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“Tärkein tehtäväni on 
digitaalisen turvallisuuden 
edistäminen haastamalla 
nykyisiä toimintatapoja ja 
ajattelumalleja.

Anu Laitila, 
Business Manager, Nixu

@anujanina



“Muutos on tehtävä silloin kun
kaikki vielä menee hyvin. On 
kivempi syödä oma bisnes kuin
odottaa jonkun muun tekevän sen.

Vesa-Pekka Kirsi, Fonecta
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a) Tietohallintojohtaja
b) Toimitusjohtaja 
c) COVID-19

Kuka johti 
organisaatiosi 
digitaalista muutosta? 
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”Ihmiset eivät ole 
turvallisuuden heikoin 
lenkki…
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… mutta ovat 
rikollisten yksi 
tärkeimmistä 
hyökkäyskohteista

Kuva: Storyset.com
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Turvallisuuden investoinnit
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Miten tilannetta 
voitaisiin muuttaa 
skenaarioharjoittelun 
avulla?
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EROT:
vastuut häiriötilanteessa
• Tulipalo kiinteistössä: 

Palokunta
• Tulipalo verkossa: 

Organisaatio itse

Mitä yhteistä ja eroa on digitaalisella ja 
paloturvallisuudella?

SAMANKALTAISUUDET:
• jatkuva itsensä kehittäminen 

esim. harjoittelemalla 
skenaarioita

• turvallisuuskulttuurin 
kehittäminen: jatkuva tiedon 
jakaminen 

• Työvälineiden kehittäminen ja 
huoltaminen
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Esimerkkejä skenaarioista
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Liiketoiminnan muutos esim. myynnin/palveluiden painopiste 
muuttuu kivijalasta verkkokauppaan

Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille

Liiketoiminnan siirtäminen pilvipalveluihin

Yrityskauppa



• riippuvuudet ulkoisista toimijoista
• tietotekninen toimitusketju esim. merkittävät haavoittuvuudet kuten esim. 

Log4j ja niihin reagointi
• kriittisten tietojen dokumentointi
• häiriötilanteeseen reagointi yhteistyökumppaneiden kanssa
• digiturvallisuuteen liittyvät lait ja vaatimukset 
• tietosuoja: henkilötietojen suojaaminen jne. 

• vastuullisuuden tarkistaminen toimitusketjun läpi 
• yritysvakoilu 
• henkilökunnan digiosaamisen kehittäminen 
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Mitä asioita skenaarioharjoituksissa tulisi
keskustella? 
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Tietoisuuden lisääminen:
• Tuo uutta ymmärrystä digitaalisesta turvallisuudesta ja mahdollistaa parempia

päätöksiä
• Lisää tietoa toimintaympäristön muutoksesta sekä tulevaisuuden

kasvumahdollisuuksista, teknologioista ja asiakastarpeista
• Vahvistaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa
• Auttaa varautumaan riskeihin
• Auttaa varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden häiriötilanteessa
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Miksi skenaario harjoittelu kannattaa? 
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Pidä aina ihminen keskiössä
Digitaalinen turvallisuus kaikkien yhteinen 
asia 
Muista, mikään muu ei ole pysyvää kuin 
jatkuva muutos
Ole utelias, katso myös oman toimialan 
ulkopuolelle
Harjoittele eri skenaarioita ja ota niistä 
opit talteen

Yhteenveto
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Anu Laitila
+358 40 84 55 021

anu.laitila@nixu.com

www.nixu.com

@anujanina

www.linkedin.com/in/anulaitila

nixuoy

@nixutigerteam

company/nixu-oy



www.nixu.com

nixuoy
@nixutigerteam
@nixuhq
company/nixu-oy

Nixu.
Digitalization.
Done right.

https://www.facebook.com/nixuoy
https://twitter.com/NixuTigerTeam
https://twitter.com/NixuHQ
https://www.linkedin.com/company/nixu-oy/

