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Aluksi

• Tämä esitys on koonti keskeisistä aiheeseen liittyvistä teemoista ja
kysymyksistä.

• Lisäksi haluan lämpimästi kiittää seuraavia henkilöitä, joiden tuottamaa
materiaalia olen käyttänyt tähän esitykseen.

• Poliisijohtaja Robin Lardot, POHA
• Lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm, SM
• Professori Aki Huhtinen, MPKK
• Erikoistutkija Terhi Kankaanranta, Polamk
• Tutkija Anna Leppänen, Polamk
• Professori Rauno Kuusisto, Puolustusvoimat
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Johdanto
• Mitä tarkoittaa kyber?
• Nykysuomen sanakirja ei tunnista käsitettä ”kyber” eikä ”cyber”.
• Sana tulee käsitteestä ”kyberneettinen”, joka on edelleen johdannainen

käsitteestä ”kybernetiikka”. Sen juuret ovat kreikan sanassa ”kybernnetes”, joka
tarkoittaa ohjaajaa (pilot) ja kokonaisjohtajaa (kuvernööriä). Sanan
perusmerkitys on siten ohjata ja hallita.

• Nykykäytännön mukaisen merkityksensä sana on saanut vuonna 1948. Tällöin
sillä ryhdyttiin kuvaamaan tieteenalaa, joka käsittelee automaattisen viestinnän
ja ohjauksen (communication and control) teoriaa ja sovelluksia.

• Tämän perusteella kyber on kommunikaatiota ja ohjausta tietokoneissa ja
tietoverkoissa.

• Kybertoimintaympäristö
• Cyberspace (kybertila) on tiedonkäsittelyjärjestelmän avulla jatkuvasti yhteen

kytketty tietokoneverkkojen maailma
• Keskinäisriippuvainen ja moninainen sähköisessä muodossa olevan tiedon

käsittelyyn tarkoitettu ympäristö
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• Kyberavaruus on globaali toimintaympäristö,
joka hämärtää sisäisen ja ulkoisen
turvallisuuden rajat sekä haastaa
turvallisuusorganisaatiot entistä joustavampaan
yhteistyöhön.

• Kybertoimintaympäristöllä tarkoitetaan
tyypillisesti sähköistä tietojärjestelmistä
muodostuvaa toimintaympäristöä.

• Kybertoimintaympäristö on harvoin irrallinen
muusta toimintaympäristöstä ja sen ongelmat
vaikuttavat sähköisen ympäristön ulkopuolella.



• Maailmanlaajuisen keskinäisriippuvuuden kasvun
myötä valtioiden ulkoinen ja sisäinen turvallisuus
kuuluvat yhä tiiviimmin yhteen.

• Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen
tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta ja
näin ollen myös erittäin haavoittuvainen niihin
kohdistuville häiriöille.

• Kyberturvallisuuden kysymykset aiheuttavat
ristiriitoja ja jakolinjoja myös kansainvälisen
yhteisön sisällä. Niiden taustalla on taloudellisia
ja turvallisuusintressejä sekä eriäviä käsityksiä
ihmisoikeuksista ja valtioiden roolin suhteesta
yksilöiden vapauteen
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• Kyberturvallisuuden ulottuvuudet:
– sähköisen tiedon häiriötön käsittely,
– kaikkien toimijoiden riittävät

tietoturvallisuusmenettelyt luottamuksen
ylläpitämiseksi ja

– erityisesti yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ja
kriittiseen infrastruktuurin suojaaminen

kaikki kyberturvallisuutta uhkaavat asiat eivät
suinkaan ole ulkopuolisia hyökkäyksiä, vaan myös
laitteiden toimintavarmuuteen tai ihmisten
toimintakäytäntöihin liittyviä ongelmia.



• Määritelmissä puhutaan "toiminnolle" ja
"toiminnalle" aiheutuvista häiriöistä, ei toimijalle
aiheutuvista riskeistä (pl. yhteiskunnan
elintärkeiden toimintojen romahtamisesta
aiheutuvat kyberuhkien vaikutukset).

• Kyberturvallisuus on siis
Kyberturvallisuusstrategian hengessä yksi
turvallisuuden osa-alue, jonka häiriöt aiheuttavat
ongelmia yhteiskunnan toiminnassa.



Tietoverkkorikosten luokittelua

• Kyse on usein perinteisistä rikosmuodoista, jotka ovat
siirtyneet tietotekniseen ympäristöön tai joiden
tutkiminen edellyttää tietoteknistä osaamista.

• Rikoslaissa ei määritellä käsitteenä kyberrikosta tai
tietoverkkorikosta, vaan ne on yleensä sisällytetty jo
käytössä olleisiin rikoslain pykäliin.



Verkkorikollisuus
• Verkkorikollisuuden muodot:

a) Tietoverkkoja hyväksikäyttäen tehdyt rikokset
- uudet rikollisuusmuodot (identiteettivarkaudet)
- perinteinen rikollisuus (petokset,
huumausainerikokset yms.)

b) Tietoverkkorikokset
- palveluestohyökkäykset
- tiedon anastaminen (haittaohjelmat)
- toiminnallisten prosessien (kriittinen infra-
struktuuri) vahingoittaminen (hakkerointi)



Tietokone rikoksen kohteena
– tietojärjestelmiin kohdistuvat rikokset, joita ei voi

sellaisenaan toteuttaa muualla kuin tietoteknisessä
ympäristössä, esim. hakkerointi, haittaohjelmat ja
palvelunestohyökkäykset

Tietokone rikoksentekovälineenä
– esim. petokset, kiristykset, identiteettivarkaudet ja

häirintä internetissä
Tietokone rikoksen oheisvälineenä

– tietokonetta on käytetty esimerkiksi rikoksen
valmistelussa, mutta sillä ei ole tärkeämpää roolia
rikoksen toteuttamisessa

Tietoverkkorikosten luokittelua



Keskeisiä strategioita:
• Euroopan neuvoston Tietoverkkorikollisuutta

koskeva yleissopimus
• EU:n oikeus- ja sisäasioita ohjaavat strategiat

vuonna 1999 kirjatusta Tampereen ohjelmasta
Tukholman ohjelmaan

• Suomen hallitusohjelmat vuodesta 1987
nykypäivään,

• Sisäisen turvallisuuden ohjelmat vuosille 2004 -
2015

• Kansallinen kyberturvallisuusstrategia.
• Europol EC3 ohjelma ja strategia
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Suomen kyberturvallisuusstrategia
• Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013

• Haasteet:
• Suomi tietoyhteiskuntana riippuvainen
tietoverkkojen ja – järjestelmien toimivuudesta
• tietoverkot täysin riippuvaisia sähköstä
• tietointensiivisyyden lisääntyminen
• toimintojen ulkoistaminen / ulkomaalainen omistus
• tieto- ja viestintäjärjestelmien integraatio
• avoimet tietoverkot

• Myös mahdollisuus:
• lisää Suomen houkuttelevaisuutta
investointikohteena

• Taustalla yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
suojaaminen
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Suomen kyberturvallisuusstrategian
visio

• Kansallisilla, viranomaisilla ja yrityksillä on
mahdollisuus tehokkaasti hyödyntää turvallista
kybertoimintaympäristöä

• Vuonna 2016 Suomi on maailmanlaajuinen
edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden
aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa

• Suomi kykenee turvaamaan elintärkeät toimintonsa
kaikissa tilanteissa kyberuhkia vastaan
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Kyberturvallisuuden strategiset
linjaukset (10 kpl.)

1. Luotava toimijoiden välinen toimiva yhteistoiminta-
malli

2. Parannetaan toimijoiden tilannetietoisuutta

5. Puolustusvoimat luo kokonaisvaltaisen
kyberpuolustuskyvyn lakisääteisissä tehtävissään

3. Kehitetään toimijoiden kykyä havainnoida ja torjua
kyberuhat

4. Huolehditaan poliisin edellytyksistä ennalta ehkäistä,
paljastaa ja selvittää kybertoimintaympäristöön
kohdistuvia ja sitä hyödyntäviä rikoksia
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Kyberturvallisuuden strategiset
linjaukset (jatkuu)

6. Vahvistetaan kansallista kyberturvallisuutta
osallistumalla kansainväliseen toimintaan

7. Parannetaan kaikkien toimijoiden kyberosaamista ja -
ymmärrystä

10. Strategian toimeenpanoa valvotaan ja toteumaa
seurataan

8. Lainsäädännöllä varmistetaan tehokas
kyberturvallisuus (tietojenvaihto, tiedonsaanti)

9. Määritellään toimijoille kyberturvallisuutta koskevat
tehtävät ja yhteiset perusteet (toimeenpano-ohjelmat)



• Torjunnan näkökulmasta on aina kyse
perusoikeuspunninnasta eli onko torjunnan
keinot hyväksyttäviä perusoikeusjärjestelmän
kannalta?
– Elinkeinovapaus
– Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja
– Sanavapaus
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Kyberhyökkäyksen ennaltaehkäisy
• Suomessa viranomaisten välinen

poikkihallinnollinen yhteistyö ja yhteistyö
yksityisen sektorin kanssa Suomen vahvuus.

• Kriittisen infrastruktuurin osalta
toimintavarmuuden ja tietoturvan tason
vaatimukset eivät kaikilta osin ole määritelty
kutakin alaa koskevilla velvoitteilla

• Reaaliaikaisen tilannekuvan kannalta tietyn
kynnyksen ylittävistä tietoturvaloukkauksista tulisi
säätää velvollisuus ilmoittaa joko tulevalle
kyberkeskukselle tai valvovalle taholle.
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• Toimintamalli:
• Valtioneuvosto johtaa (poliittiset linjaukset, strategia)
• Ministeriöt vastaavat omasta hallinnonalastaan
• Turvallisuuskomitea (varautumisen yhteistoimintaelin) yhteen

sovittaa ja koordinoi
• Perustuu tehokkaaseen ja laaja-alaiseen tiedon hankinta-,

analysointi- ja keruujärjestelmään, yhteiseen ja jaettuun
tilannetietoisuuteen sekä kansalliseen ja kansainväliseen
yhteistoimintaan varautumisessa.

• Perustetaan kansallinen Kyberturvallisuuskeskus ja kehitetään
koko yhteiskunnan ympärivuorokautista tietoturvatoimintaa.
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• Kyberturvallisuuskeskus
• Perustetaan Viestintävirastoon nykyisen Cert-

toiminnon yhteyteen
• (CERT-FI on Viestintävirastossa toimiva kansallinen tietoturvaviranomainen, jonka

tehtävänä on tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi, ratkaisu sekä
tietoturvauhkista tiedottaminen.)

• Kyberturvallisuuskeskuksen tehtävät:
• Kyberturvallisuustilannekuvan muodostaminen
• Kyberuhkien riskianalyysin kokoaminen ja ylläpito

yhdessä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa
• Toimivaltaisten viranomaisten ja yksityisen

sektorin toimijoiden tukeminen laajojen
kyberhäiriötilanteiden hallinnassa

• Yhteistyön tehostaminen ja osaamisen
kehittämisen tukeminen
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Valtio toimijana
• Jokaisella valtiolla on velvollisuus olla tietoisesti

sallimatta alueensa käyttämistä toisten oikeuksia
loukkaavalla tavalla.

• Vastuu ulottuu myös sellaisiin valtioihin, jotka
ovat avustaneet oikeuden loukkauksen
toteuttamisessa tai joiden johdolla ja valvonnassa
tai pakottamana se on tapahtunut.

• Toisaalta valtion huolenpitovelvollisuuteen kuuluu
syyllisten velvoittaminen hyvittämään
aiheuttamansa vahinko ja tarvittaessa syyllisten
tuomitseminen riittävän ankarina pidettäviin
rangaistuksiin.
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• Milloin kyberhyökkäys on kiellettyä
voimankäyttöä?

• YK:n peruskirjan 2 (4) artikla kieltää
voimankäytön valtioiden välisen riitojen
ratkaisuna.

• Mitä tarkoitetaan voimankäytöllä (”Use of
Force”)?

• Asialla on merkitystä, kun selvitetään niitä
toimenpiteitä, joihin valtiot voivat ryhtyä
jouduttuaan laittoman voimankäytön kohteeksi.

• Valtiolla on YK peruskirjan 51 artiklan mukaan
luonnollinen ("inherent") oikeus
itsepuolustukseen.
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• Keskusrikospoliisiin perustettiin tietorikosryhmä 90 -
luvun alkupuolella ja luotiin koulutusjärjestelmä

• CERT -toiminto tuli osittain poliisin vastuulle (KRP,
SUPO)

• Osaamista on lisätty poliisin peruskoulutuksessa
• Ylläpidetty lapsipornografian suodatuslistaa
• Laajasti kehitetty poliisin mukanaoloa sosiaalisessa

mediassa (Facebook, Irc-galleria, Youtube, Nettiradio)
• Perustettu Netti-Vinkkijärjestelmä
• Osallistuttu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön

(Europol / Interpol)

Poliisin varautuminen
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Kyberrikollisuus osana
kyberturvallisuutta

• Tehokkaalla paljastamisella ja tutkinnalla ennalta
estetään rikoksia

• Poliisilla toimimisvelvoite kun on epäily että rikoksen
tunnusmerkistö on täyttynyt

• Olennaista on kyky 24 / 7 toimintaan

• Haasteena vahva salaus ja Tor-verkot

• Verkossa olo perusedellytys normaalille
poliisitoiminnalle (esim. Botello)
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Poliisin varautuminen
• Lähtökohta hyvä => kohtalaisen toimivat
toimintamallit, osaaminen ja koulutusjärjestelmä

• Nettivinkkijärjestelmän luominen tukenut myös
verkkorikosten torjuntaa

• Voimakkaasti osallistuttu sosiaaliseen mediaan

• Aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä



Poliisitoiminnan haasteita

• Rikoslaki pääosin ajan tasalla, tosin
terroristirikoksia koskeva luettelo ei sisällä
tietoverkkorikosta.

• Poliisin toimivaltuudet ja keinojen käyttämistä
koskeva sääntely on yhä tiukempaa eikä tue
kyberrikosten ennalta ehkäisyä.

• Erityisesti tulevan kyberkeskuksen osalta tulee
viranomaisten tiedonsaanti- ja
luovutusoikeuksista säätää.

• Reaaliaikaisen analysoidun tilannekuvan
kokoaminen
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Rikostorjunnan haasteet
Suvereniteettikysymykset

- globaali ilmiö, paikallinen toimivalta
- toimivaltainen valtio/viranomainen ei aina selvillä
- oikeusapuinstrumentit luotu vähemmän aikakriittiseen
käyttötarkoitukseen

Kansalliset toimivaltakysymykset
- toimivaltasäännökset tehty puhelinverkkoon; toimivat heikosti
tietoverkossa
- rikosuhrin asemaa ei suojattu riittävästi
- toimivaltainen viranomainen

Tekniset ongelmat
- vahva salaus
- vahva anonymiteetti (TOR)

Toiminnalliset ongelmat
- haavoittuvat ympäristöt, joita ei ole suojattu kunnolla
- rikolliset käyttävät aikavyöhykkeitä hyväkseen
- rikoksia ei tehdä omalla identiteetillä
- rikollisen aineiston valtava volyymi



avoimia kysymyksiä
• turvallisuus  - kenen turvallisuudesta kysymys
• lainsäädäntö – tiedustelu, kyky (hyökätä)

vaikuttaa ennalta…?
• kuka toimii ja kuinka?
• harmaat alueet
• sodankäynnin pelisäännöt
• Snowden & co.
• online-yhteiskunnan tulevaisuus – ei enää

salaisuuksia??
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