
TIETOTURVAN 
tärkeimmät 

PRIORITEETIT
vuonna 2021



AGENDA
• 9.00 – 9.05 Tervetuloa

• 9.05 – 9.20 Alkusanat ja yritysesittely

• Jari Toivola, TJ Lounea Yritysratkaisut Oy

• 9.20 – 9.30 Alustus aiheeseen

• Ville Isotalo

• 9.30 – 10.10 F-Securen puheenvuoro

• Juha-Matti Heljaste

• 10.10-10.25 Tietoturvan prioriteetit ja ratkaisut

• Ville Isotalo

• 10.25 – 10.30 Kysymykset

TIETOTURVAN
tärkeimmät

PRIORITEETIT
vuonna 2021



TERVETULOA!



Lounea Yritysratkaisut Oy
Jari Toivola



Jari Toivola

Toimitusjohtaja

Lounea Yritysratkaisut Oy

@__Jave__

https://fi.linkedin.com/in/jari-toivola-

6ba52227

https://fi.linkedin.com/in/jari-toivola-6ba52227


ESIINTYJÄT



Juha-Matti Heljaste

Tietoturva-asiantuntija

F-Secure Oyj

@JuhisHeljaste

https://www.linkedin.com/in/jheljaste/

https://www.linkedin.com/in/jheljaste/


Ville Isotalo

Liiketoimintapäällikkö, tietoturva

p. 044-7733280

ville.isotalo@lounea.fi

@vsotalo

http://linkedin.com/in/ville-isotalo-a92a81b9

mailto:ville.isotalo@lounea.fi
http://linkedin.com/in/ville-isotalo-a92a81b9


Tietoturvamyyjät
Heli Valanne Martti Mäki



MAAILMA MUUTTUU
VAUHDILLA









Turun Kauppakamarin kysely*

Yrityspäättäjistä

…yli 80 prosenttia uskoo etätyön lisääntymiseen

…yli 70 prosenttia digitalisaation vauhdittumiseen

*Turun Kauppakamarin uutinen

https://turunkauppakamari.fi/2021/05/03/kauppakamarikysely-yli-80-prosenttia-yrityspaattajista-uskoo-etatyon-lisaantymiseen-ja-yli-70-prosenttia-digitalisaation-vauhdittumiseen/?fbclid=IwAR1IwD2ptlmW0xFwFM5AjoqvxdE3ygNrCAJmN7OaJQ1T5TZHYTeod7AUeV4


ENTÄ TIETOTURVA?



Ongelma…



Laajuus?

Yli22 miljardia tietuetta
joutui vuonna 2020 tietomurroissa

rikollisten haltuun.

730:ssa eri julkiseksi tulleessa tietomurrossa*

*Globaali lukema, Tenable’s 2020 Threat Landscape Retrospective Report



Kustannukset?
Globaalin kyberrikollisuuden kustannukset arviolta

6 biljoonaa dollaria vuonna 2021*

eli 190 000 dollaria joka sekunti

(n. 5 000 000 000 000 euroa)

*https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/

https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/


VÄITE
Jokainen organisaatio joutuu ennemmin tai myöhemmin onnistuneen 

kyberhyökkäyksen kohteeksi.

Kysymys kuuluukin:

Mitä asialle tehdään etukäteen?





Ei pelkkää teknologiaa
Kyberturvallisuus muodostuu ihmisistä, prosesseista JA teknologiasta.



F-Secure /Juhis



Kyberturvan prioriteetit/suurimmat haasteet* 
2021

1 2 3 4 5
Haittaohjelmilta ja 
lunnashaittaohjelmilta 
eli ransomwarelta
suojautuminen

Tietomurtojen ja 
tietojen hukkumisen 
estäminen

Niiden hyökkäysten 
havainnointi, jotka 
ohittavat perinteiset 
suojaukset

Pilvipohjaisten 
palvelujen (esim. 
O365) tietoturvan 
varmistaminen

Koko organisaation 
kybertietoisuuden 
parantaminen

*2021 Priorities of Cybersecurity

https://www.f-secure.com/en/business/resources/2021-security-priorities-for-cyber-security-leaders?ffcid=70167000000GxvaAAC&utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=2021-security-priorities-for-cyber-security-leaders


Asiantuntijan neuvot haasteiden 
taklaamiseen



1. Haittaohjelmilta ja ransomwarelta
suojautuminen

ESTÄ PÄÄSY HAITALLISILLE SIVUSTOILLE

Käytä päätelaitesuojausta ja 

palomuuria estääksesi pääsyn 
haitallisille ja 

tietojenkalastelusivustoille.

KESKITY TIETOJENKALASTELUUN

F-Securen raportin* mukaan 

sähköposti on yleisin haittaohjelmien 

ja ransomwaren jakelutapa.

Sähköpostin suojauksella suojelet 
organisaatiota, mutta muista myös 

kouluttaa henkilöstö turvalliseen 
sähköpostin käyttöön.

SULJE KÄYTTÄMÄTTÖMÄT PORTIT

Ransomware leviää usein avointen 
RDP-porttien kautta, joten sulje 
palvelut jotka voivat olla 
haavoittuvia tai saattavat johtaa 
tietomurtoihin.

*F-Secure's Attack Landscape H1 2020



Haittaohjelmista edelleen suurin osa tulee 
sähköpostilla



2. Tietomurtojen ja tietojen hukkumisen estäminen

TUNNE IT-YMPÄRISTÖSI JA 
HYÖKKÄYSPINTA-ALASI

Onko organisaatiolla täysi tieto 
kaikista verkossa olevista IT-
järjestelmistä ja niiden tietoturvan 
tasosta?

Selvitä mitä järjestelmiä 
organisaatiolla on käytössä, päivitä ne 
ajan tasalle ja poista tarpeettomat.

MÄÄRITTELE RISKISI

Pandemian myötä IT:n 
toimintaympäristöt ovat muuttuneet 
vauhdilla ja nyt on hyvä aika päivittää 
riskianalyysisi ja turvallisuusmekanismit 
sen jälkeen.

TUTKAA JA KORJAA 
HAAVOITTUVUUTESI

Forresterin* mukaan 
ohjelmistohaavoittuvuudet ovat 
yleisin tapa (77%) toteuttaa 
ulkoiset kyberhyökkäykset. 

Varmista että teet 
haavoittuvuusskannauksia 
säännöllisesti ja päivität ohjelmistot 
viipymättä.

*Forrester's Business Technographics Global Security Survey, 2019



3. Niiden hyökkäysten havainnointi, jotka ohittavat 
perinteiset suojaukset

ÄLÄ LUOTA LIIKAA YKSISTÄÄN TEKNOLOGIAAN

Automaatiota ja teknologiaa tarvitaan 
hyökkäysten havainnoinnissa, mutta 
asiantuntijoiden apu mahdollisen hyökkäyksen 
selvittämisessä on todella tärkeää.

PARANNA NÄKYVYYTTÄ

Jos et näe sitä, et tiedä siitä. EDR-ratkaisut, kuten 
Lounea Tietoturvakeskus (F-Secure 
RDR+asiantuntijat) tarjoaa näkyvyyden koko IT-
ympäristöösi ja mahdollistaa niidenkin hyökkäysten 
havaitsemisen jotka ovat ohittaneet muut 
suojaukset.



4. Pilvipohjaisten palvelujen (esim. O365) tietoturvan 
varmistaminen

HALLITSE KUKA PÄÄSEE PILVEESI

Tutki säännöllisesti kenellä on oikeus 
käyttämiisi pilvipalveluihin.
Muista siivota turhat käyttäjät pois ja ota 
myös MFA* käyttöön.  
(*moni/kaksivaiheinen todennus)

SUOJAA MYÖS PILVIPALVELUT

Pilvipalvelut pyörivät jaetun vastuun 
mallilla, jossa palveluntarjoajat vastaavat 
alustan tietoturvasta ja 
asiakasorganisaatiot sisällöstä, jota pilveen 
tuotetaan ja käytetään.

Varmista, että pilvessä ei liiku haitallista 
materiaalia. Käytä tähän järjestelmää, joka 
tutkii sisällön haittaohjelmien ym varalta.



Sinun
vastuullasi

Microsoftin
vastuulla

JAETUN VASTUUN MALLI

Microsoftin globaali 
infrastruktuuri ja palvelun 
toimivuus

Organisaation O365 tiedot

Pääsy ja tietojen hallinta 
O365-ympäristössä

Datakeskusten fyysinen 
turvallisuus
Käyttöjärjestelmät
Ohjelmistoalusta
Tiedon varmistaminen 
laiterikkojen varalta

Data eli tieto
-Varmistukset
-Haitallinen sisältö
-Hyökkäykset, kalastelu jne
-Sisäiset
tietoturvallisuusriskit

Tietojen käsittelijä

Tietojen omistaja



5. Koko organisaation kybertietoisuuden parantaminen

HARJOITUS TEKEE MESTARIN

Säännöllinen tietojenkalastelutestaus kertoo 
organisaation henkilöstön valistuneisuuden ja 
auttaa myös työntekijöitä paremmin jatkossa 
varautumaan oikeisiin kalastelusähköposteihin.

PIDÄ HENKILÖSTÖ HEREILLÄ

Kouluta, infoa ja osallista henkilöstöäsi. Ihmisten 
sanotaan olevan turvallisuuden heikoin lenkki, 
mutta se kuinka heikko se on, riippuu pitkälti 
henkilöstön tietoisuuden tasosta. Mitä 
paremmin esim. tietojenkalastelu tunnistetaan, 
sen pienempi on yrityksen riski joutua 
onnistuneen kalastelun uhriksi.



Työasematurva

Mobiiliturva

Palomuuripalvelut

Tietoturvapilvi

Toimisto 365:lle

Tietoturvakeskus Tietoturvakeskus

Tietoturvatutka

Kyberturvakoulutukset

Tietojenkalastelutestit

Konsultointi

FINCSC

Ratkaisut tietoturvan riskienhallintaan

Havaitse

Estä

Reagoi

Ennakoi

Havaitse

12

3

45

3



YKSI INTEGROITU RATKAISU
Lounea Tietoturva

Tietoturvapilvi Toimisto 365:lle 
Pilvisuojaus

Kustannustehokas ratkaisu 
suojaamaan Microsoft Office 365:sta 
moderneilta uhilta.

F-Secure Cloud Protection for Office 365

Tietoturvakeskus, työasema- ja 
mobiiliturva

Markkinoiden paras suojaus yrityksesi 
tietokoneille, mobiililaitteille ja 
palvelimille.

F-Secure RDR, PSB ja Mobile Security

Haavoittuvuuksienhallinta

Pienennä hyökkäyspinta-alaasi 
tunnistamalla haavoittuvuudet 
automaattisesti ja ymmärrä 
tulokset Lounean asiantuntijan 
avulla.

F-Secure Radar



Tietoturvakeskus
…jatkaa siitä mihin perinteinen 

työaseman ja palvelimen 
tietoturvaohjelmisto lopettaa

…havaitsee poikkeamat
tietokoneiden ja käyttäjien 

käyttäytymisessä

…on ns. MDR eli ”Managed
Detection and Response”

aka ”SoC-lite”

Tietoturvakeskus /

HAVAITSE JA REAGOI

ESTÄ



Max 30 min

välittömästi

Tieto havainnosta 
organisaatiosi 

edustajalle



LOUNEA - KYBERTIETOISUUS

Tietojenkalastelutestaus

Tietojenkalastelutestauspalvelu kertoo 
organisaation henkilöstön 
valistuneisuuden ja auttaa myös 
työntekijöitä paremmin jatkossa 
varautumaan oikeisiin 
kalastelusähköposteihin.

Henkilöstön tietoturvakoulutus

Kouluta, infoa ja osallista henkilöstöäsi. 
Ihmisten sanotaan olevan 
turvallisuuden heikoin lenkki, mutta se 
kuinka heikko se on, riippuu pitkälti 
henkilöstön tietoisuuden tasosta. Mitä 
paremmin esim. tietojenkalastelu 
tunnistetaan, sen pienempi on 
yrityksen riski joutua onnistuneen 
kalastelun uhriksi.

Konsultointi, riskikartoitukset ym

Mikäli kaipaat toisia silmiä ja tuoretta 
näkemystä digitalisaation aiheuttamiin 
riskeihin liiketoiminnallesi, konsultointia 
hallinnolliseen tietoturvaan, O365-
ympäristön tietoturvakartoistusta ym.
Pyydä tarjous konsultoinnista!



TIETOTURVAN TASON NOSTO
Kysykää itseltänne, kummalla tavalla haluatte toimia?

• Hallitusti…

vai hallitsemattomasti?

• Kun kaikki toimii ja tilanne on rauhallinen…

vaiko vasta kriisitilanteessa, kun mikään ei toimi?

• Budjetoidusti…

tai ilman tietoa lopullisista kustannuksista?

• Ilman katkoa liiketoimintaan

…vailla tietoa kauanko liiketoiminta on häiriintynyt?



VASTAUS?

Mitä asialle voi ja kannattaa tehdä 
etukäteen?

VARAUDU, KARTOITA OMAT RISKISI, 
VALITSE OIKEAT TUOTTEET



YKSIN EI TARVITSE JÄÄDÄ

KIITOS!


