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Webinaarin fokus

Mitä kyberturvallisuusuhat ja -riskit 
ovat nyt?

Miten näihin voi ja pitää varautua?

Mitä ratkaisuja Lounea ja F-Secure 
yhdessä tarjoavat?
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F-Secure



Kyberturvallisuus
• on digitalisoinnin aiheuttamien 

liiketoiminnan turvallisuusuhkien
riskienhallintaa ja toimenpiteitä 
joilla näitä uhkia/riskejä 
hallitaan

• Onnistunut kyberturvallisuus lähtee riskien 
kartoittamisesta ja suunnitelmasta näiden 
riskien pienentämiseksi



Riskienhallintaa
Helsingin kauppakamarin selvitys

• 40 prosenttia suomalaisista 
yrityksistä olisi toimintakyvyttömiä
yhden netittömän päivän jälkeen

• Vain neljäsosa yrityksistä 
pystyisi jatkamaan 
toimintaansa ilman internetiä

(Lähde: hs.fi)

https://t.co/6Xwc6DO3Iv


Riskienhallintaa
Kyberturvallisuuden 
vaarantuminen on aina

taloudellinen riski



Helppoa tietä EI ole



Pelottelua?



ONGELMA nro 1



”Ongelma”





ONGELMA nro 2



Miten johto näkee asiat?



Entä IT/asiantuntijat?



ONGELMA nro 3



Välinpitämättömyys



Miksi edes välittää?
•Frost & Sullivan:in tutkimuksen* mukaan 1/3 isojen

yritysten johtajista ei näe tietoturvan arvoa
(*Frost & Sullivan White Paper, “The Global State of Online Digital Trust,” 2018)

•Saman tutkimuksen mukaan isoja
tietoturvamurtoja kärsineet yritykset

menettivät puolet asiakkaistaan



99% toimitusjohtajista arvioivat 
kyberrikollisuuden kasvavan

5% toimitusjohtajista aikovat tehdä asialle jotain…

Gartner 2019



Johtajia irtisanottu 
isoissa 
tietoturvamurroissa 
2012-2019

Gartner 2019

21 tapausta

29 johtajaa

12 toimitusjohtajaa

7 Ei IT-johtajaa

5 Tietohallintojohtajaa

5 Tietoturvajohtajaa

KUITENKIN…

48 vs 10



Onnistunut 
kyberturva
Kohtele kyberturvaa kuten muitakin 
liiketoimintariskejä
• EI siis ole erikseen

liiketoimintariskejä ja kyberturvariskejä

Osa yrityksen strategiaa

Riskit aina kartoitettuja
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Suurimpia kyberuhkia
vuonna 2020



Riippuvuus 
ohjelmistoista
- digitalisaatio
Yritykset, organisaatiot, valtiot, 
yhteiskunta, koti, arki jne

jatkuvasti
vahvempi

riippuvuus 
erilaisista ohjelmistoista

MITEN TURVAAMME 
TOIMINNAN JATKUVUUDEN

TULEVAISUUDESSA?





Tiedon puute
näkyvyys = tietoa
ymmärrys = tietoa

1) Johdon tiedon puute kyberriskeistä, 
näiden vaikuttavuudesta ja 
todennäköisyydestä

2) IT:n näkyvyyden puute IT-infraan, ei 
tietoa onko päästy organisaation 
järjestelmiin sisään

3) Henkilöstön käsitys tietoturvasta, esim. 
miten tietojenkalastelulta vältytään





TOP 5 Kyberuhat –
Traficom kyberturvallisuuskeskus
• TOP 1

• Haavoittuvuuksien hyväksikäyttö nopeutuu
• TOP 2

• Tietojenkalastelu on erittäin yleistä
• TOP 3

• Laajavaikutteiset kiristyshyökkäykset uhkaavat liiketoiminnan 
jatkuvuutta

• TOP 4
• Epäselvä vastuunjako

• TOP 5
• Organisaatiot eivät osaa hallita kyberriskejään



Miten rikolliset hyödyntävät 
näitä uhkia/riskejä?



Esimerkki
-Ransomware teollisuusyrityksessä, LV 40 M€
Yhden palvelimen haavoittuvuuden kautta oli yritykseen levinnyt 
lunnashaittaohjelma eli ransomware
Seuraukset
• Tuotannon ohjausjärjestelmät ja –tietokoneet lukossa ja salattuna
Koko tuotanto seis

• Suunnittelun, hallinnon ym tietokoneet lukossa ja salattuna
• Kaikki yrityksen palvelimet samoin
• Skype/Teams toimi mobiililaitteiden kautta, sähköposti ei
Yritys siirtyi kriisi/poikkeustilanteeseen jota ei ollut koskaan harjoiteltu 

tai suunniteltu



Esimerkki
-Ransomware teollisuusyrityksessä, LV 40 M€
Taloudelliset seuraukset:
• Suorat kustannukset ”siivouksesta” IT-palveluntarjoajalle oli n. 15 000 €
• Tuotannossa menetetty työaika maksoi palkkakuluina n. 44 000 €
• Hallinnon/muut palkat arviolta n. 26 000 €
• Tuotannon notkahduksen aiheuttama hintalappu liikevaihtoon yli 

viikon pysähtymisen takia n. 300 000 €
• Sopimussakkoja tavaran toimituksen viivästymisen takia 19 000 €
• Tilauskirjasta tapahtuneen takia irtisanottuja tilauksia 

sopimusarvoltaan 500 000 €

YHTEENSÄ 904 000 €



Kustannukset
Nyrkkisääntö: etukäteen 
varautuminen 10x halvempaa

• Aiemman esimerkkimme 
kyberturvabudjetti  laskettuna  
”viimeisen päälle”

• Sisältäen kyberturvan konsultointia, -
koulutukset, IT-ylläpidon, kyberturvan 
tekniset ratkaisut jne

Kustannukset vuositasolla   
n. 33000 €



KYBERTURVAN TASON NOSTO
Kysykää itseltänne, kummalla tavalla haluatte toimia?

HALLITUSTI

KUN KAIKKI TOIMII

BUDJETOIDUSTI

ILMAN KATKOA LIIKETOIMINTAAN

HALLITSEMATTOMASTI?

VASTA KRIISITILANTEESSA?

ILMAN TIETOA KUSTANNUKSISTA?

VAILLA TIETOA KATKON VAIKUTUKSESTA 
LIIKETOIMINTAAN?

VS



1) Pidä laitteet/ohjelmistot 
päivitettyinä

2) Eri salasanat eri järjestelmissä ja 
MFA

3) Varmuuskopioi tärkeä data
4) Käytä suojattuja verkkoja
5) Terve epäily kaikkea kohtaan 

”Ensiapuun”



Lounea ja F-Secure tarjoavat

oikeat ratkaisut
juuri sinun yrityksellesi tai 
organisaatiollesi

Parhaat
ratkaisut



Tietoturvakeskus Tietoturvakeskus

Tietoturvatutka
Kyberturvakoulutukset
Konsultointi

Työasematurva
Mobiiliturva

Palomuuripalvelut

Ratkaisut kyberturvan riskienhallintaan

Havaitse

Estä

Reagoi

Ennakoi

Havaitse



VÄITE
•Jokainen yritys tai 
organisaatio tulee ennemmin 
tai myöhemmin onnistuneen 
hyökkäyksen kohteeksi

•Kysymys kuuluu:
• Mitä asialle aiotaan tehdä etukäteen?



KIITOS!
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