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1. GLOBAALIN VALTAPELIN TRIANGELISSA VENÄJÄ, 
KIINA JA YHDYSVALLAT 

Kiina on pitkään pyrkinyt olemaan ottamatta julkisesti kantaa Ukrainan sotaan sekä lännen ja
Venäjän kiristyneisiin väleihin. Kiina on muutoinkin peräänkuuluttanut valtiollista
itsemääräämisoikeutta ja sitä, että muut maat eivät saisi ottaa kantaa toisen valtion sisäisiin
asioihin. Kiina on kuitenkin Venäjän hyökkäyksen jälkeen todennut, että sama suvereniteettisuuden
periaate koskettaa myös Ukrainaa.

Venäjän pyrkimysten Ukrainaa kohtaan voidaan monessa mielessä todeta epäonnistuneen.
Venäjän hyökkäyksen perimmäisenä tarkoituksena oli estää Ukrainan lähentyminen lännen kanssa
sekä vaihtaa Ukrainan hallinto takaisin venäjämieliseksi. Venäjä aliarvioi vastustajansa
puolustuksen täysin eikä näillä näkymin pysty pitkään kustantamaan sotaa, asiantuntijoiden
mukaan ehkä parisen viikkoa. Venäjän sotilaallinen operaatio on kansainvälisestäkin näkökulmasta
peruuttamaton virhe, jolla on pitkiä ja kauaskantoisia seurauksia myös niille valtioille, jotka eivät ole
suoraan tekemissä varsinaisen sodan kanssa. Kiina on yksi näistä valtioista. Sodan yhtenä
merkittävimpänä seurauksena on ollut se, että länsimaat ovat yhtenäistyneet entisestään ja
uudenlaisia yhteistyön muotoja on synnytetty. Samoin Yhdysvaltojen valta kansainvälisen politiikan
kentällä on vahvistunut entisestään. Näitä ei yksikään ei-länsimainen valtio olisi toivonut.

Ukrainan sodan syttymisen myötä katseita on käännetty enemmän myös kohti Kiinaa. Kiina on
viime vuosien ajan pyrkinyt edistämään kansainvälistä liiketoimintaa lännen kanssa ja Kiinalla on
paljon toimintaa ja investointeja lännessä. Ukrainan sodan myötä myös Kiinankin suhteet
länsimaihin voivat entisestään huonontua. Yhdysvallat uhkaa Kiinaa erilaisilla pakotteilla ja
sanktioilla, mikäli he antavat julkisesti tukensa Venäjälle. Mittavat pakotteet ja sanktiot
romahduttivat hetkessä Venäjän talouden, mikä osoittaa kansainvälisen politiikan mahdin osana
hybridivaikuttamista. Kiinalla on tässä kohtaa mahdollisuus ottaa strateginen rooli maailmanrauhan
edistäjänä ja turvata operaatiovapautensa länsimaissa olemalla tukematta Venäjää. Kiina koittaa
profiloitua toimijana, joka pyrkii estämään Ukrainan sodan eskaloitumista entisestään. Kiina ei
kuitenkaan selkeästi irrottaudu yhteistyöstä Venäjän kanssa, ja siitä syystä Kiina näyttäytyy
jokseenkin epäluotettavana kansainvälisesti tarkasteltuna. Kiinalla lienee myös oma syynsä tähän:
jos se nyt tuomitsee Venäjän hyökkäyksen, ei se tulevaisuudessa saa Venäjän tukea, mikäli se
pyrkii hakemaan ratkaisua Taiwanin tilanteeseen.
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Nyt on päästy näkemään, mitä vaikutuksia Ukrainan sodalla ja sitä seuranneilla pakotteilla on ollut
suomalaiseen yhteiskuntaan. Odotettavissa voi olla ongelmia raaka-aineiden ja energian saannin
suhteen, mitkä voivat lamauttaa koko yhteiskunnan. Elintarvikkeiden ja polttoaineen kallistuminen
voivat haastaa myös yhteiskunnallisen resilienssin. Sodan seuraukset kasvattavat myös
kyberriskien todennäköisyyttä. Jos pakotteita tulee lisää ja ne ulottuvat koskettamaan myös Kiinan
markkinoita, on vaikutukset Suomessa hyvin merkittäviä. Kiinan lähitulevaisuuden teot antavat
suuntaa siihen, miten Kiinaan ja kiinalaisiin yrityksiin suhtaudutaan jatkossa.

Lähteet: 

https://uscnpm.org/2022/03/12/hu-wei-russia-ukraine-war-china-choice/

https://www.wsj.com/articles/chinas-reluctance-to-distance-itself-from-russia-limits-its-role-on-ukraine-11647265212

https://www.newsweek.com/chinas-behind-scenes-role-ukraine-war-1687575
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2. SLINTERNET – VENÄJÄLLÄ MONTA SYYTÄ 
IRROTTAUTUA INTERNETISTÄ

Huhut Venäjän irrottautumisesta internetistä ovat kiihtyneet länsimaisten yritysten vetäytyessä
Ukrainan sodan vuoksi Venäjältä. Globaalina pelikenttänä tunnettu internet on hajaantumassa
pienempiin, kansallisiin kupliin. Hajaantumista vauhdittaa autoritaaristen suurvaltojen, Venäjän ja
Kiinan tavoite on päästä irti Yhdysvaltojen hallitsemasta digitaalisesta infrastruktuurista, verkosta ja
sen palveluista. Taustalla vaikuttaa sitäkin laajempi poljento, jossa erityisesti Kiinan ja Venäjän
autoritaarinen maailmankuva pyrkii selättämään hitaana ja tehottomana pidetyn läntisen
sivilisaation. Läntistä demokratiaa vieroksuvilla mailla on tarve kontrolloida oman väestönsä
vapaata ajattelua, suojautua maan ulkopuolelta tulevilta kyberhyökkäyksiltä, parantaa digitaalista
omavaraisuutta konfliktitilanteita varten ja rakentaa maan vallanpitäjien näköistä digitaalista
maailmaa.

Venäjällä internetistä irtautumisen on katsottu päässeen vauhtiin vuoden 2012 arabikevättä
seuranneista laajoista mielenosoituksista Venäjällä. Tuolloin Kreml oivalsi, että erityisesti nuorempi
väestö on mobilisoitavissa vallanpitäjiä vastaan internetin avulla. Perinteinen vapaiden viestimien ja
erityisesti Venäjällä paljon katsottujen televisiokanavien haltuunotto ei enää riittänyt. Seuraava
kiihdytys tapahtui Krimin miehityksen jälkeen vuonna 2014, kun länsimaat päättivät laajoista
talouspakotteista Venäjälle. Silloin läntisestä internetistä irrottautumista ryhdyttiin arvioimaan myös
sotilaallisen turvallisuuden kannalta, jos Venäjän internet-yhteydet ulos maasta katkaistaan. Venäjä
testasi julkisesti internetistä irtautumista vuonna 2019 ja kertoi kokeilun tulosten olleen hyviä.

Kansainvälisesti Venäjän internetiä kutsutaan nimellä Runet, mutta sen virallinen nimi on Venäjän
kansallinen internetsegmentti. Runetin tavoitteena on läntisten vaikutteiden sisäinen poliittinen
kontrolli laajassa valtakunnassa, mutta myös strateginen etu digitaalisessa ja kybermaailmassa.
Tämän seurauksena internet tulee fragmentoitumisen lisäksi myös militarisoitumaan, eikä se
jatkossa enää edusta alkuperäistä tavoitetta vaikutteiden vapaasta liikkuvuudesta ja maailman
yhdentymisestä rauhan tilassa. ”Digitaalisesta Neuvostoliitosta” väitellyt Juho Kukkola toteaa:
”Venäjän kansallinen internetsegmentti on vanhojen neuvostoaikaisten ideoiden ilmentymä
uudessa kontekstissa ja todistaa historiallisten ideoiden jatkuvuutta venäläisessä
turvallisuusajattelussa.”

CYBERWATCH  FINLAND



Runetin lanseerauksen kaavailtiin tapahtuvan vuosina 2024–2026, mutta muun muassa
koronapandemian on arvioitu hidastaneen käynnistystä. Mallia sen toteuttamiseen on haettu
etenkin Kiinan lohkoketjuteknologiaan perustuvasta Great Firewallista ja Iranin halal-internetistä,
jotka on rakennettu kontrolloimaan erityisesti amerikkalaisia digijättejä hallinnon tahdon mukaisesti.
Venäjä on suunnitellut yhteistä verkkoa myös BRICS-maiden kesken. Ei liene sattumaa, että
Venäjän lisäksi siihen kuuluvat maat – Brasilia, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka – eivät ole kiirehtineet
tuomitsemaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Jos Venäjä ja Kiina onnistuvat hankkeissaan, se
todennäköisesti kiihdyttää kansallisten verkkojen rakentamista niiden teknologioita hyödyntämällä.
Tämä puolestaan lisää kyberhyökkäysten uhkaa länsimaita kohtaan. Jos Runet toteutuu,
venäläinen käyttäjä pääsee vain niille palvelimille, joille Kremlin hallinto heidät päästää. Se
tarkoittanee vain Venäjällä sijaitsevia palvelimia, ja vastaavasti Venäjän ulkopuolelta ei ole pääsyä
venäläisille palvelimille. Suomalaisittain asia koskee Yandexin konesaleja Mäntsälässä. Venäjä on
jo kopioinut itselleen internetin nimipalvelujärjestelmän, jonka avulla se voi päättää, mihin internet-
osoitteisiin Venäjältä pääsee ja estää sen ulkopuolelta venäläisille verkkosivuille pääsyn. Näin
voitaisiin paremmin estää esimerkiksi Anonymous-hakkeriryhmän hyökkäykset Venäjän
ulkopuolelta.

Internetiin pääsyn sulkemisessa on tekninen ja psykologinen puoli. Teknisesti kaikki liikenne
voidaan katkaista internet-palveluntarjoajien konesalien solmupisteissä, joihin on vuonna 2020
asennettu Roskomnadzor-viestintäviranomaisen valvontayhteys viraston keskusvalvomoon.
Psykologisesti venäläisten on irrottauduttava kansainvälisen median, sosiaalisen median ja muiden
verkkopalvelujen maailmasta ja palattava kansallisvaltioiden aikaan. Tällä hetkellä noin 85
prosenttia venäläisistä käyttää internetiä. Nyt he ovat joutuneet kahdessa viikossa luopumaan muun
muassa Facebookista, Twitteristä ja Netflixistä ja viimeisimmäksi 48 tunnin varoitusajalla
Instagramista, jonka ”influencerit” ovat valittaneet seuraajilleen kurjaa kohtaloaan. Instagramia on
joidenkin arvioiden mukaan käyttänyt puolet Venäjän internet-käyttäjistä ja heistä valtaosa myös
ulkomaisia tilejä. Lisäksi venäläisten on pitänyt lopettaa kaikki maksaminen Apple Paylla, Google
Paylla, Visalla, Mastercardilla ja Amexilla ja monet läntiset pankit ja mediat ovat ilmoittaneet
vetäytyvänsä Venäjältä. Uuden määräyksen mukaan kaikki kriittinen data on jatkossa tallennettava
Venäjällä sijaitseville palvelimille. Virallisesti sitä halutaan suojata kyberhyökkäyksiltä, mutta se
tarvitaan myös internetistä irtautumiseksi.
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Verkkoliikenteen rajoittamisjärjestelmää tarvitaan, jos Venäjä haluaa kytkeytyä irti nykyisestä
internetistä. Venäjän itsensä mukaan kriittisten tietojen, kuten nimipalvelimien ja niiden rekisterien
kahdentamisessa tähdätään vain kriittisen infrastruktuurin suojeluun, jos maa menettää yhteydet
ulkomaisiin palvelimiin. Vaikka Venäjä on tehnyt monia internetistä irtautumisen vaatimia
toimenpiteitä, asiantuntijat pitävät irtautumista vielä teknisesti liian haastavana. Psykologisesti
länsimaisen ajattelun sensuroimiseksi se tekee kuitenkin kaikki voitavansa. Katkaisemalla yhteydet
internetiin se hankaloittaa myös omien kyberoperaatioidensa ”sodanjohtoa” ja lisää tarvetta
ulkoistaa kybersodankäyntiään ulkomaisille alihankkijoille. Joidenkin näkemysten mukaan Venäjällä
ei ole tarvetta irrottaa verkkoaan kokonaan läntisestä verkosta, vaan tilanteen mukaan vain joitain
sen osia. Siten Venäjä voisi ottaa käyttöönsä kummankin internetin parhaat puolet; hallita oman
maansa autokraattista mielipideilmastoa, samalla mahdollistaen rusinoiden poimimisen lännen
tuoreemmista pullista. Joissakin pohdinnoissa Kiinan on arvioitu voivan tarjota Venäjälle omaa
Great Firewall -teknologiaansa antamalla halpaa lainaa ja rakentamalla tuotantolaitoksia sodan ja
pakotteiden riuduttamalle Venäjälle ja, kun Venäjä ei pysty niitä maksamaan, Kiina ottaa ne
haltuunsa. Kiinaa ohjaavat sen omat talousintressit, eikä sen arvella haluavan sen vuoksi antaa
Venäjälle näkyvää tukea länsimaiden valvovien silmien alla.

Lähde: Kukkola, J. 2020. Digital Soviet Union: The Russian national segment of the Internet as a closed national network shaped by 
strategic cultural ideas: https://www.doria.fi/handle/10024/177157
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3. GPS- HÄIRINTÄ OSANA ELEKTRONISTA 
SODANKÄYNTIÄ
Maaliskuussa Suomen itärajalla ja Kaliningradin lähellä havaittiin GPS-häiriöitä, jotka vaikuttivat
muun muassa lentoliikennettä alueella. Tämä häiriö yhdistettiin Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa
mutta tarkkaa tietoa ei ole siitä, oliko häirintä tahallista vai tahatonta. Samoin hieman ennen kuin
Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan, Ukrainan ja Valko-Venäjän rajan läheisyydessä tehtiin useita
havaintoja GPS-häirinnästä. Pian hyökkäyksen alkamisen jälkeen Ukrainan KA-SAT-
satelliittilaajakaistaan tehtiin tuntemattomien hakkereiden toimesta sabotaasia. Sabotaasin
seurauksena kymmenien tuhansien eurooppalaisasiakkaiden satelliittimodeemit lakkasivat
toimimasta. Satelliittilaajakaistaan kohdistunutta iskua on kuvailtu tähän mennessä Ukrainan sodan
merkittävimmäksi ei-kineettiseksi iskuksi, sillä Viasat toimittaa maanpuolustukseen liittyvää
teknologiaa länsimaille. Nämä usein mielletään kyberiskuiksi, mutta nämä kuuluvat elektronisen
sodankäynnin menetelmiin.

Elektroninen sodankäynti (ELSO) on sähkömagneettista säteilyä käyttävien tai lähettävien
järjestelmien tiedustelua ja valvontaa ja niihin vaikuttamista sekä suojautumista näiden järjestelmien
vaikutuksilta. Elektronisen sodankäynnin tavoitteena on 1) kerätä tietoa sähkömagneettisen spektrin
kautta, 2) lamauttaa ja hidastaa vihollisen tiedustelua, valvontaa, johtamistoimintaa sekä ase- ja
omasuojajärjestelmien käyttöä ja 3) suojata omat joukot ja niiden järjestelmät. Elektronista
sodankäyntiä on myös avaruustoimintaan kohdistuva toiminta, kuten GPS-toiminnan häirintä ja
satelliittien häirintä ja tuhoaminen. Kaikki modernit taloudet ovat riippuvaisia GPS-järjestelmistä ja
niiden häirintä voi lamauttaa niin ilmailualaa, logistiikkaa, taloutta, viestintää kuin muitakin tärkeitä
peruspalveluita.

Kuva: Ei-kineettisen sodankäynnin evoluutio (Lehto, M. 2020).
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Moderniin sodankäyntiin kuuluu vahvasti ei-kineettisten keinojen käyttö, josta elektroninen
sodankäynti on yksi kyberoperaatioiden ja informaatio-operaatioiden ohessa. Venäjän asevoimat
ovat vuosien ajan panostanut elektroniseen sodankäyntiin, jolla taataan taistelukentän
informaatioylivoima. Venäjällä on ollut myös kehitteillä maalla sijaitsevien järjestelmien lisäksi
avaruuspohjaista elektroniikkavarastoa. Venäjän pyrkimyksenä on, että sillä olisi
sotilasoperaatiossa mahdollisuus estää kaikki vastustajan siviili- ja sotilassatelliittiviestintä sekä
paikannusjärjestelmien käyttö. Heidän näkemyksensä mukaan tulevaisuudessa elektronisen
sodankäynnin joukot ovat yhdessä kyberoperaatioiden kanssa ne, jotka ratkaisevat sotilaallisten
operaatioiden kohtalon.

Venäjän elektroninen sodankäynti Ukrainan sodassa on herättänyt asiantuntijoiden keskuudessa
epäilystä siitä, että onko Venäjä vielä todellisuudessa tuonut esille elektronisen sodankäynnin
kyvykkyyttään. Tämä voi johtua useasta syystä. Yksi syy voi olla se, että ELSOn käyttöä tässä
sodassa ei ole kunnolla suunniteltu - ainakin Venäjä on kohdannut jo monia logistiikkaan ja
koordinointiin liittyviä haasteita. Toinen syy voi olla se, että ELSOn vaikutukset vaikuttavat myös
heidän oman joukkonsa suorituskykyyn. Kolmas merkittävä syy voi olla, että Venäjä on aliarvioinut
vastustajan suorituskyvyn ja yliarvioinut omansa. Ukraina olisi siis onnistunut omassa ELSO-
puolustuksessaan niin hyvin, ettei Venäjä ei ole saavuttanut haluamaansa ELSO-ylivoimaa.

Sodankäynnissä tulee aina yllätyksiä, joita ei voi nähdä etukäteen. Pitää kuitenkin kyetä
varautumaan niihinkin uhkiin ja heijastevaikutuksiin, joita vielä ei tiedetä. Sodan vaikutukset ovat
yllättäviä ja osa näistä saattaa ilmetä vasta vuosien kuluttua. Tulevaisuuden ennakointi on nyt
keskeisestä: on kyettävä tulkitsemaan erilaisia hiljaisia signaaleja ja aktiivisesti kehitettävä riskien
mallinnusta sitä mukaan, kuin muutoksia ympäristössä on havaittavissa. Kyberoperaatioilla ei tulla
jatkossa korvaamaan elektronisen sodankäynnin menetelmiä, vaan ne täydentävät toisiaan.

Lähteet: Lehto, M. 2020. Digitaalisen kybermaailman ilmiöitä ja määrittelyjä. Jyväskylän yliopisto.

Wihersaari, J. 2021. An Overview of Russia’s Electronic Warfare.

https://yle.fi/news/3-12352631

https://www.geospatialworld.net/blogs/hawkeye-360-detects-gps-jamming-along-ukraine-border-prior-to-russian-invasion/

https://www.tivi.fi/uutiset/tv/c779af48-2830-4c2f-81fd-
4f96f1b086ec?ref=newsletter:47ed&utm_source=Tivi_Uutiskirje_ilta&utm_medium=email&utm_campaign=Tivi_Uutiskirje_ilta

https://www.fedscoop.com/russias-lack-of-electronic-warfare-in-ukraine-puzzling-to-experts/

https://www.sttinfo.fi/tiedote/venalaisenergian-loppuminen-voisi-leikata-suomelta-myos-muun-tuontienergian-aalto-yliopiston-tutkijat-
mallinsivat-mita-ketjureaktio-tarkoittaisi-huoltovarmuudelle?publisherId=37936456&releaseId=69935246
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4. UKRAINA VALMISTAUTUU KRIITTISEN DATAN 
SIIRTOON

Toisen maailmansodan aikana natsihallinnon toimintatapoihin kuului rahoittaa sodankäyntiä uhrien 
varallisuutta ryöstämällä ja keräämällä sitä omiin varastoihinsa. He myös kuljettivat kultaa pois 
maasta piiloihin, joista suurin osa kuitenkin löytyi toisen maailmansodan päätyttyä. Nykyisessä 
informaatioyhteiskunnassa kulta on vaihtunut dataksi. Sodankäyntiä rahoitetaankin nykyisin 
ryöstelemällä muiden maiden datavarastoja. Ukrainan hallintoon ja kriittiseen infraan on 
alkuvuodesta hyökätty niin kineettisillä keinoilla kuin kybertoimintaympäristön kautta. 
Kyberavaruudessa Ukrainan hallinnon tietokantoihin on pyritty vaikuttamaan erilaisten 
kyberoperaatioiden avulla, joissa keskeisenä elementtinä on ollut dataa tuhoavat haittaohjelmat. 
Vuonna 2022 Ukraina onkin joutunut jo neljän tietoja tuhoavan haittaohjelmahyökkäyksen 
kohteeksi. Fyysisesti venäläisjoukot ovat puolestaan pyrkineet miehittämään Ukrainan 
pääkaupunkia Kiovaa. Yksi sensitiivinen suojeltava kohde tässä sodassa onkin Ukrainan data ja 
palvelimet. 

Ukrainan hallitus on joutunut valmistelemaan mahdollista datan ja palvelimien siirtoa ulkomaille, 
mikäli Venäjän joukot tunkeutuvat yhä syvemmälle maahan. Tämän kuitenkin nähdään olevan vasta 
viimeisin keino suojata maan informaatioinfrastruktuuria venäläisten tunkeutumisen varalta. 
Ensimmäinen keino on edelleen ollut sen aseellinen puolustus. Tällä hetkellä dataa ja 
varmuuskopioita on vasta siirretty Ukrainan sisällä turvallisimmille alueille, jotka ovat olleet 
venäläisten ulottumattomissa. Mikäli datansiirtosuunnitelmat ulkomaille tulevat ajankohtaiseksi, 
tulee valtion virastojen tapauskohtaisesti päättää siitä, jatkavatko he toimintaansa maassa vai 
evakuoivatko he tietonsa ja toimintansa maasta pois. 

Tietojen joutumisella vääriin käsiin voi olla monenlaisia seurauksia. Venäjä voi tällä pyrkiä 
esimerkiksi kiristämään maata taipumaan tahtoonsa ja saada tätä myötä maahan venäjämielinen 
nukkehallinto ja näin ollen etäältä hallita Ukrainaa. Samoin hallituksen työntekijöiden ja sotilaiden 
arkaluontoisten tietojen avulla voidaan kohdennetusti eliminoida hallituksen vastustajia. Valtion 
asiakirjoja voidaan myös käyttää erilaisen propagandan levittämiseen. Datasta onkin tullut yhä 
keskeisempi vallan väline perinteisten vaurauden ja maaherruuden rinnalla. 
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Tieto, jota on kerätty oman maan hyväksi, kääntyykin nyt uhkatekijäksi kansalliselle turvallisuudelle 
ja hyvinvoinnille. Datan siirtäminen maasta pois oman infrastruktuurin suojelemiseksi saattaa 
tulevaisuudessa koskettaa myös yrityksiä, eikä pelkästään valtiollisia toimijoita. Olennaista olisi 
tarkastella eri keinoja ja vaihtoehtoja, millä tavoin yritys voi turvata omat tietonsa. Onko meillä 
Suomessa riittävää kansallista suunnitelmaan datan suojaamiseen ja tarvittaessa sen siirtämiseen 
turvaan? Viime sodan loppuvaiheessa herkkää arkistomateriaalia onnistuttiin pelastamaan 
siirtämällä se Ruotsiin.  

Lähteet:

https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-ukraine-prepares-potential-move-sensitive-data-another-country-2022-03-
09/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=technology-roundup&utm_term=Technology%20Roundup%20-
%202021%20-%20Master%20List

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-caddywiper-data-wiping-malware-hits-ukrainian-networks/
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KEY TAKEAWAYS
Kyberriskitasot kasvavat kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.
Keskinäisriippuvuuksien ymmärtäminen onkin nyt entistä
keskeisemmässä roolissa. Kaikki sanktiot ja pakotteet vaikuttavat yhä
enemmän suomalaistenkin liiketoimintaan. Tämä vaatinee erityisesti
kyberriskien lukutaitoa ja varautumisen kulttuurin kehittämistä.

Suomen vahvuus on aina ollut hyvä jatkuvuuden hallinta ja 
varautuminen. Tähän kannattaa panostaa myös tulevaisuudessa. 
Yllätyksiä on luvassa kiihtyvällä tahdilla ja kriisit tulevat tulevaisuudessa 
lisääntymään. Kyberhyökkäyksillä voi olla hyvinkin yllättäviä 
heijastevaikutuksista ja seurauksista, joiden vaikuttavuus yhteiskunnan 
kriittisten toimintojen uudenlaisessa häiriötilanteessa on vielä täysin 
ennalta arvaamatonta.

Ukrainan sodan on arveltu päättyvän toukokuussa. Tämän
seurauksena Venäjän huomio kiinnittyy taas enemmän Ukrainan
ulkopuolelle, mikä saattaa näkyä erilaisten venäjämielisten APT-
ryhmien aktiivisuuden kiihtymisenä. Kyberrikollisuudesta tulee myös
entistä arvaamattomampaa. Varaudu siis myös siihen, mitä emme vielä
tiedä - ennakoinnin merkitys korostuu.

Kaikkeen kannattaa varautua, jos investoi Venäjälle. Vuonna 2008
vuokraisäntä katkaisi sähköt Stockmannin Moskovan tavaratalosta
vuokrariidan vuoksi. Stockmann lienee kuitenkin tyytyväinen myytyään
viimeisenkin Venäjän tavaratalonsa vuonna 2018. Nyt Venäjä uhkaa
kansallistaa maasta lähtevien yritysten omaisuuden; suomalaisilla on
maassa Etlan mukaan 180 tytäryritystä, joiden avaindata kannattaa heti
siirtää ulos maasta.
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