ukrainassa (Nakashima, 2018). 

Operaation tavoitteena oli ollut vaikuttaa Ukrainan taloussektoriin (Na-
kashima, 2018). Tutkimusaineistossa ei ollut suoria viitteitä tiedustelusta, mutta 
murtautumistapojen valinta osoittaa, että tiedustelua oli suoritettu M.E.Doc-
ohjelman haavoittuvuuksista. 

Operaation murtautumistapa ei ilmennyt tutkimusaineistosta, mutta 
hyökkääjät olivat onnistuneet asentamaan takaportin yhteen M.E.Doc-
tiliöintiohjelman moduuleihin (Cherepanov, 2017b).  Hyökkääjällä oli oletetta-



50 

vasti pääsy M.E.Docin lähdekoodiin (Cherepanov, 2017b; United States District 
Court Western District of Pennsylvania, 2020). 

Operaatiossa Ukrainassa laajasti käytössä oleva tiliöintiohjelmisto 
M.E.Doc oli aseistettu NotPetya-haittaohjelmalla (Cherepanov, 2017b). Aseistet-
tu ohjelmisto oli toimitettu kohteisiin M.E.Doc vero- ja tiliöintiohjelmaan päivi-
tyksiä tarjoavaa sivustoa, joka oli saastutettu, hyödyntäen (Nakashima, 2018). 
Kun kohde oli yrittänyt päivittää tiliöintiohjelmaansa, oli liikenne ohjattu hyök-
kääjän palvelimelle, josta haitallinen päivitysversio oli toimitettu kohteeseen 
(United States District Court Western District of Pennsylvania, 2020). 

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt tarkkaan kuinka haittaohjelma aktivoitiin. 
Kuitenkin kun haittaohjelman sisältävä versio oli kohteessa, kykeni kohteena 
oleva tietokone vastaanottamaan ja toteuttamaan hyökkääjän käskyjä (United 
States District Court Western District of Pennsylvania, 2020). 

Operaatiossa pääsyä kohteessa oli laajennettu NotPetya-haittaohjelman 
toimesta. Yhdysvaltojen oikeuslaitoksen (2020) materiaalista ilmenee, että hait-
taohjelma oli laajentanut oikeuksiaan ja selvittänyt onko sen toimintaa haittaa-
via ohjelmia toiminnassa. Tunnistetietojen avulla ohjelma oli levinnyt toisiin 
koneisiin ja laajentamaan oikeuksiaan kohteissa (United States District Court 
Western District of Pennsylvania, 2020). 

Operaatiossa komentoyhteytenä oli käytetty M.E.Docin päivityspalvelinta 
(Cherepanov, 2017b). Operaation aikana hyökkääjä oli kyennyt M.E.Docin avul-
la selvittämään tarkalleen mitkä yritykset olivat joutuneet hyökkäyksen koh-
teiksi hyödyntämällä Ukrainan yrityksien uniikkeja tunnistenumeroita (Chere-
panov, 2017b; United States District Court Western District of Pennsylvania, 
2020). Kohteissaan NotPetya-haittaohjelma oli salannut kohteen tiedostot, ilman 
että niitä voitiin palauttaa, tehden näin kohteet käyttökelvottomiksi (Ivanov & 
Mamedov, 2017; United States District Court Western District of Pennsylvania, 
2020). 

Operaation jälkiä oli peitetty naamioimalla NotPetya-haittaohjelma kiris-
tysohjelmaksi (Ivanov & Mamedov, 2017; Nakashima, 2018). Lisäksi haittaoh-
jelma oli pyrkinyt poistamaan lokitiedostoja kohteesta suoritettuaan toiminton-
sa (United States District Court Western District of Pennsylvania, 2020). Tutki-
musaineistosta ei ollut selvinnyt selkeää poistumisvaihetta, mutta NotPetya-
haittaohjelma ei ollut poistanut itseään, joten kohteista ei ollut poistuttu koko-
naan. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Ukrainan taloussektoria vastaan 
vuonna 2017 suoritetun kyberoperaation rakenteen yhteenveto (taulukko 7). 
Taulukossa esitetään yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation vaiheiden mu-
kaiset vaiheet ja kuinka ne on toteutettu kyseisessä operaatiossa (taulukko 7). 

 
TAULUKKO 7 Ukrainan taloussektoria vastaan vuonna 2017 suoritetun kyberoperaation 
rakenne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Ukrainan taloussektoriin vaikuttaminen 

Tiedustelu M.E.Docin haavoittuvuudet 

(jatkuu) 
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Taulukko 7 (jatkuu) 

Murtautumistapojen valinta M.E.Docin päivityspalvelu 

Aseistaminen M.E.Docin päivitysversio 

Toimittaminen M.E.Docin päivityspalvelu 

Haittaohjelman aktivointi Ei mainintaa, haittaohjelma mahdollisti 
kohteen vastaanottamaan ja toteuttamaan 
käskyjä 

Pääsyn laajentaminen Tunnistetietojen kerääminen ja hyödyntä-
minen, toimintaa haittaavien ohjelmien 
tunnistaminen 

Komentoyhteyksien muodostaminen M.E.Docin päivityspalvelin 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Kohteiden tunnistaminen, kohteen tiedosto-
jen salaaminen, kohteiden saattaminen 
käyttökelvottomiksi 

Jälkien peittäminen Haittaohjelman naamioiminen kiristysoh-
jelmaksi 

Poistuminen Haittaohjelma ei poistunut kohteesta 

 

4.7 Yhdysvallat 2015–2016 

Vuosina 2015 ja 2016 Yhdysvaltain demokraattien kansallinen komitea (DNC) 
oli joutunut kyberoperaation kohteeksi, jonka olivat suorittaneet APT28 ja 
APT29 (Hlavel & Ortiz, 2020). Tietoturvayhtiö CrowdStriken (2020) tietoturva-
blogikirjoituksesta ilmenee, että APT29 oli aloittanut toimintansa kohteessa ke-
sällä 2015 ja APT28 huhtikuussa 2016. Toimijat olivat toimineet samassa koh-
teessa tietämättä toisistaan ja ne oli tunnistettu DNC:n verkossa vuonna 2016 
CrowdStriken toimesta (CrowdStrike, 2020).  

Operaation tavoitteena oli datan kerääminen (CrowdStrike, 2020). Tavoit-
teena oli todennäköisesti kerätä tietoa liittyen vuoden 2016 Yhdysvaltojen pre-
sidentin vaaleihin. 

CrowdStriken (2020) blogikirjoituksesta ilmenee, että operaation tieduste-
lua oli suoritettu tammikuusta 2015 alkaen aina kesäkuuhun 2016 saakka skan-
naamalla Yhdysvaltojen vaalijärjestelmiä. Skannauksia oli vielä jatkettu elo-
kuussa 2016 ja ne kestivät joulukuuhun 2016 saakka (CrowdStrike, 2020). Yh-
dysvaltain kotimaan turvallisuusviraston (2017) raportista ilmenee, että tiedus-
telua oli suoritettu skannauksien lisäksi keräämällä tunnistetietoja ja hyödyn-
tämällä valesivustoja niiden saamiseksi. Skannauksilla oli pyritty mm. selvittä-
mään sivustojen XSS ja SQL-injektio haavoittuvuuksia, jotka mahdollistaisivat 
pääsyn verkkoon (DHS, 2017). 

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston (2017) raportista ilmenee, että 
operaatiossa murtautumistavoiksi oli valittu haitallisten tiedostojen, linkkien ja 
sovelluksien hyödyntäminen sekä koodi-injektiot kohteen henkilöstön kautta. 
Näiden murtautumistapojen mukaisesti tavalliset Microsoftin Office-
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dokumentit oli aseistettu ja samoin erilaiset tiedostot haitallisilla Flash-
koodeilla oli aseistettu (DHS, 2017).  

Operaatiossa aseistetut dokumentit/haitalliset linkit oli toimitettu kohtei-
siin kohdennetuilla kalasteluviesteillä tai piratoitujen sovelluksien avulla, joissa 
oli haavoittuvuuksia (DHS, 2017). 

CrowdStriken (2020) blogikirjoituksesta ilmenee, että DNC:n verkkoon oli 
saatu pääsy heinäkuussa 2015 ja aktivoitua haittaohjelma. Demokraattien kong-
ressin kampanja komitean DCCC:n dokumenttipalvelimelle oli asennettu hait-
taohjelma huhtikuussa 2016 (CrowdStrike, 2020). Haittaohjelmat aktivoitiin ja 
asennettiin kohteisiin hyödyntäen olemassa olevia haavoittuvuuksia (DHS, 
2017). 

Operaatiossa pääsyn laajentamisyritys huhtikuussa 2016 oli havaittu, kun 
yritettiin tunkeutua useisiin salasanatietoihin (CrowdStrike, 2020). Oletettavasti 
pääsyä oli laajennettu muulloinkin, jotta tavoitteet kyettiin toteuttamaan. 

Operaatiossa komentoyhteys oli muodostettu ja se toteutettiin altistuneita 
sivustoja sekä julkisesti saatavilla olevaa infrastruktuuria hyödyntäen (DHS, 
2017). 

Operaatiossa tavoitteet oli toteutettu dataa keräämällä (DHS, 2017). Huh-
tikuussa 2016 DNC:n ja DCCC:n verkoista oli varastettu dokumentteja, jotka 
sisälsivät dataa vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentin vaaleista (CrowdStrike, 
2020). Syyskuussa 2016 DNC:n dataa oli alettu kopiomaan ja siirtämään ulkoi-
sille koneille (CrowdStrike, 2020).  

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt menetelmiä jälkien peittämisestä ja pois-
tumisesta. Toiminta kyettiin havaitsemaan ja attribuoimaan toimijoihin APT28 
ja APT29, joten jälkien peittäminen ei ole ollut onnistunutta. Koska jatkomainin-
toja toiminnasta kyseisissä verkoissa ei ole voidaan olettaa, että toimijat olivat 
poistuneet kohteista.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhdysvaltoja vastaan vuosina 2015–
2016 suoritetun kyberoperaation rakenteen yhteenveto (taulukko 8). Taulukossa 
esitetään yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation vaiheiden mukaiset vaiheet 
ja kuinka ne on toteutettu kyseisessä operaatiossa (taulukko 8). 
 
TAULUKKO 8 Yhdysvaltoja vastaan vuosina 2015–2016 suoritetun kyberoperaation raken-
ne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Datan kerääminen 

Tiedustelu Verkkoskannaus, tunnistetietojen keräämi-
nen 

Murtautumistapojen valinta DNC:n henkilöstö 

Aseistaminen Office-dokumentit, muut tiedostot, linkit, 
koodi-injektiot 

Toimittaminen Kohdennetut kalasteluviestit, piratoidut 
sovellukset haavoittuvuuksilla 

Haittaohjelman aktivointi Aktivoiminen hyödyntäen haavoittuvuuk-
sia 

Pääsyn laajentaminen Tunnistetietojen hyödyntäminen 

(jatkuu) 
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Taulukko 8 (jatkuu) 

Komentoyhteyksien muodostaminen Altistuneet sivustot, julkinen infrastruktuu-
ri 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Dokumenttien varastaminen, tiedostojen 
kopioiminen 

Jälkien peittäminen Tuntemattomalla tavalla 

Poistuminen Poistunut kohteesta 

 

4.8 Saksan parlamentti 2015 

Saksan parlamentissa oli havaittu toukokuussa vuonna 2015, että Saksan 
Vasemmiston palvelimet oli saastutettu haittaohjelmalla, joka varasti dataa 
(BBC, 2015; Bölinger, 2016; Guarnieri, 2015). Haittaohjelman komponentit ja 
käytetty infrastruktuuri viittaavat Sofacy-ryhmään, eli APT28:aan (Guarnieri, 
2015). Operaatiosta oli asetettu myös pidätysmääräys epäillystä GRU:n työnte-
kijästä (Flade & Mascolo, 2020). Operaation hyökkäysvaihe oli alkanut huhti-
kuussa 2015 (Flade & Mascolo, 2020). Operaatio oli loppunut 20.5.2015 (Flade & 
Mascolo, 2020; London South East, 2015). Operaation seurauksena koko parla-
mentin verkko tuli sammuttaa elokuussa 2015 laajan haittaohjelman leviämisen 
takia (Bölinger, 2016). Operaation seurauksena parlamentin verkosta oli siirret-
ty dataa vähintään 16 gigatavua sisältäen sähköpostiviestejä (Flade & Mascolo, 
2020).  

Kyberoperaation tavoitteena oli ollut kerätä tietoa nopeasti (BBC, 2016; 
Guarnieri, 2015; Schwartz, 2020). Operaation tavoitteena oli myös asentaa sovel-
lus, jolla olisi saatu pysyvä pääsy järjestelmään (BBC, 2016). 

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt suoria viitteitä tiedustelusta. Operaatios-
sa kuitenkin uskotaan olleen käytetty kalasteluviestejä (Guarnieri, 2015; Palli, 
2020). Tämän johdosta jonkinlaista tiedustelua oli tehty viestien kohteiden tun-
nistamiseksi. Lisäksi operaatiossa oli hyödynnetty haittaohjelmia ja jotta ne oli-
sivat toimineet kohteessa, vaatisi se kohteen tiedustelua. 

Operaatiossa murtautumistavaksi oli valittu parlamentin jäsenet kalaste-
luviestien kautta (Flade & Mascolo, 2020; Guarnieri, 2015). Fladen ja Mascolon 
(2020) uutisraportista ilmenee, että operaatiossa oli aseistettu tavalliset sähkö-
postiviestit haitallisilla linkeillä, joiden painaminen oli aloittanut haittaohjelman 
asentamisen. Näiden kalasteluviestien haitallinen linkki johti YK:n sivuille, ja 
viestit olivat peräisin YK:n sähköposteja muistuttavasta osoitteesta (Flade & 
Mascolo, 2020). Haittaohjelman aktivoimisesta ei tutkimusaineistosta ollut tar-
kempaa mainintaa, mutta koska se oli asennettu ja tunnistettu toimivan niin se 
oli jossain vaiheessa aktivoitu. 

Operaatiossa pääsyn laajentamisessa oli hyödynnetty useita haittaohjelmia, 
joiden avulla pääsyä verkossa laajennettiin (Flade & Mascolo, 2020; London 
South East, 2015). Guarnierin (2015) tietoturvaraportista ilmenee, että haittaoh-
jelman tunnistetuilla komponenteilla oli mahdollistettu jalansijan saaminen jär-
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jestelmässä suorittamalla pystysuuntaista liikettä järjestelmässä ja kyvyllä suo-
rittaa komentoja. Haittaohjelma oli kyennyt toimimaan huomaamatta kohtees-
saan (Guarnieri, 2015). 

Operaatiossa komentoyhteytenä oli hyödynnetty komentopalvelinta ja 
suoraa etäyhteyttä (Flade & Mascolo, 2020; Guarnieri, 2015). Guarnierin (2015) 
raportista ilmenee, että haittaohjelman komponentit olivat mahdollistaneet yh-
dellä komponentilla suorat etäkomennot ja toisella komponentilla oli pyritty 
pitämään jatkuvaa yhteyttä verkkoon. Tämä toinen komponentti oli yrittänyt 
muodostaa yhteyttä komentoverkon palvelimeen (Guarnieri, 2015). 

Kohteessa oli suoritettu datan keräämistä ja siirtämistä kohteesta ilman 
keskittymistä jälkien peittämiseen (Guarnieri, 2015). Operaatiossa ei ollut pääs-
ty poistumisvaiheeseen, sillä haittaohjelma oli havaittu kohteissa kesken toi-
minnan. Lisäksi pyrkimys saada pysyvä pääsy kohteeseen osoittaa, ettei tavoit-
teena ollut poistua vielä kohteesta. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Saksan parlamenttia vastaan vuonna 
2015 suoritetun kyberoperaation rakenteen yhteenveto (taulukko 9). Taulukossa 
esitetään yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation vaiheiden mukaiset vaiheet 
ja kuinka ne on toteutettu kyseisessä operaatiossa (taulukko 9). 
 
TAULUKKO 9 Saksan parlamenttia vastaan vuonna 2015 suoritetun kyberoperaation ra-
kenne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Tiedon nopea kerääminen, pysyvän pääsyn 
saaminen 

Tiedustelu Kohteiden tunnistaminen, kohdeinfrastruk-
tuurin tiedustelu 

Murtautumistapojen valinta Parlamentin jäsenet 

Aseistaminen Haitalliset linkit sähköpostiviesteissä 

Toimittaminen Kalasteluviestit 

Haittaohjelman aktivointi Aktivoituminen asentamisen jälkeen 

Pääsyn laajentaminen Pystyliike, tunnistetietojen kerääminen 

Komentoyhteyksien muodostaminen Komentoyhteyden muodostaminen, suora 
etäyhteys 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Tiedon nopea keräys ja siirtäminen 

Jälkien peittäminen Ei keskittymistä jälkien peittämiseen 

Poistuminen Ei poistumista, pyrkimys saada pysyvä 
pääsy kohteeseen 

 

4.9 Georgia 2019 

Georgia oli joutunut kyberoperaation kohteeksi lokakuun 28. päivä vuonna 
2019 (Secureworks, 2021b). Operaation takana oli ollut APT-ryhmä Sandworm 
(Foreign, Commonwealth & Development Office, 2020; Pompeo, 2020; Secure-
works, 2021b; United States District Court Western District of Pennsylvania, 
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2020). Operaatio oli kohdistettu Georgian valtion internetpalveluntarjoajiin ja 
operaation myötä useat valtiolliset, ei-valtiolliset ja median sivustot oli turmeltu 
ja useita valtiollisia TV-lähetyksiä oli keskeytetty (Cimpanu, 2019; Foreign, 
Commonwealth & Development Office, 2020).  

Operaatiolla oli ainakin kolme mahdollista tavoitetta. Yksi mahdollinen 
tavoite oli heikentää Georgian integroitumista Eurooppaan (Rudnitsky, Chryso-
loras & Bedwell, 2020). Toinen mahdollinen tavoite oli heikentää Georgian it-
semääräämisoikeutta ja aiheuttaa häiriöitä (Foreign & Commonwealth office, 
National Cyber Security Centre & Raab, 2020). Kolmas mahdollinen tavoite oli 
tiedustella Georgian haavoittuvuuksia, puolustuksia ja sietokykyä (Mshvido-
badze, 2019). 

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt suoraa mainintaa operaation tiedustelu-
vaiheesta. Operaatio oli kuitenkin suoritettu hyödyntämällä verkkopalveluntar-
joajia, joten voidaan olettaa, että verkkopalveluntarjoajat olivat olleet tieduste-
lun kohteena, jotta murtautuminen oli voinut tapahtua. 

Tutkimusaineistosta ei selvinnyt miten verkkopalveluntarjoajien verkkoi-
hin oli murtauduttu. Operaatio kuitenkin oli onnistuttu suorittamaan murtau-
tumalla verkkopalveluntarjoajien verkkoihin ja sitä kautta toteuttamalla kyber-
hyökkäykset (Foreign & Commonwealth office, National Cyber Security Centre 
& Raab, 2020). Voidaan siis olettaa, että murtautumistapa oli valittu. 

Operaatiossa ei ollut hyödynnetty haittaohjelmia (Mshvidobadze, 2019). 
Tämä tarkoittaa sitä, ettei vaiheita aseistaminen, toimittaminen, haittaohjelman 
aktivointi ollut toteutettu. 

Koska haittaohjelmia ei ollut käytetty tarkoittaa tämä sitä, että operaatiot 
oli suoritettu manuaalisesti, mahdollisesti etäyhteyksillä. Jotta tavoitteet oli voi-
tu toteuttaa, oli hyökkääjä todennäköisesti joutunut laajentamaan pääsyään 
kohteessa ja muodostamaan komentoyhteyden. Tutkimusaineistosta ei löytynyt 
tarkkoja yksityiskohtia näihin vaiheisiin liittyen.  

Operaation tavoitteet oli toteutettu suorittamalla hyökkäyksiä Georgian 
valtion, ei-valtiollisten tahojen ja yksityisen sektorin sivustoja vastaan. 15 000 
sivustoa oli turmeltu ja osaa näiden palveluista oli häiritty (United States Dis-
trict Court Western District of Pennsylvania, 2020). Sivustoja oli turmeltu lisää-
mällä entisen Georgian presidentin Mikheil Saakashvilin kuvia kuvatekstil-
lä: ”Tulen takaisin” (Cimpanu, 2019). Sivustojen turmelun lisäksi kaksi valtion 
suurta TV-lähettäjää olivat tilapäisesti kykenemättömiä lähettämään (AFP, 2020; 
Cimpanu, 2019; Pompeo, 2020). Hyökkäykset verkkosivuja ja TV-asemia vas-
taan olivat vaikuttaneet olevan erillisiä hyökkäyksiä (Greenberg, 2020). Hyök-
käyksien myötä palvelimia ja käyttöjärjestelmiä oli vahingoitettu merkittävästi 
(Nakashidze, 2020). 

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt mainintaa jälkien peittämisestä tai pois-
tumisesta. Attribuutio onnistuttiin tekemään kuitenkin jo seuraavana vuona, 
joten jälkiä ei ollut peitetty hyvin. Poistuminen kohteelta oli kuitenkin tapahtu-
nut, sillä hyökkäykset eivät kestäneet kuin päivän. 

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on esitetty Georgiaa vastaan 
vuonna 2019 suoritetun kyberoperaation rakenteen yhteenveto (taulukko 10). 
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Taulukossa esitetään yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation vaiheiden mu-
kaiset vaiheet ja kuinka ne on toteutettu kyseisessä operaatiossa (taulukko 10). 
 
TAULUKKO 10 Georgiaa vastaan vuonna 2019 suoritetun kyberoperaation rakenne  

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Georgian Eurooppaan integroitumisen hei-
kentäminen, Georgian itsemääräämisoi-
keuden heikentäminen ja kansalaisten häi-
rintä, Georgian valtion haavoittuvuuksien, 
puolustuksien ja sietokyvyn tiedustelu 

Tiedustelu Verkkopalveluntarjoajien haavoittuvuuksi-
en tiedustelu 

Murtautumistapojen valinta Verkkopalveluntarjoajat, tuntematon mur-
tautumistapa verkkopalveluntarjoajiin 

Aseistaminen Ei haittaohjelmaa 

Toimittaminen Ei haittaohjelmaa 

Haittaohjelman aktivointi Ei haittaohjelmaa 

Pääsyn laajentaminen Todennäköisesti pääsyn laajentamista verk-
kopalveluntarjoajien verkoissa on toteutettu 

Komentoyhteyksien muodostaminen Todennäköisesti toimittu manuaalisesti, 
joten yhteys on ollut muodostettu tunte-
mattomalla tavalla 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Verkkopalveluntarjoajien kautta Georgian 
verkkosivujen turmeleminen ja palvelujen 
häirintä, TV-lähetyksien katkaiseminen, 
palvelimien ja käyttöjärjestelmien vahin-
goittaminen 

Jälkien peittäminen Tuntemattomalla tavalla 

Poistuminen Suoritettu 

 

4.10 Yhdysvallat 2019–2020 

Yhdysvallat joutuivat kyberoperaation kohteeksi vuosina 2019–2020 kun 18 000 
SolarWinds-yrityksen asiakasta altistui Sunburst-takaovelle (Hlavev & Ortiz, 
2020; Yavo, 2020). Hyökkääjä oli saanut pääsyn SolarWindsin järjestelmään 
syksyllä 2019 ja saattanut Sunburst-haittaohjelman kohteisiin maaliskuussa 
2020 osana SolarWindsin IT-ympäristön valvonta- ja ylläpitosovelluksen Orio-
nin päivitystä (Ramakrsihna, 2021; Yavo, 2020). Sunburst-haittaohjelma oli ha-
vaittu joulukuussa 2020 (Ramakrsihna, 2021). 18 000:sta haittaohjelmalle altis-
tuneesta kohteesta hyökkääjä oli valikoinut pienemmän joukon kohteita, joita 
vastaan se toimi (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA), 2021; 
Hlavev & Ortiz, 2020). Tämä pienempi joukko sisälsi mm. Yhdysvaltojen halli-
tuksen virastoja, kriittisen infrastruktuurin toimijoita sekä yksityisen sektorin 
toimijoita (CISA, 2020; CISA, 2021; Yavo, 2020). Operaatio oli hyvin hienostunut 
ja toimintaa oli peitetty matkimalla laillista liikennettä (Hlavev  & Ortiz, 2020). 
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SolarWinds-yrityksen toimitusjohtaja Ramakrsihnan (2021) blogikirjoituksesta 
ilmenee, että operaatiota on luonnehdittu monimutkaisimmaksi ja hienos-
tuneimmaksi kyberoperaatioksi historiassa. Yhdysvaltojen hallitus ja monet 
yksityisen sektorin asiantuntijat ovat sitä, mieltä että operaation taustalla on 
ulkomainen valtio ja operaatio on osa laajempaa hyökkäystä Yhdysvaltojen ky-
berinfrastruktuuria vastaan (Ramakrsihna, 2021). FBI, Yhdysvaltain kybertur-
vallisuuden ja infrastruktuuriturvallisuuden virasto CISA (Cybersecurity and 
Infrastructure Security Agency), Yhdysvaltain tiedustelupalvelun osa ODNI ja 
NSA ovat arvioineet, että operaation takana on todennäköisesti Venäjän fede-
raatio/venäläiset APT-ryhmät (CISA, 2021). Tietoturvayhtiö Domaintoolsin 
asiantuntijan Slowikin (2021) tietoturvablogikirjoituksesta ilmenee, että uutis-
mediat ovat attribuoineet operaation APT29-ryhmään ja Venäjän ulkomaan-
tiedustelupalveluun SVR:ään perustuen saamiinsa tietovuotoihin, joita ei ole 
tarkemmin avattu. Tarkkaan attribuutioon tarvitaan vielä kuitenkin enemmän 
todisteita (Slowik, 2021). Kasperskyn tutkijoiden Kucherinin, Kuznetsovin ja 
Raiun (2021) raportista ilmenee, että Sunburst-haittaohjelmassa on yhtäläisyyk-
siä Turlan käyttämään Kazuar-haittaohjelmaan, jonka johdosta taustalla voisi 
olla Turla. Raportin perusteella koodien yhtäläisyydet eivät kuitenkaan auto-
maattisesti osoita Turlaan vaan yhtäläisyydelle voi olla useita selityksiä (Kuche-
rin, Kuznetsov & Raiu, 2021). Tutkimuksen tekohetkellä on siis vielä epäselvää, 
kuka tarkalleen ottaen oli suorittanut operaation, mutta todennäköisesti taustal-
la oli ollut Venäjän federaatio tai venäläinen ryhmä. Yhdysvaltojen virastoihin 
ja kriittisen infrastruktuurin keskittyvä toiminta viittaa todennäköisimmin val-
tiolliseen toimijaan tai valtion puolesta työskentelevään tahoon. Näin ollen ope-
raation voidaan katsoa todennäköisesti olevan Venäjän federaation suorittama 
tai tilaama. 

Operaation tavoitteena on arvioitu olleen tiedonkeräys, jonka kohteina on 
ollut Yhdysvaltojen liittovaltio, paikallishallinnot ja kriittinen infrastruktuuri 
(CISA, 2020; CISA, 2021). 

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt miten tiedustelua olisi suoritettu operaa-
tion liittyen. Operaation monimutkaisuus ja murtautumistavan valinta viittaa-
vat kuitenkin siihen, että tiedustelua oli suoritettu. Hyökkääjän oli täytynyt ai-
nakin selvittää, että monet mielenkiintoiset kohteet hyödyntävät SolarWindsin 
ohjelmistoja ja miten SolarWindsin ohjelmistoon kyetään murtautumaan. 

Operaatiossa murtautumistapana oli käytetty hyvin hienostunutta ja en-
nennäkemätöntä injektiokoodia, jota oli käytetty Sunburst-haittaohjelman kir-
joittamiseen osaksi SolarWinds Orion-alustaa (Ramakrsihna, 2021). Hyökkääjä 
oli joko saanut pääsyn SolarWindsin Orionin rakenteeseen, jakelujärjestelmään 
tai lähdekoodikirjastoon saattaakseen Sunburst-haittaohjelman osaksi ohjelma-
koodia (Microsoft Security Response Center (MSRC), 2020). 

Operaatiossa SolaWinds-yrityksen Orion-alusta oli aseistettu Sunburst-
haittaohjelmalla (CISA, 2020; FireEye, 2020; Fortiguard, 2020; MSRC, 2020; Ra-
makrsihna, 2021; Yavo, 2020). Sunburst-haittaohjelma oli kirjoitettu osaksi 
Orionin koodia Sunspot-haittaohjelmalla, joka oli tunnistanut, kun Orionin 
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koodia oli rakennettu ja lisännyt tällöin Sunburst-haittaohjelman osaksi koodia, 
varmistaen ettei lisätty koodi kaatanut ohjelmaa (CrowdStrike, 2021). 

Operaatiossa Sunburst-haittaohjelma oli toimitettu kohteisiin Orion-
sovelluksen päivityksen myötä haittaohjelman oltua epäaktiivisena 12–14 vuo-
rokautta (CISA, 2020; FireEye, 2020; Fortiguard, 2020; Symantec, 2020; Yavo, 
2020). Tällä toiminnalla oli vaikeutettu havaitsemista, sillä lokitietoja ei säilytetä 
usein pitkään (Symantec, 2020). Tietoturvayhtiö Symantecin (2020) ja tietotur-
vayhtiö Fortinetin tietoturva-asiantuntijan Yavon (2020) tietoturvablogikirjoi-
tuksista ilmenee, että ennen toimintansa aloittamista haittaohjelma oli tarkista-
nut, että se sijaitsee sopivassa kohteessa. Kohteen sopivuuden haittaohjelma oli 
tarkastanut etsimällä sopivia merkkijonoja järjestelmän nimestä ja esimerkiksi 
jos nimi oli viitannut SolarWindsin järjestelmään tai testiympäristöön ei ohjel-
ma ollut jatkanut toimintaansa (Symantec, 2020; Yavo, 2020). 

Sunburst-haittaohjelma oli asentunut kohteisiin haitallisen päivityksen 
myötä (Fortiguard, 2020; MSRC, 2020; Yavo, 2020). Haittaohjelman havaittuaan 
olevansa sopivassa kohteessa ja havaittuaan ettei analyysityökaluja tai turvalli-
suusohjelmia ollut käynnissä oli haittaohjelma ottanut yhteyttä hyökkääjään ja 
ilmoitti missä kohteessa se oli (Beek, Cochin & Samani, 2020; FireEye, 2020; Sy-
mantec, 2020; Yavo, 2020). Yhteyden muodostumisen myötä muita haittaohjel-
mia oli otettu käyttöön kohteessa tarvittaessa (Fortiguard, 2020; Microsoft, 2021; 
Symantec, 2020; Yavo, 2020). Yhteyden muodostaminen oli mahdollistanut suo-
raan tiedostojen siirtämisen, komentojen suorittamisen, tiedustelun, kohteen 
uudelleen käynnistämisen ja järjestelmän pysäyttämisen (Beek, Cochin & Sa-
mani, 2020; FireEye, 2020; Fortiguard, 2020; Symantec, 2021b). Tässä vaiheessa 
oli pyritty vähentämään turhaa paljastumista, joita tämän tyylinen toimitusket-
juoperaatio saattoi aiheuttaa (Symantec, 2020). 

Operaatiossa pääsyä oli laajennettu Sunburst-haittaohjelman tarjoaman 
IT-ympäristöön pääsyn avulla (Ramakrsihna, 2021). Kohteessa hyökkääjä oli 
kerännyt tunnistetietoja, joita hyödyntämällä se oli laajentanut oikeuksiaan 
kohteessa (CISA, 2020; FireEye, 2020; Fortiguard, 2020; Microsoft, 2020; MSRC, 
2020). Pääsyn laajentamisen yhteydessä hyökkääjä oli myös luonut uusia tun-
nistetietoja (MSRC, 2020). Tunnistetietoja oli myös arvattu (CISA, 2020). Pääsyn 
laajentamiseen käytetyt tunnistetiedot olivat poikenneet tunnistetiedoista, joilla 
oli otettu etäyhteyttä kohteeseen (FireEye, 2020). Sunburst-haittaohjelma oli 
myös sammuttanut turvallisuusominaisuuksia tilapäisesti, jotta toimia oli kyet-
ty suorittamaan huomaamatta (Symantec, 2020). 

Operaatiossa komentoyhteytenä oli käytetty Yhdysvalloissa sijaitsevia 
palvelimia ja liikenne niiden kautta mallinsi laillista liikennettä (CISA, 2020; 
Ramakrsihna, 2021). Kommunikointi oli tapahtunut HTTP-liikenteellä ennalta 
määritettyihin URI:ihin (Uniform Resource Identifier) (FireEye, 2020; Fortiguard, 
2020; Symantec, 2021c). Komentoyhteyden muodostuessa Sunburst-
haittaohjelma oli luonut kohteesta uniikin toimialuenimen DGA:lla (Domain 
genereation algorithm), jonka avulla se oli yhteydessä komentopalvelimelle (Beek, 
Cochin & Samani, 2020; Symantec, 2021a). Uniikki toimialuenimi oli mahdollis-
tanut myös toimien kohdentamisen haluttuihin kohteisiin (Symantec, 2021a). 
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Käskyjä kohteeseen oli annettu hyödyntämällä tunnettujen verkkosivujen IP-
osoitteita, jolloin liikenne oli vaikuttanut olevan yhteydenottoa sivustoihin, ku-
ten Google ja Amazon (Symantec, 2021b). 

Operaation tavoitteet oli pyritty suorittamaan mahdollisimman huomaa-
matta (Yavo, 2020). Kohteista oli kerätty tietoja ja ne oli tallennettu Orionin lisä-
tiedostoihin ja konfigurointitiedostoihin (FireEye, 2020; Fortiguard, 2020). Toi-
minnassa oli pyritty välttämään haittaohjelmien hyödyntämistä ja oli pyritty 
toimimaan ensisijaisesti etäyhteyksillä (FireEye, 2020). 

Operaatiossa jälkiä oli peitetty naamioimalla johtamisliikenne lailliseksi 
liikenteeksi, jolloin se oli jäänyt pitkään huomaamatta SolarWinds-yritykseltä, 
yksityisten yrityksien ja Yhdysvaltojen toimesta (Ramakrsihna, 2021). Tietotur-
vayhtiöiden FireEyen (2020) ja Fortiguardin (2020) materiaalista ilmenee, että 
Sunburst-haittaohjelma oli hyödyntänyt toiminnassaan SolarWindsin protokol-
lia, joiden avulla se oli peittänyt liikennettään. Haittaohjelma oli myös tallenta-
nut tuloksiaan Orionin lisätiedostoihin, jolloin ne olivat olleet huomaamatto-
mampia (FireEye, 2020; Fortiguard, 2020). Hyökkääjä oli myös peittänyt jälki-
ään poistamalla haittaohjelman SolarWindsin ympäristöstä kesäkuussa 2020 
(Microsoft, 2021; Ramakrsihna, 2021). Toiminnassa oli myös poistettu omia työ-
kaluja, kun niitä ei enää ollut tarvittu sekä omien sovelluksien suorittamisen 
jälkeen oli vaihdettu takaisin laillisiin prosesseihin, jolloin toiminta peittyi (Fi-
reEye, 2020).  

Tutkimusaineistosta ei käynyt ilmi, että hyökkääjä olisi poistunut kohteis-
ta. Hyökkääjä oli pyrkinyt mahdollisimman huomaamattomaan toimintaan, 
joten on mahdollista, että hyökkääjä ei ollut poistunut kohteista vaan tietotur-
vapäivityksien myötä pääsy kohteisiin oli estetty.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhdysvaltoja vastaan vuosina 2019–
2020 suoritetun kyberoperaation rakenteen yhteenveto (taulukko 11). Taulukos-
sa esitetään yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation vaiheiden mukaiset vai-
heet ja kuinka ne on toteutettu kyseisessä operaatiossa (taulukko 11). 
 
TAULUKKO 11 Yhdysvaltoja vastaan vuosina 2019–2020 suoritetun kyberoperaation ra-
kenne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Tiedonkeräys 

Tiedustelu Sopivan murtautumistavan tunnistaminen 

Murtautumistapojen valinta SolarWinds Orion ohjelmistopäivitys 

Aseistaminen SolarWinds Orion ohjelmiston aseistaminen 

Toimittaminen SolarWinds Orion ohjelmistopäivitys 

Haittaohjelman aktivointi Sunburst-haittaohjelma aktivoituu asentu-
essaan varmistuttuaan ympäristön sopi-
vuudesta 

Pääsyn laajentaminen Tunnistetietojen kerääminen ja arvaaminen, 
tunnistetietojen hyödyntäminen etäyhteyk-
siä käyttäen 

Komentoyhteyksien muodostaminen Yhdysvalloissa sijaitsevat palvelimet, lailli-
sen HTTP-liikenteen mallintaminen 

(jatkuu) 
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Taulukko 11 (jatkuu) 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Huomaamaton tiedonkeräys ensisijaisesti 
etäyhteyksiä hyödyntäen 

 Jälkien peittäminen Liikenteen naamioiminen lailliseksi liiken-
teeksi, SolarWindsin omien protokollien 
hyödyntäminen, haittaohjelmien ja työkalu-
jen poistaminen 

Poistuminen Ei havaittua poistumista, todennäköisesti 
poistettiin kohteesta 

 

4.11 Venäjän federaation vuosina 2007–2020 suorittamien hyökkä-
yksellisten kyberoperaatioiden rakenteiden yhteenveto 

Tutkimuksessa käsitellyt operaatiot ovat pääsääntöisesti noudattaneet yleistä 
hyökkäyksellisen kyberoperaation rakennetta. Selkeimmät erot rakenteessa il-
menivät Viron vuoden 2007, Georgian vuoden 2008 ja Kirgisian vuoden 2009 
operaatioissa verrattuna muihin. Näissä operaatioissa oli hyödynnetty ensisijai-
sesti palvelunestohyökkäyksiä ja sivustojen haavoittuvuuksia haittaohjelmien 
sijasta, joten yleinen rakenne ei sellaisenaan sovellu näiden operaatioiden tar-
kasteluun. Näissä kolmessa operaatiossa voidaan tunnistaa vaiheet tavoitteiden 
asettelu, tiedustelu, tavoitteiden toteuttaminen kohteessa, jälkien peittäminen ja 
poistuminen. Vaiheet murtautumistapojen valinta, aseistaminen, toimittaminen, 
haittaohjelman aktivointi, pääsyn laajentaminen ja komentoyhteyksien muo-
dostaminen eivät suoranaisesti ole tapahtuneet operaatioiden aikana. Edellä 
mainitut vaiheet olivat todennäköisesti tapahtuneet aikanaan, kun hyökkäyksi-
en bottiverkkoa oli muodostettu, mutta tarkasta toteutuksesta ei voida sanoa 
mitään. Näitä kolmea operaatiota yhdistää myös kansalaisten hyödyntäminen 
palvelunestohyökkäyksien ja sivustojen turmelemisen toteuttamisen osalta. Jo-
kaisessa operaatiossa verkossa oli jaettu ohjeita kansalaisille, miten ja mitä vas-
taan toimia. Operaatioiden vaiheet tiedustelu, tavoitteiden toteuttaminen, jälki-
en peittäminen ja poistuminen olivat olleet myös samanlaisia. Tiedustelua oli 
ollut pakko toteuttaa kohteiden tunnistamiseksi ja haavoittuvuuksien selvittä-
miseksi. Tavoitteet oli toteutettu palveluiden estämisellä ja kommunikaatioky-
vyn alentamisella. Jäljet oli peitetty hyödyntämällä bottiverkkoa ja kansalaisia. 
Poistuminen oli tapahtunut yksinkertaisesti lopettamalla hyökkäykset. Tavoit-
teiden osalta operaatioissa on pieniä eroja: Viron ja Kirgisian operaatioissa ta-
voitteena oli ollut vaikuttaa valtion päätöksentekoon, mutta Georgian operaati-
ossa tavoitteena oli ollut tukea sotatoimia ja luoda informaatiotyhjiö. Näiden 
kolmen operaation pohjalta tällainen palvelunesto-operaation rakenne voidaan 
kuvata seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetyllä tavalla (taulukko 12). 
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TAULUKKO 12 Venäläisen palvelunesto-operaation rakenne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Vaikuttaminen valtion päätöksentekoon, 
sotatoimien tukeminen, informaatiotyhjiön 
luominen 

Tiedustelu Haavoittuvuuksien tiedustelu, kohteiden 
tunnistaminen 

Murtautumistapojen valinta, aseistaminen, 
toimittaminen, haittaohjelman aktivointi, 
pääsyn laajentaminen, komentoyhteyksien 
muodostaminen 

Varsinaisesti osana bottiverkon luomista 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Hajautetuilla palvelunestohyökkäyksillä 
sekä sivustojen turmelulla palveluiden es-
täminen ja kommunikointikyvyn madalta-
minen 

 Jälkien peittäminen Bottiverkkojen hyödyntäminen, kansalais-
ten hyödyntäminen 

Poistuminen Operaation lopettaminen 

 
Muut tutkimuksen operaatiot noudattivat yleistä hyökkäyksellisen kyberope-
raation rakennetta. Operaatioista on tunnistettavissa kaksi erityylistä operaatio-
ta: operaatiot, jotka toteutetaan toimitusketjua hyödyntäen ja operaatiot, jotka 
toteutetaan kalasteluviestejä hyödyntäen. Toimitusketjuoperaatioita olivat ope-
raatio Ukrainan taloussektoria vastaan vuonna 2017 ja operaatio Yhdysvaltoja 
vastaan vuosina 2019–2020. Kalasteluviestioperaatioita olivat Ukrainan voima-
laitoksia vastaan suoritettu operaatio vuonna 2015, Yhdysvaltoja vastaan suori-
tettu operaatio vuosina 2015–2016 sekä Saksan parlamenttia vastaan suoritettu 
operaatio vuonna 2015. Ukrainan sähkönjakeluverkkoa vastaan vuonna 2016 
suoritettu operaatio ja Georgiaa vastaan vuonna 2019 suoritettu operaatio eivät 
sovi kumpaankaan kategoriaan, koska tutkimuksen aikana kyseisten operaati-
oiden hyökkäysvektorit eivät selvinneet. 

Toimitusketjuoperaatioissa kaikki yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaa-
tion rakenteen vaiheet havaittiin toteutuvan tai voidaan olettaa toteutuneen. 
Yhdysvaltoja vastaan vuosina 2019–2020 suoritetun operaation ja Ukrainan ta-
loussektoria vastaan vuonna 2017 suoritetun operaation vaiheet tiedustelu, 
murtautumistapojen valinta, aseistaminen, toimittaminen, pääsyn laajentami-
nen sekä komentoyhteyksien muodostaminen olivat olleet samankaltaisia. Mo-
lemmissa operaatioissa tiedustelulla oli täytynyt selvittää sopivat haavoittu-
vuudet, joiden avulla haittaohjelman toimittaminen oli voitu toteuttaa. Murtau-
tumistapoina operaatioissa oli hyödynnetty ohjelmiston päivityspalvelua. Ope-
raatioissa oli myös aseistettu ohjelmiston päivitysversio haittaohjelmalla, ja hai-
tallinen päivitysversio oli toimitettu kohteisiin sovelluksen päivityspalvelun 
kautta. Molemmissa operaatioissa pääsyä kohteessa oli laajennettu tunnistetie-
toja keräämällä ja hyödyntämällä. Komentoyhteyksien osalta operaatioissa ko-
mentoyhteys oli naamioitu normaaliksi liikenteeksi: Ukrainan operaatiossa ko-
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mentoyhteytenä oli ollut sovelluksen päivityspalvelin ja Yhdysvaltojen operaa-
tiossa laillisen HTTP-liikenteen mallintaminen.  

Toimitusketjuoperaatioiden rakenteet erosivat toisistaan tavoitteiden aset-
telun, haittaohjelman aktivoinnin, tavoitteiden toteuttamisen, jälkien peittämi-
sen ja poistumisen osalta. Operaatioiden tavoitteiden asettelut erosivat toisis-
taan siten, että Yhdysvaltojen operaatiossa tavoitteena oli ollut tiedonkeräys, 
kun taas Ukrainan operaatiossa tavoitteena oli ollut vaikuttaa taloussektoriin. 
Haittaohjelmien aktivoinnin osalta operaatiot erosivat toisistaan lähinnä siten, 
että Ukrainan operaation osalta tutkimuksessa ei ilmennyt kuinka haittaohjel-
ma oli aktivoitu kohteessa. Haittaohjelmat kuitenkin olivat aktivoituneet mo-
lemmissa operaatioissa. Tavoitteiden toteuttamisessa operaatioiden välillä oli 
eroja, sillä Ukrainan operaatiossa tavoitteet oli toteutettu salaamalla kohteiden 
tiedostot ja saattamalla kohteet käyttökelvottomiksi, kun taas Yhdysvaltojen 
operaatiossa oli kerätty tietoja kohteista. Operaatioiden jälkien peittäminen ero-
si siten, että Ukrainan operaatiossa jälkien peittämisessä oli luotettu haittaoh-
jelman naamioimiseksi kiristysohjelmaksi, kun taas Yhdysvaltojen operaatiossa 
kaikki toiminta kohteessa oli pyritty naamioimaan normaaliksi toiminnaksi ja 
ylimääräiset työkalut oli poistettu käytön jälkeen. Operaatioiden poistumisvai-
heet erosivat siten, että Yhdysvaltojen operaatiossa poistumista ei ollut havaittu, 
mutta se todennäköisesti oli tapahtunut, kun taas Ukrainan tapauksessa haitta-
ohjelma ei ollut poistunut kohteista. Näiden kahden operaation pohjalta tällai-
nen toimitusketjuoperaation rakenne voidaan kuvata alla olevassa taulukossa 
esitetyllä tavalla (taulukko 13). 
 
TAULUKKO 13 Venäläisen toimitusketjuoperaation rakenne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Operaation tavoitteiden asettelu 

Tiedustelu Sopivan toimitusketjun tunnistaminen ja 
sen haavoittuvuuksien tiedustelu 

Murtautumistapojen valinta Toimitusketjuun murtautuminen 

Aseistaminen Päivitysohjelmiston aseistaminen 

Toimittaminen Päivityspalvelua hyödyntäen 

Haittaohjelman aktivointi Aktivoituminen kohteessa 

Pääsyn laajentaminen Tunnistetietojen keräys ja hyödyntäminen 

Komentoyhteyksien muodostaminen Laillisen liikenteen hyödyntäminen tai 
naamioiminen lailliseksi liikenteeksi 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Tavoitteiden asettelun mukaisten toimien 
toteuttaminen kohteessa 

 Jälkien peittäminen Toiminnan naamiointi 

Poistuminen Poistuminen tarvittaessa 

 
Kalasteluviestioperaatioissa pääosa yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation 
rakenteen vaiheista on tunnistettavissa. Ukrainan vuoden 2015, Yhdysvaltojen 
vuosien 2015–2016 sekä Saksan parlamentin vuoden 2015 operaatioissa vaiheet 
tiedustelu, murtautumistapojen valinta, aseistaminen, toimittaminen, haittaoh-
jelman aktivointi ja pääsyn laajentaminen ovat samankaltaisia. Jokaisessa ope-
raatiossa tiedustelulla oli pyritty selvittämään kohteiden infrastruktuuria. Mur-
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tautumistapoina operaatiossa oli päädytty hyödyntämään kohteiden henkilös-
töä. Aseistamisessa oli hyödynnetty haitallisia tiedostoja ja linkkejä. Toimitus-
tapana operaatioissa oli ollut kohdennetut kalastelusähköpostiviestit. Yhdys-
valtojen operaatiossa oli hyödynnetty lisäksi piratoituja sovelluksia. Haittaoh-
jelma oli aktivoitu kohteissa asennuksen yhteydessä. Pääsyä oli laajennettu 
tunnistetietoja keräämällä ja niitä hyödyntämällä.  

Kalasteluviestioperaatiot erosivat toisistaan tavoitteiden asettelun, 
komentoyhteyksien muodostamisen, tavoitteiden toteuttamisen, jälkien peittä-
misen ja poistumisen osalta. Ukrainan vuoden 2015 operaatiossa tavoitteena oli 
ollut vaikuttaa manuaalisesti sähköverkkoon ja aiheuttaa sähkökatkos. Saksan 
vuoden 2015 ja Yhdysvaltojen vuosien 2015–2016 operaatioissa tavoitteena oli 
ollut kerätä dataa. Ukrainan ja Saksan operaatioissa komentoyhteytenä oli hyö-
dynnetty etäyhteyttä kohteeseen, kun taas Yhdysvaltojen operaatiossa oli hyö-
dynnetty altistuneita kolmannen osapuolen verkkosivuja sekä julkista verk-
koinfrastruktuuria. Ukrainan operaatiossa tavoitteet oli toteutettu kohteessa 
etäyhteydellä hyödyntäen kohdejärjestelmän omia toimintoja sitä vastaan. Ope-
raatiota oli tehostettu palvelunestohyökkäyksillä ja laitteiston vahingoittamisel-
la. Yhdysvaltojen ja Saksan operaatioissa tavoitteet oli toteutettu dataa kopioi-
malla ja siirtämällä. Ukrainan operaatiossa jälkiä oli peitetty pyyhkimällä koh-
dejärjestelmän tietokoneiden kriittisiä tiedostoja ja naamioimalla haittaohjelma 
kiristyshaittaohjelmaksi. Saksan operaatiossa havaittiin, että jälkien peittämi-
seen ei ollut keskitytty ja Yhdysvaltojen operaatiossa ei ollut havaintoa, miten 
jälkiä oli peitetty. Ukrainan operaatiossa ja Yhdysvaltojen operaatiossa poistu-
minen oli suoritettu. Saksan operaatiossa poistumista ei ollut tarkoitus suorittaa 
vaan oli tarkoitus saada pysyvämpi pääsy kohteeseen. Näiden kolmen operaa-
tion pohjalta tällainen kalasteluviestioperaation rakenne voidaan kuvata alla 
olevassa taulukossa esitetyllä tavalla (taulukko 14). 
 
TAULUKKO 14 Venäläisen kalasteluviestioperaation rakenne 

Operaation vaihe Vaiheen toteuttamistapa 

Tavoitteiden asettelu Operaation tavoitteiden asettelu 

Tiedustelu Kohteen verkkoinfrastruktuurin selvittämi-
nen, kohteiden tunnistaminen, tunnistetie-
tojen kerääminen 

Murtautumistapojen valinta Kohteen henkilöstö 

Aseistaminen Tiedostot, linkit 

Toimittaminen Kohdennetut kalastelusähköpostiviestit, 
piratoidut sovellukset 

Haittaohjelman aktivointi Aktivoituminen asennuksen yhteydessä 

Pääsyn laajentaminen Tunnistetietojen keräys ja niiden hyödyn-
täminen 

Komentoyhteyksien muodostaminen Etäyhteys, julkisen verkkoinfrastruktuurin 
hyödyntäminen 

Tavoitteiden toteuttaminen kohteessa Tavoitteiden asettelun mukaisten toimien 
toteuttaminen kohteessa 

(jatkuu) 
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Taulukko 14 (jatkuu) 

 Jälkien peittäminen Toiminnan naamiointi, tiedostojen pyyhki-
minen tarvittaessa, ei välttämättä keskitty-
mistä jälkien peittämiseen 

Poistuminen Poistuminen tarvittaessa 

 
Ukrainan vuoden 2016 operaation ja Georgian vuoden 2019 operaation raken-
teissa on tutkimuksen pohjalta liian paljon tuntemattomia kohtia, jotta niitä voi-
taisiin hyödyntää osana yhteenvetoa. Ukrainan operaatiossa murtautumistapa, 
aseistaminen ja toimittaminen ovat tuntemattomia. Georgian operaatiossa ei ole 
hyödynnetty haittaohjelmaa ja murtautumistapa on tuntematon. Huomionar-
voista Ukrainan vuoden 2016 operaatiossa on, että operaatio oli suoritettu täy-
sin haittaohjelmaa hyödyntäen toisin kuin esimerkiksi Ukrainan vuoden 2015 
operaatio, jossa toimet kohteessa oli toteutettu etäyhteyksin ja haittaohjelma oli 
vain mahdollistanut pääsyn kohteeseen. Venäjällä on siis kyky suorittaa kybe-
roperaatioita puhtaasti haittaohjelmia hyödyntäen. Georgian operaatiossa 
huomionarvoista on vuorostaan se, että siinä oli kyetty tunnistamaan tehok-
kaasti kohde, jonka kautta oli saatu aikaan haluttu vaikutus. Venäjällä on siis 
kyky tunnistaa tehokkaasti kohteet, joiden kautta saadaan tehokkaasti vaikutus 
aikaiseksi.  
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5 DISKUSSIO 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksessa tehdyt havainnot tutkimuskysymyksit-
täin, pohdintaa tutkimuksen tuloksista ja tuloksien suhdetta aikaisempaan tut-
kimukseen. Luvussa esitetään myös tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin 
arviointia, tutkimuksen haasteita sekä jatkotutkimustarpeita.  

5.1 Tutkimuksen havainnot 

Tässä alaluvussa tutkimuksen havainnot esitetään suhteessa tutkimuskysy-
myksiin. Tutkimuskysymyksiin vastaamisen jälkeen esitetään lisäksi muita ha-
vaintoja ja pohdintaa. 

5.1.1 Millainen on yleinen hyökkäyksellisen kyberoperaation rakenne? 

Luvussa 2.1 selvitettiin kirjallisuuskatsauksena, millainen on yleinen hyökkäyk-
sellisen kyberoperaation rakenne ja sitä käytettiin teoreettisena viitekehyksenä 
tutkimuksessa. Samalla kirjallisuuskatsauksessa selvisi yleisiä asioita hyökkä-
yksellisiin kyberoperaatioihin liittyen. Keskeistä on huomata, että eri tahot ovat 
kehittäneet eri malleja kuvaamaan joko kyberhyökkäystä tai kyberoperaatiota, 
mutta ne kaikki sisältävät samoja elementtejä. Toiset mallit keskittyvät vain eri 
kokonaisuuksiin. Näitä malleja yhdistämällä saatiin muodostettua kattavin 
malli, joka soveltuu kuvaamaan yleistä hyökkäyksellistä kyberoperaatiota. Lo-
pullisesti muodostettu yleinen kyberhyökkäyksen rakenne on esitetty luvussa 
2.1.3 kuviossa kaksi. 

5.1.2 Mitä hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita Venäjän federaatio on suorit-
tanut vuosina 2007–2020 muita valtioita vastaan? 

Tutkimuksen dokumenttianalyysin myötä selvisi, että Venäjän federaatio on 
suorittanut joko suoraan tai välillisesti 10 hyökkäyksellistä kyberoperaatiota 
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muita valtioita vastaan: Viroa vastaan vuonna 2007, Georgiaa vastaan vuonna 
2008, Kirgisiaa vastaan vuonna 2009, Ukrainaa vastaan vuonna 2015, Saksaa 
vastaan vuonna 2015, Yhdysvaltoja vastaan vuosina 2015–2016, Ukrainaa vas-
taan vuonna 2016 ja 2017, Georgiaa vastaan vuonna 2019 sekä Yhdysvaltoja vas-
taan vuosina 2019–2020. Dokumenttianalyysin perusteella kirjallisuuskatsauk-
sessa ilmennyttä Liettuan vuoden 2008 operaatiota ei voida riittävällä varmuu-
della todeta Venäjän federaation suorittamaksi suoraan tai välillisesti. 

5.1.3 Millaisia ovat Venäjän federaation muita valtioita vastaan suorittamien 
hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden rakenteet vuosina 2007–2020? 

Venäjän federaation muita valtioita vastaan suorittamien hyökkäyksellisten 
kyberoperaatioiden rakenteet noudattavat pääsääntöisesti luvussa 2.1.3 kuvios-
sa kaksi esitettyä yleistä hyökkäyksellisen kyberoperaation rakennetta. Poikke-
uksena tähän olivat Georgian vuoden 2019 operaatio sekä Ukrainan vuoden 
2016 operaatio, joiden rakenteista ei tutkimuksen aikana löytynyt riittävästi da-
taa jokaisen vaiheen tunnistamiseen/toteutuksen toteamiseen.  

5.1.4 Poikkeavatko Venäjän federaation muita valtioita vastaan suorittamien 
hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden rakenteet vuosina 2007–2020 toi-
sistaan? Mikäli poikkeavat, niin miten? 

Operaatioiden rakenteet eivät tutkimuksen perusteella poikenneet toisistaan 
vaan ne noudattivat yleistä hyökkäyksellisen kyberoperaation rakennetta. Vai-
heiden toteutustavoissa oli vaihtelua. Jokainen operaatio on kuitenkin tarkalta 
toteutustavaltaan erilainen. Poikkeuksena ovat Ukrainan vuoden 2016 sekä 
Georgian vuoden 2019 operaatiot, joiden rakenne poikkeaa lähinnä tietoaukko-
jen johdosta, joten lopullista päätelmää ei voida tehdä. Kyseisten operaatioiden 
kohdalla rakenne todennäköisesti on yhtenevä muiden kanssa, mutta toteutuk-
sessa on paljon tuntemattomia kohtia.  

5.1.5 Miten Venäjän federaatio on suorittanut hyökkäyksellisiä kyberoperaa-
tioita vuosina 2007–2020 muita valtioita vastaan? 

Tutkimuksen aikana havaittiin, että Venäjän federaation suorittamista hyökkä-
yksellisissä kyberoperaatioissa on tunnistettavissa kolme erityylistä operaatiota, 
joista tutkimuksessa käytettiin nimitystä palvelunesto-operaatio, toimitusket-
juoperaatio sekä kalasteluviestioperaatio.  Nämä operaatioiden kategoriat eroa-
vat toisistaan keskeisesti murtautumistapojen, aseistamisen ja toimittamisen 
vaiheiden osalta. Näiden operaatioiden mallit esitettiin luvussa 4.11. Palve-
lunesto-operaatioita on käytetty vaikuttamaan valtion päätöksentekoon, sota-
toimien tukemiseen sekä informaatiotyhjiön luomiseen. Niissä tiedustelu muo-
dostuu kohteen tunnistamisesta ja haavoittuvuuksien tiedustelusta. Vaiheet 
murtautumistapojen valinnasta komentoyhteyksien muodostumiseen tapahtu-
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vat varsinaisesti osana operaatiossa käytettävän bottiverkon luomista. Palve-
lunesto-operaatiolla kohteen verkkoinfrastruktuurin palveluita estetään ja koh-
teen kommunikointikykyä madalletaan. Keskeistä tällaiselle operaatiolle on 
kansalaisten hyödyntäminen operaation suorittamisessa, jolla osaltaan peite-
tään jälkiä. Tällainen palvelunesto-operaation poistuminen tapahtuu lopetta-
malla toiminta. 

Toimitusketjuoperaatioita oli kaksi eikä niiden tavoitteiden asettelussa, ja 
tavoitteiden toteuttamisessa kohteessa ollut yhtäläisyyksiä. Ukrainan vuoden 
2017 operaatiossa tavoitteena oli vaikuttaa kohteen taloussektoriin saattamalla 
kohteen tietokoneet käyttökelvottomiksi, kun taas Yhdysvaltojen vuosien 2019–
2020 operaatiossa tavoitteena oli tiedonkeräys. Toimitusketjuoperaatiossa tie-
dusteluvaiheessa tunnistetaan sopiva toimitusketju ja sen haavoittuvuudet. 
Murtautumistapana toimitusketjuun murtaudutaan ja sopiva päivitysohjelmis-
to aseistetaan. Operaatiossa hyödynnetään toimittamisessa päivityspalvelua. 
Haittaohjelma aktivoituu kohteessa ja tämän jälkeen pääsyä laajennetaan tun-
nistetietoja keräämällä ja hyödyntämällä. Komentoyhteytenä operaatiossa hyö-
dynnetään laillista verkkoliikennettä tai liikenne naamioidaan lailliseksi verk-
koliikenteeksi. Jälkien peittäminen tapahtuu myös tällä naamioimisella. Pois-
tuminen toteutetaan tarvittaessa.  

Kalasteluviestioperaatioita oli kolme eikä niiden tavoitteiden asettelussa, 
ja tavoitteiden toteuttamisessa kohteessa ollut jokaisen operaation osalta yhtä-
läisyyksiä. Yhdysvaltojen vuosien 2015–2016 operaatiossa ja Saksan vuoden 
2015 operaatiossa molemmissa tavoitteena oli datan kerääminen, kun taas Uk-
rainan vuoden 2015 operaatiossa tavoitteena oli vaikuttaminen kohteen sähkö-
verkkoon hyödyntämällä järjestelmän omia toimintoja sitä vastaan. Operaatioi-
den tiedusteluvaiheessa kohteet tunnistetaan, niiden verkkoinfrastruktuuri sel-
vitetään sekä tunnistetietoja kerätään. Murtautumistapana kalasteluviestiope-
raatioissa on kohteen henkilöstö, jolle aseistetut tiedostot tai linkit toimitetaan 
kohdennetun kalastelusähköpostiviestin tai piratoidun sovelluksen avulla. 
Operaatioissa haittaohjelma aktivoituu asennuksen yhteydessä ja pääsyä laa-
jennetaan keräämällä ja hyödyntämällä tunnistetietoja. Operaatioissa komento-
yhteytenä on suora etäyhteys tai julkisen verkkoinfrastruktuurin hyödyntämi-
nen. Jäljet peitetään naamioimalla toimintaa ja pyyhkimällä kohteen tiedostoja 
tarvittaessa. Jälkien peittämiseen ei välttämättä keskitytä. Poistuminen toteute-
taan tarvittaessa.  

Edellä mainittujen lisäksi Venäjän federaatio on myös vaikuttanut kohteen 
sähköverkkoon ainoastaan haittaohjelmaa hyödyntäen, kuten Ukrainan vuoden 
2016 operaatio osoittaa. Venäjän federaatio on myös suorittanut kohteen verk-
koinfrastruktuuriin vaikuttamista palveluntarjoajien kautta, jonka tavoitteena 
on ollut vaikuttaa valtion päätöksentekoon kuten Georgian vuoden 2019 ope-
raatio osoittaa. 
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5.1.6 Pohdintaa tutkimuksen tuloksista 

Venäjän federaation hyökkäykselliset kyberoperaatiot ovat noudattaneet siis 
samantyylistä yleistä rakennetta, mutta tarkat toteutustavat voivat vaihdella. 
Venäjän federaatiolla vaikuttaa kuitenkin olevan muutama perusmalli, joita se 
hyödyntää. Tämä on merkittävää, sillä näin ollen operaatioiden tutkiminen hel-
pottuu, sillä operaatioiden tarkastelussa voi hyödyntää tunnettuja malleja. Sa-
moin Venäjän federaation toimintaa kyetään ennakoimaan, kun toiminta nou-
dattaa tiettyjä malleja.  

Venäjän federaatio vaikuttaa 2010-luvusta alkaen suosivan operaatioiden 
toteutuksessa kolmannen osapuolen toimitusketjuja hyökkäysvektorina sekä 
kalasteluviestejä. Tämä on merkittävää, sillä tämä auttaa kohdentamaan puo-
lustustoimia. Toimitusketjuoperaatioiden estämisen osalta merkittävää olisi 
keskittyä ulkopuolisien päivityksien tarkastamiseen ja mahdollisuuksien mu-
kaan kolmansien osapuolien toimitusketjujen koventamiseen. Kalasteluviestien 
torjunnassa keskeistä olisi keskittyä henkilöstön tietoturvakoulutuksiin. 

Ennen 2010-lukua hyödynnetyt palvelunesto-operaatiot eivät tutkimuksen 
perusteella enää ole keskeisiä uhkakuvia, mutta niiden käyttö ei ole poissuljet-
tua. Niihin on siis syytä varautua, mutta varautumisen pääpaino tulisi olla ai-
kaisemmassa kappaleessa mainituissa operaatioissa. 

Venäjän federaation kyberoperaatioiden rakennetta ei ollut aikaisemmin 
tutkittu syntetisoivasti ja tämän tutkimuksen myötä operaatioiden rakenteita 
vertaamalla saatiin muodostettua kolme eri mallia operaatioiden toteutuksesta, 
joita Venäjän federaatio on suorittanut vuosina 2007–2020. Nämä mallit tosin 
vaativat vielä jatkotarkastelua tulevaisuudessa, jotta niitä voidaan pitää var-
masti paikkansapitävinä. 

Venäjän federaation hyökkäykselliset kyberoperaatiot noudattivat pää-
sääntöisesti yleistä hyökkäyksellisen kyberoperaation rakennetta. Koska tämä 
rakenne juontuu kybertappoketjun eri variaatioista osoittaa tämä tutkimus osal-
taan, että kyseinen tappoketju on toimiva. 

5.1.7 Muut tutkimuksen havainnot 

Venäjän federaatio hyödyntää hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita aktiivisesti 
osana toimintaansa. Hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden tavoitteet ovat mo-
nimuotoisia ja sisältävät ainakin tiedustelua, sotatoimien tukemista, valtion 
päätöksentekoon vaikuttamista, kommunikaatiokyvyn madaltamista sekä kriit-
tiseen infrastruktuurin vaikuttamista. Voidaan siis todeta, että Venäjän federaa-
tio käyttää hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita osana tavoitteidensa saavutta-
mista ja niitä on todennäköisesti odotettavissa tulevaisuudessakin. 

Venäjän federaatiolla on myös laaja valikoima toimia, joilla se kykenee 
hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita suorittamaan. Venäjä kykenee suorittamaan 
hyökkäyksellisen kyberoperaation palvelunestohyökkäyksenä hyödyntäen 
kansalaisia. Venäjä kykenee myös vaikuttamaan kriittiseen infrastruktuuriin 
sekä manuaalisesti, että haittaohjelmalla, joka osoittaa hyvää tiedustelu- ja val-
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mistelukykyä Venäjältä. Tiedustelutoiminnassa Venäjä kykenee suorittamaan 
tiedustelua pitkään ja hyvin hienovaraisesti. Venäjä kykenee operaatioissa hyö-
dyntämään tehokkaasti kolmansien osapuolien verkkoinfrastruktuuria ja palve-
luita hyökkäysvektorina. 

Venäjän federaation eri toimijat saattavat suorittaa operaatioita myös pääl-
lekkäin tietämättä toisistaan niin kuin Yhdysvaltojen vuosien 2015–2016 operaa-
tio osoittaa. Tämä voi osoittaa toimijoiden päällekkäisiin vastuisiin ja koor-
dinoimattomuuteen eri toimijoiden välillä. 

Venäjän federaation hyökkäyksellisissä kyberoperaatioissa on tapahtunut 
selkeä muutos 2010 vuoden jälkeen. Ennen vuotta 2010 operaatiot olivat pää-
sääntöisesti palvelunesto-operaatioita, joissa kansalaisia ja bottiverkkoja hyö-
dynnettiin laajasti. Vuoden 2010 jälkeen vuorostaan toiminta on kehittynyt ja 
hienostunut, sillä toimintaa kyetään peittämään ja toteuttamaan hyvinkin hie-
nostuneilla haittaohjelmilla ja hyökkäysvektoreilla. Palvelunesto-operaatioita ei 
tutkimuksessa ilmennyt vuoden 2010 jälkeen. 

Tutkimuksessa esitetyistä operaatioista suuri osa on suoritettu Venäjän 
federaation rajanaapureita tai entisiä Neuvostoliiton valtioita kohtaan. Näitä 
operaatioita olivat operaatio Viroa, Kirgisiaa, Ukrainaa ja Georgiaa vastaan. 
Kaksi operaatiota oli suoritettu Yhdysvaltoja vastaan ja yksi Saksaa vastaan. 
Venäjä täten ilmeisimmin toteuttaa kyberoperaatioita todennäköisemmin sen 
lähiympäristöä vastaan sekä strategisesti merkittäviä kohteita vastaan. 

5.2 Tutkimustuloksien suhde aikaisempaan tutkimukseen 

Tutkimuksen tulokset ovat pääosin yhtäpitäviä kirjallisuuskatsauksessa ilmi 
tulleisiin kokonaisuuksiin. Poikkeuksena kirjallisuuskatsauksen havaintoihin 
oli Liettuan vuoden 2008 operaation attribuutio, johon ei tämän tutkimuksen 
perusteella ole riittävän vahvaa attribuutiota Venäjän federaatioon. Mitään var-
sinaista ristiriitaa Liettuan operaation suhteen ei ilmennyt, sillä kirjallisuuskat-
sauksenkin perusteella attribuutio Venäjän federaatioon ei ole vahva. Tutki-
muksen tuloksilla ja kirjallisuuskatsauksessa esitetyillä tuloksilla pieni eroavai-
suus ilmeni Sandworm-ryhmän attribuoinnissa. Kirjallisuuskatsauksessa 
Sandworm oli nimetty rikollisjärjestöksi, mutta tutkimuksen dokumenttiana-
lyysin aineiston perusteella Sandworm on liitetty osaksi GRU:ta. Syy tähän on 
todennäköisesti se, että Sandworm-ryhmän attribuutio tutkimuksessa perustuu 
lähteisiin, jotka oli julkaistu kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyjä tutkimuksia 
myöhemmin.  Viimeinen eroavaisuus kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen ha-
vaintojen ja tämän tutkimuksen havaintojen välillä on Yhdysvaltojen vuosien 
2015–2016 operaatioiden attribuutio. Kirjallisuuskatsauksessa operaatio oli att-
ribuoitu GRU:hun ja FSB:hen, mutta tutkimuksen perusteella attribuointia ei 
voida varmuudella tehdä FSB:hen, sillä toinen mahdollinen attribuutio on SVR.  

Tässä tutkimuksessa esitetyt havainnot ovat yhtäpitäviä Connellin ja Vog-
lerin (2017) havaintojen kanssa tai eivät ole ristiriidassa. Venäjä on käyttänyt 
operaatioissaan useita eri menetelmiä ja menetelmät ovat hienostuneet, joten on 
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täysin mahdollista, että Venäjä testaa konfliktien yhteydessä kyvykkyyksiään ja 
kehittää niitä. Tässä tutkimuksessa esitetyt havainnot myös vahvistavat Connel-
lin ja Voglerin (2017) havaintoa Venäjän virastojen aktiivisemmasta osallisuu-
desta, sillä 2010-luvulla suoritetuista operaatioista moni voidaan attribuoida 
Venäjän virastoihin. Connellin ja Voglerin (2017) havainto ja selitys siitä, miksi 
kansalaislähtöinen toiminta on vähentynyt vaikuttaa järkevältä ja tämän tutki-
muksen aineisto tukee tätä väitettä, sillä kansalaislähtöisiä operaatioita ei ole 
ollut vuoden 2010-jälkeen tutkimuksen perusteella. Connellin ja Voglerin (2017) 
havainto kalasteluviesteistä ja haittaohjelmista pitää myös paikkansa tämän 
tutkimuksen perusteella, sillä suuri osa tämän tutkimuksen 2010-luvun operaa-
tioista toteutettiin näitä menetelmiä hyödyntäen. Tämä tutkimus ei myöskään 
ole ristiriidassa Connellin ja Voglerin (2017) arvioon siitä, että kyberkyvyk-
kyyksiä käytetään jatkossakin osana konventionaalista vaikuttamista ja osana 
Venäjän federaation strategiaa. Tämä tutkimus ei myöskään suoraan kumoa 
Connellin ja Voglerin arviota ei-valtiollisten toimijoiden käytöstä tulevissa ky-
beroperaatioissa. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ei-
valtiollisia toimijoita on käytetty, mutta niiden hyödyntäminen on ollut vähe-
nemään päin. 

Tässä tutkimuksessa esitetyt havainnot eivät ole ristiriidassa Pernikin 
(2018) havaintoihin. Tämän tutkimuksen havainnot ovat yhtäpitäviä Pernikin 
(2018) havaintojen kanssa Venäjän kyvystä oppia ja kehittää kybertoimintaansa 
operaatioiden myötä. Tämä tutkimus on myös yhtäpitävä Pernikin (2018) ha-
vainnon kanssa siitä, että Venäjä kykenee tukemaan kyberkyvyillään poliittista 
ja tavanomaista sodankäyntiä. Tämänkin tutkimuksen perusteella Venäjä on 
kybertoiminnallaan heikentänyt demokraattisia instituutioita sekä aiheuttanut 
vahinkoa naapurimaissaan, Länsi-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa samoin 
kuin Pernik (2018) oli esittänyt. Tämä tutkimus ei kumoa, eikä ole ristiriidassa 
Pernikin (2018) havaintojen kanssa, joiden mukaan asevoimat ovat integroineet 
kyberkyvyt osaksi toimintaansa. Tämän tutkimuksen mukaan ei voida todeta, 
että näin olisi, sillä tutkimuksessa käsitellyistä operaatiosta vain Georgian vuo-
den 2008 operaatiossa oli hyödynnetty kyberkykyjä osana tavanomaista vaikut-
tamista. Yhden operaation perusteella ei kyetä tekemään yleistyksiä, mutta tä-
mä ei ole ristiriidassa Pernikin (2018) havainnon kanssa. Tutkimus ei myöskään 
ole ristiriidassa Pernikin havainnon kanssa siitä, että Ukrainaa olisi käytetty 
uusien kyberkykyjen testausalustana. Tämä tutkimus ei myöskään ole ristirii-
dassa Pernikin (2018) arvioon siitä, että Venäjän federaatio käyttäisi vahingolli-
sia kyberkyvykkyyksiä, mikäli tilanne länsimaiden kanssa kiristyisi. Tässä tut-
kimuksessa ei tähän otettu kantaa, mutta tutkimuksen perusteella tätä ei voida 
kumota eikä vahvistaa. 

Jensenin ym. (2019) tutkimuksen ja tämän tutkimuksen havainnoissa on 
olemassa hieman ristiriitaa, mutta havainnot pääsääntöisesti eivät ole ristirii-
dassa tai ovat yhteneviä. Jensen ym. (2019) esittivät, että Venäjän federaatio 
käyttää kyberkykyjä ennen konfliktin syntymistä harhauttamaan kohdettaan. 
Tässä tutkimuksessa vain Georgian vuoden 2008 operaatio liittyi selkeästi kon-
fliktiin ja sitä edeltävään aikaan. Tämän tutkimuksen havaintojen perusteella 
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ennen Georgian sodan alkua vuonna 2008 kyberkykyjä ei käytetty harhautta-
maan, vaan niitä koestettiin. Kyseessä on vain yksi operaatio, joten sen perus-
teella ei voida tehdä suurempia johtopäätöksiä. Jensenin ym. (2019) tutkimus 
pohjautui kuitenkin tapahtumiin 2010 vuoden jälkeen, joten on mahdollista, 
että Venäjän federaation toimintatapa on muuttunut ja Georgian vuoden 2008 
operaation havainnot täten osiltaan vanhentuneita. Tämän tutkimuksen ha-
vainnot ja Jensenin ym. (2019) havainnot Venäjän tavasta suosia kybertoimin-
nassaan häiriötä ja haittaa aiheuttavia menetelmiä suorien vakavien vaikutuksi-
en sijaan sekä pehmeiden kohteiden suosiminen ovat yhtäpitäviä. Jokaisessa 
tässä tutkimuksessa esitetyissä operaatioissa on aiheutettu vahinkoa ja haittaa, 
mutta vaikutukset eivät ole olleet vakavia. Vakavimmat vaikutukset ovat olleet 
Ukrainan sähköverkkoon vuosina 2015 ja 2016, mutta molemmissa tapauksissa 
sähköverkko saatiin pystyyn nopeasti. Vaikka kyseisissä tapauksissa aiheutet-
tiin myös laiterikkoja, eivät ne olleet pysäyttäviä tekijöitä vaan hidastavia ja 
haittaavia. Tämä tutkimus ei kumoa Jensenin ym. (2019) havaintoja Venäjän 
kybertoimintojen käyttämisestä muita tukevana menetelmänä, kybertoiminto-
jen käyttämisestä taistelutoimien tukemiseen sekä niiden käyttämisestä konflik-
tin jälkeen aiheuttamaan kaaosta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan to-
deta, että kyberoperaatioita voidaan käyttää taisteluiden tukemiseen, kuten 
Georgian vuoden 2008 operaatiossa tehtiin tai tukemaan muuta toimintaa, ku-
ten informaatiovaikuttamista tiedonhankinnalla tai informaatiotyhjiön luomi-
sella. Tämän tutkimuksen perusteella ei voida ottaa kantaa väitteeseen kaaok-
sen luomisesta, sillä tutkimuksessa ei keskitytty operaatioiden vaikutukseen 
suuremmassa kehyksessä. 

Tämän tutkimuksen ja Kozlowskin (2014) tutkimuksen havainnot Viron, 
Georgian ja Kirgisian vuosien 2007–2009 operaatioista ovat pääsääntöisesti yh-
teneviä tai eivät ole ristiriidassa. Molempien tutkimuksien mukaan menetelmi-
nä käytettiin palvelunestoyökkäyksiä ja bottiverkkoja. Myös havainnot Kirgisi-
an operaatiosta puuttuvista kansalaishakkereista ovat yhtenevät. Tutkimuksien 
havainnot menetelmien poikkeavuudesta SQL-injektion osalta Georgia vuoden 
2008 operaatiossa ovat yhtäpitäviä. Tämä tutkimus vahvistaa Kozlowskin (2014) 
havainnot vaikutuksen kohteista. Operaatioiden poliittista taustaa ei tässä tut-
kimuksessa tutkittu, joten niiden yhtäläisyyttä ei voida tämän tutkimuksen pe-
rusteella arvioida. Tämä tutkimus osiltaan tukee ja kumoaa Kozlowskin (2014) 
hypoteesia siitä, että Venäjän viranomaiset olisivat palkanneet RBN:n toteutta-
maan kyberoperaatiot. Viron vuoden 2007 operaatiosta ei tämän tutkimuksen 
perusteella voida varmasti todeta, kuka oli takana, mutta viitteitä RBN:ään ei 
ollut. Georgian operaation osalta tämän tutkimuksen perusteella on mahdollis-
ta, että järjestäytynyt rikollisuus on tukenut operaatiota, mutta arvioita on esi-
tetty myös Sandworm-ryhmästä sekä GRU:n tai FSB:n osuudesta. Tämä tutki-
mus ei kuitenkaan kumoa Kozlowskin (2014) hypoteesia RBN:n osuudesta 
Georgian operaatioon. Kirgisian operaation osalta tämän tutkimuksen havain-
not tukevat hypoteesia, sillä tutkimuksen perusteella lähes kaikki venäjän puo-
lelta tuleva liikenne on ollut entisten RBN:n jäsenten hallussa. Tässä tapaukses-
sa kuitenkin kyseessä on ollut entiset jäsenet, joten hypoteesin vahvistaminen 
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tältä osin ei ole niin vahvaa. Tämän tutkimuksen havaintojen ja Kozlowskin 
(2014) havaintojen välillä on yksi ristiriita ja tämä on operaatioiden tavoitteiden 
toteuttaminen. Kozlowski (2014) esitti, että vain Kirgisian vuoden 2009 operaa-
tiossa päästiin tavoitteisiin vaikuttamalla päätöksentekoon, mutta tämän tutki-
muksen perusteella, myös Georgian vuoden 2008 operaatiossa on kyetty toteut-
tamaan tavoitteet. Georgian operaatiolla kyettiin tukemaan sotatoimia ja luo-
maan informaatiotyhjiö tukemaan Venäjän narratiivin vahvistamista. Tämän 
tutkimuksen perusteella ainakin näissä tavoitteissa oli onnistuttu.  

5.3 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen validiteettiin vaikuttavat tutkimusmenetelmän sopivuus suhtees-
sa tutkimusongelmaan sekä tutkimuksen tuloksien sopivuus aineistoon. Tut-
kimuksessa oli tarkoitus selvittää, miten Venäjän federaatio on suorittanut 
hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita vuosina 2007–2020 muita valtioita vastaan. 
Tähän vastaamiseen dokumenttianalyysi soveltui pääosin hyvin, sillä operaati-
oista löytyi runsaasti ensisijaista dokumenttiaineistoa, jonka perusteella vastaus 
tutkimuskysymykseen saatiin. Tutkimuksessa tehdyt havainnot ja pohdinta 
pohjautuvat tutkimuksessa käytettyyn aineistoon ja juontuvat niistä loogisesti. 
Nämä tekijät lisäävät tutkimuksen validiteettia.  

Tutkimuksen reliabiliteetti muodostuu tutkimusmenetelmän luotettavuu-
desta sekä tutkimustuloksien luotettavuudesta.  Dokumenttianalyysi ei tutki-
musmenetelmänä ole luotettavin, sillä se on riippuvainen hakumenetelmistä, 
sekä käytetystä aineistosta ja näin ollen tutkijan henkilökohtaisilla ominaisuuk-
silla on vaikutusta lopputulokseen. Dokumenttianalyysin heikkouksia ovat läh-
teiden epätarkkuus, lähteiden huono saatavuus sekä puolueellinen lähteiden 
valikointi. Lähteiden epätarkkuutta tutkimuksessa pyrittiin vähentämään valit-
semalla dokumentit, jotka mahdollisimman hyvin tarjoavat tutkimukseen liit-
tyvää dataa. Lähteiden kirjoittajien puolueellisuus pyrittiin minimoimaan hyö-
dyntämällä mahdollisimman objektiivisia lähteitä. Dokumenttien saatavuutta ei 
valitettavasti kyetä tällä menetelmällä vähentämään ja tämän johdosta tutki-
muksesta on jätetty pois operaatioita tai niiden tarkastelu on jäänyt osin vailli-
naiseksi. Dokumenttianalyysi menetelmänä kuitenkin mahdollistaa tutkimuk-
sen toistettavuuden, jolloin luotettavuus kasvaa. Tästä johtuen tutkimuksen 
luotettavuus muodostuu pääasiassa tutkimustuloksien luotettavuudesta. Do-
kumenttianalyysiä tehdessä tutkimuksen havainnot esitettiin pääsääntöisesti 
joko ensisijaisia lähteitä käyttäen ja mahdollisuuksien mukaan varmennettiin 
muilla ensisijaisilla lähteillä. Ensisijaisesti tutkimuksessa pyrittiin hyödyntä-
mään tietoturvayhtiöiden ja -organisaatioiden julkaisuja sekä valtiollisten tai 
kansainvälisten organisaatioiden julkaisuja. Jos uutisartikkeleita jouduttiin 
käyttämään, pyrittiin ne varmentamaan muilla lähteillä. Tämä ei kuitenkaan 
jokaisessa tilanteessa ollut mahdollista.  Lähteiden luonteen, runsauden ja käy-
tön myötä tutkimuksen tulokset ovat luotettavia ja täten tutkimus on luotettava. 
Lisäksi tutkimuksessa tutkittujen operaatioiden runsas määrä lisää havaintojen 
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oikeellisuutta. Tutkimuksen tulokset ovat myös pääosin linjassa aikaisempien 
tutkimuksien havaintojen kanssa, mikä lisää luotettavuutta ja tuloksien oikeelli-
suutta. 

Tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia heikentää mahdollisesti aineis-
to, jota ei löydetty, mutta joka olisi tarjonnut lisää dataa suoritetuista operaati-
oista tai mahdollisesti kumonnut operaatioiden attribuution. Tutkimuksen re-
liabiliteettia heikentää osiltaan Kirgisian vuoden 2009 operaation käsittely, sillä 
operaation aineisto perustui lähes kokonaan uutisartikkeleihin. Tällä on siis 
vaikutusta yksittäisen operaatiomallin luotettavuuteen. Kirgisian operaation 
rakenne tosin sopi hyvin yhteen Georgian vuoden 2008 ja Viron vuoden 2007 
operaation kanssa, joten vaikka se jätettäisiin pois tarkastelusta, ei sillä olisi 
suurta merkitystä lopulliseen tutkimustulokseen. Operaatio lopulta vain tuki 
palvelunesto-operaation mallin muodostamista, mutta ei ollut sen kannalta 
kriittinen.  

5.4 Tutkimuksen haasteet 

Tutkimuksen keskeisiä haasteita olivat dokumenttien saatavuus muutaman 
operaation osalta, sekä kyberympäristön attribuutio-ongelma. Liettuan operaa-
tio täytyi karsia lopullisesta tutkimuksesta riittämättömän attribuution ja datan 
johdosta ja Ukrainan vuoden 2016 sekä Georgian vuoden 2019 operaatioista ei 
löytynyt dataa, josta olisi ilmennyt yksityiskohtia kaikista operaatioiden vai-
heista. Viron operaation osalta lopullinen attribuutio on haastavaa, eli oliko ky-
seessä kansalaisten kybermellakka vai oliko toiminta Venäjän federaation roh-
kaisemaa tai tukemaa. Operaation myöhemmät vaiheet viittaavat kuitenkin 
toimintaan, jossa kansalaisten itsenäinen toiminta ei olisi onnistunut. Myös Kir-
gisian operaation osalta ei ole täyttä varmuutta Venäjän federaation osallisuu-
desta. 

Tutkimuksen aikana ilmeni, että osa primäärilähteistä oli jo poistunut ver-
kosta eivätkä täten olleet enää saatavilla. Tämä korostui mitä vanhimmista ope-
raatioista oli kyse. Tutkimuksen aikana kävi myös ilmi, että operaatioiden koh-
de vaikuttaa merkittävästi dokumenttien saatavuuteen. Lähtökohtaisesti jos 
operaation kohteena on Euroopan tai Amerikan valtio niin englanninkielistä 
materiaalia löytyy huomattavasti enemmän kuin muista operaatioista. Ajallises-
ti vaikutti siltä, että lähteiden määrän jakajana on ollut vuosi 2010. Syitä tähän 
voi olla useita. Voi olla, että tämän jälkeen kyberoperaatioista on tullut kiinnos-
tavampia ja tämän vuoksi raporttejakin on enemmän. Toinen selitys voi olla, 
että ennen vuotta 2010 operaatiot olivat palvelunesto-operaatioita, joista ei vält-
tämättä jää niin paljon jälkiä, joita tutkia jälkikäteen.  

Valtiollisten lähteiden saatavuus oli myös niukkaa ennen 2010-luvun lop-
pupuoliskoa, jolloin valtiot alkoivat myös aktiivisesti tuottaa raportteja ja attri-
buoimaan operaatioita. Syynä tähän on voinut olla valtioiden strategiset intres-
sit ja muutokset niissä.  
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Yksityisen sektorin julkaisuissa vuorostaan oli havaittavissa, että vuonna 
2014–2019 julkaistuissa raporteissa monesta oli häivytetty kohde, todennäköi-
sesti salassapitovelvoitteiden johdosta. Tämä vaikeutti lähteiden valikoimista, 
koska kohdetta ei ollut tiedossa. Yksityinen sektori ei myöskään vaikuta mielel-
lään attribuoivan operaatioiden suorittajia valtiollisiin toimijoihin. 

5.5 Jatkotutkimustarpeet 

Jatkossa olisi syytä tutkia tarkemmin Ukrainan vuoden 2016 ja Georgian vuo-
den 2019 operaatioita, jotta niiden rakenteen tietoaukot saataisiin selville. Jat-
kossa olisi myös tarve tutkia Venäjän federaation suorittamia kyberoperaatioita 
muita kuin valtiollisia tahoja tai valtioiden kriittistä infrastruktuuria vastaan, 
jotta selviäisi onko niiden operaatioiden rakenne ja toteutustapa samanlainen 
kuin tässä tutkimuksessa esitetyissä operaatioissa. Myös muita tämän tutki-
muksen rajaukseen kuuluvia, mutta tutkimuksen ulkopuolelle jätettyjä operaa-
tioita olisi syytä tutkia samasta syystä. 

Tutkimuksessa muodostettuja palvelunesto-operaation, kalasteluvies-
tioperaation ja toimitusketjuoperaation malleja tulisi jatkossa verrata muihin 
Venäjän federaation suorittamiin hyökkäyksellisiin kyberoperaatioihin ja tule-
vaisuudessa suoritettaviin operaatioihin. Tällä tavalla kyetään varmentamaan 
ovatko nämä mallit Venäjän federaation suosimia ja käyttämiä vai onko muita-
kin malleja. 

Kaikkia Venäjän federaation liittyviä kybertoimijoita ei ole varmuudella 
vielä attribuoitu, joten yksi tarpeellinen jatkotutkimusaihe olisi kyseisten toimi-
joiden attribuointi. Tämä mahdollistaisi varmemman Venäjän federaation suo-
rittamien hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden suorittamisen tutkimisen. 

Jatkossa olisi myös syytä tutkia tarkemmin operaatioiden teknistä toteu-
tusta, jotta kyetään muodostamaan käsitys siitä, kuinka Venäjän hyökkäykselli-
siä kyberoperaatioita vastaan voidaan suojautua teknisesti. 
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6 YHTEENVETO 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, sen tavoitteista, kulusta, me-
netelmistä, tuloksista, tuloksien merkityksestä ja yleistettävyydestä, tutkimuk-
sen ongelmista sekä jatkotutkimustarpeista. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Venäjän federaatio on suorit-
tanut hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita muita valtioita vastaan vuosina 2007–
2020 ja muodostaa malli Venäjän federaation tavoista suorittaa hyökkäyksellisiä 
kyberoperaatioita. 

Kirjallisuuskatsauksella selvitettiin tiedon nykytila ja teoreettinen viiteke-
hys tutkimukselle. Kirjallisuuskatsauksen myötä selvisi, ettei Venäjän federaa-
tion suorittamia kyberoperaatioita ole tutkittu laajasti jättäen aukon tutkimuk-
selle, joka keskittyy kyberoperaatioiden rakenteen selvittämiseen ja muodosta-
miseen. Kirjallisuuskatsauksella muodostettu tutkimuksen teoreettinen viiteke-
hys, yleinen hyökkäyksellisen kyberoperaation rakenne, esitettiin luvussa 2.1.3 
kuviossa kaksi. Tämän teoreettisen viitekehyksen myötä vastattiin tutkimuksen 
ensimmäiseen apututkimuskysymykseen. 

Kirjallisuuskatsauksen havaintojen pohjalta tutkimusongelmaan hankittiin 
vastaus dokumenttianalyysin avulla. Dokumenttianalyysin aineisto koostui 
pääosin tietoturvayhtiöiden raporteista ja blogikirjoituksista, sekä valtiollisten 
tahojen raporteista. Osan dokumenttianalyysin aineistosta muodostivat me-
diatalojen julkaisut sekä kansainvälisten organisaatioiden julkaisut. Aineisto 
kerättiin internetin hakukoneita hyödyntäen. Dokumenttianalyysillä saatiin 
vastaus tutkimusongelmaan, päätutkimuskysymykseen sekä apututkimusky-
symyksiin pl. ensimmäiseen apututkimuskysymykseen. 

Dokumenttianalyysiä rajoitti tutkimuksessa aineiston saatavuus joidenkin 
kyberoperaatioiden osalta. Aineistoa ei joko löytynyt tai aineistoa oli jo poistet-
tu internetistä. Tämä oli sitä merkittävämpi ongelma mitä vanhempia operaati-
oita tarkasteltiin tai mitä vähemmän operaatio oli kytköksissä länsimaihin. Tä-
män johdosta operaatioita jätettiin pois tutkimuksesta tai niiden tarkastelu jäi 
vaillinaiseksi. 

Tutkimuksen myötä selvisi, että Venäjän federaatio on suorittanut useita 
hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita vuosina 2007–2020. Kyberoperaatioiden 



76 

kohteina olivat olleet Viro, Georgia, Kirgisia, Ukraina, Yhdysvallat ja Saksa. 
Georgia, Ukraina ja Yhdysvallat olivat olleet useiden operaatioiden kohteina. 
Näiden lisäksi on myös muitakin operaatioita, joita ei tässä tutkimuksessa esi-
tetty. Operaatio oli jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, mikäli siitä ei löytynyt 
riittävää aineistoa rakenteen tutkimiseksi tai attribuution tekemiseksi Venäjän 
federaatioon.  

Tutkimuksen myötä selvisi myös, että Venäjän federaation hyökkäykselli-
set kyberoperaatiot noudattavat pääsääntöisesti luvussa 2.1.3 kuviossa kaksi 
esitettyä yleisen hyökkäyksellisen kyberoperaation rakennetta. Lisäksi tutki-
muksessa havaittiin, että Venäjän federaation suorittamat hyökkäykselliset ky-
beroperaatiot voidaan jakaa kolmeen erityyliseen operaatioon: palvelunesto-, 
toimitusketju- ja kalasteluviestioperaatio.  

Tutkimuksen tulokset ovat pääosin yhtäpitäviä aikaisemman tutkimuksen 
kanssa. Pieniä eroavaisuuksia oli Venäjään attribuoitujen operaatioiden ja toi-
mijoiden osalta. Tutkimuksen myötä tehdyissä havainnoissa oli muutama risti-
riita aikaisempien tutkimuksien havaintoihin, mutta ne eivät liittyneet varsinai-
seen tutkimusongelmaan ja selittyvät osiltaan tutkimuksien määrittelyeroilla ja 
tutkituilla operaatioilla. 

 Uutena tietona tutkimuksen myötä muodostui edellä mainittu jako palve-
lunesto-, toimitusketju- ja kalasteluviestioperaatioihin. Tällaista jaottelua, tai 
mitään kokoavaa jaottelua, Venäjän federaation suorittamista hyökkäyksellisis-
tä kyberoperaatioista ei kirjallisuuskatsauksen perusteella ole tehty. Tämä jaot-
telu pohjautuu kymmeneen tarkasteltuun operaatioon ja jokainen näistä ope-
raatiotyypeistä muodostuu 2–3 operaatioista. Tämän johdosta tulokset ovat si-
nänsä yleistettäviä malleja siitä, kuinka Venäjän federaatio on suorittanut 
hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita muita valtioita vastaan. Yleistettävyyteen 
vaikuttaa kuitenkin palvelunesto-operaation muodostamisessa käytetty Kirgisi-
an operaation soveltuvuus, lähinnä käytetyn aineiston perusteella. Lisäksi kaksi 
tutkimuksen kymmenestä operaatiosta jäivät datan puutteen johdosta vaillinai-
siksi eikä niitä täten kyetty hyödyntämään tässä synteesissä. Näiden mallien 
yleistettävyys tulee kuitenkin todistaa vielä jatkotutkimuksilla ja lisäaineistolla. 

Tutkimustulokset ovat merkittäviä, sillä ne tarjoavat tavan orientoitua Ve-
näjän federaation tapaan suorittaa hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita muita 
valtioita vastaan. Operaatioiden noudattaessa tiettyä rakennetta ja tiettyjä toteu-
tustapoja voidaan operaatioiden kulkua seurata tarkemmin operaation kuluessa 
tai sen jälkeen. Tämä helpottaa myös operaatioilta suojautumisen valmisteluita 
sekä varautumista. Venäjän federaation hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden 
kohdemaiden tunnistaminen vuorostaan auttaa ymmärtämään millaiset valtiot 
ovat Venäjän intressien kohteina. Tämäkin auttaa varautumaan Venäjän fede-
raation hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita vastaan, kun pystytään arvioimaan 
mitkä valtiot ovat potentiaalisia kohteita. 

Tutkimuksen myötä tunnistettiin jatkotutkimusaiheita. Jatkossa olisi syytä 
tutkia tässä tutkimuksessa vaillinaisiksi jääneitä tai pois jätettyjä operaatioita, 
jotta niiden rakenteet saataisiin selvillä. Jatkossa olisi myös merkittävää tutkia, 
miten Venäjän federaatio teknisesti toteuttaa hyökkäyksellisiä kyberoperaatioi-
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ta, jotta niitä vastaan kyettäisiin paremmin suojautumaan. Venäjään liitettyjä 
kybertoimijoita olisi myös syytä jatkossa tutkia tarkemmin, jotta niistä saataisiin 
attribuutio tehtyä varmasti. Viimeisenä jatkotutkimusaiheena olisi todistaa täs-
sä tutkimuksessa esitettyjen hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden toteutuksen 
mallien yleistettävyys, soveltamalla niitä tuleviin/muihin Venäjän federaation 
suorittamiin hyökkäyksellisiin kyberoperaatioihin. 
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