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ELOK UU N TAPA H TUMIA  
Hybridisodankäynnin tavoitteet ovat kauaskantoisia ja Venäjä poimii nyt aiemmin kylvämiään hedelmiä.  Vaikka sen 
menestys perinteisessä sodankäynnissä on ollut odotettua heikompaa, on Venäjä hybridisodankäynnin näkökul-
masta saavuttanut paljon. Eurooppaa on heikennetty verrattain helposti ottamalla käyttöön pitkään rakennetun 
energiariippuvuuden työkalut. Energian hinnan nousun kiihdyttämä inflaatio ja tulevan taantuman pelko haastaa 
Euroopan maita tulevat vuodet. Viljanviennin estämisellä ja sittemmin sallimisella ensin pahennettiin Afrikan ja Lähi-
Idän ruokakriisiä, mutta sitten esitettiin Venäjä hyväntahtoisena auttajana. Venäjä näkee hybridisodankäynnin ta-
voitteena olevan kamppailu läntistä sivilisaatiota kohtaan. Ukrainan sota on vain yksi vaihe tässä kamppailussa. 

Ensi talvi mahdollistaa Venäjälle energian käyttämisen kiristysruuvina. Energian toimiessa takalautana on inflaation 
kanssa painiva Eurooppa altis hybridivaikuttamiselle niin poliittisella, diplomaattisella kuin informaatiovaikuttami-
sen tasolla. Vielä poimimaton hybridivaikuttamisen hedelmä, äärikansallisten poliittisten puolueiden tukeminen Eu-
roopassa saattaa sekin tipahtaa Venäjän käsiin, kun energiakriisi ja kustannusten nousu lisäävät oma kansa ensin -
ajattelua. Kansallisten ongelmien korostuessa ei yhtenäisyys Venäjää vastaan ja Ukrainan puolesta enää ensi ke-
väänä ole välttämättä samalla tasolla. ”Musta joutsen” on Venäjän tavoitteet ja toiminta miehittämillään ydinvoi-
maloilla. Hybridisodankäyntiin kuuluu oleellisesti yllätykset, jolla aikaansaadaan sekasortoa kohdemaissa ja samalla 
myös aloite temmattua omiin käsiin. 

Ukrainan sodan heijastevaikutukset näkyvät lähes kaikessa toiminnassa niin kansallisella kuin globaalilla tasolla. Tur-
vallisuustilanne vaikuttaa toimijoihin kentästä ja tavoitteista riippumatta. Yritysmaailmassa, etenkin kansainväli-
sessä toiminnassa, korostuu kehittyvien ilmiöiden laaja-alainen ymmärrys ja yleinen epävarmuus. Sodan sumusta 
on vaikea hahmottaa kaikkia liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Kybermaailmassa toimijoiden ja motiivien tunnis-
taminen on vielä hankalampaa, koska toiminnasta näkyy ”ulospäin” vain suhteellisen pieni osa. Kiristynyt turvalli-
suusilmapiiri on lisännyt kyberaktiivisuutta ja toimijoiden määrän kasvu sekä kehittyvä taso tekevät muutosten tun-
nistamista ja ymmärtämisestä vaikeampaa.   

Ukrainan sota on muuttanut käsitystä kybermaailman roolista geopolitiikassa ja kansallisen turvallisuuden kentällä. 
Nurkan takana väijyvä Kiinan ja Taiwanin konflikti voi mullistaa tämän käsityksen vielä uudestaan. Kasvavat ky-
berhyökkäykset ovat suurvaltapelin ilmiö, jonka vaikutuksia ei vielä pystytä tarkasti arvioimaan. Kybermaailman 
trendien seuraaminen korostuu, sillä globaalin turvallisuustilanteen murros aiheuttaa muutoksia niin teknologisten 
innovaatioiden kehityksessä, kyberrikollisuudessa kuin kansainvälisissä kauppasuhteissa. Kyberhyökkäysten määrä, 
valtiollinen informaatiovaikuttaminen, alihankintaketjujen ongelmat, kuluttajien käyttäytyminen ja kyberrikosten 
rooli valtioiden välisessä valtakamppailussa ovat muutamia esimerkkejä Ukrainan sodan heijastevaikutuksista, jotka 
ovat merkittävästi vaikuttaneet myös yritysten toimintaan.    

Kybersodan operaatioiden kohdalla on huomioitava, että ne eivät rajoitu pelkästään perinteistä sotaa käyviin valti-
oihin, vaan niitä toteutetaan myös perinteisen sotanäyttämön ulkopuolella ja hyvin suunnitelmallisesti. Suomessa 
toimivien yritysten kannalta on tärkeää ymmärtää, että kiristyvä turvallisuustilanne voi tehdä yrityksestä kohteen 
vieraan valtion kybervaikuttamiselle. Tämä uhka korostuu etenkin kriittisen infrastruktuurin toimijoilla, mutta myös 
pienempien yritysten tulisi ottaa riskianalyysissään mukaan ajattelumalli, jossa kyberhyökkäyksen motiivi on talou-
dellisen sijaan poliittinen tai yhteiskunnan toimintakykyyn vaikuttaminen. Vaikka oma liiketoiminta ei liittyisikään 
kansalliseen turvallisuuteen tai sotajoukkojen toimintaan, esimerkiksi ruoanjakeluun, viestintään tai väestön palve-
luihin iskeminen voi olla tavoitteellista hyökkääjän näkökulmasta. Kybersota koskee siis korostuneesti siviilikohteita 
ja järjestelmien päällekkäisyyden vuoksi on kyberympäristössä käytännössä mahdotonta rajata siviili- ja sotilaskoh-
teita toisistaan erillisiksi. Kaksoiskäyttökohteen käsite kyberhyökkäyksillä vaikutettavissa oleviin kohteisiin kuvaa 
hyvin tätä päällekkäisyyttä ja vallitsevaa tilannetta.    

Kyberympäristössä on nyt havaittavissa kaksi päällekkäistä ja lomittaista murrosilmiötä: Toinen koskee turvallisuus-
tilanteen muutosta, jossa kyberhyökkäykset arkipäiväistyvät, monimutkaistuvat ja kehittyvät, ja jossa valtiolliset 
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toimijat sekoittuvat rikollisiin.  Toisessa puolestaan verkkokulttuuri muovautuu uuden sukupolven toiminnan perus-
teella ja tuottaa haasteita. Varsinaisesta murroksesta puhuminen on toisaalta hieman harhaanjohtavaa, sillä kyber-
maailma muuttuu jatkuvasti, eikä varsinaista “normaalitilaa” ole ikinä ollutkaan.   

Tässä kuukausikatsauksessa tarkastelemme edellisen kuukauden viikkokatsauksien aiheita kokonaisuutena DIME-
FIL-käsitteen kautta, joka jakaantuu diplomaattisiin (D = Diplomatic), informaatiovaikuttamisen (I = Information), 
sotilaallisiin (M = Military), taloudellisiin (E = Economic), finanssialan (F = Finance), tiedustelun (I = Intelligence) sekä 
lain (L = Legal/ Law enforcement) keinoihin. Tavoitteena on tarkastella sitä, miten kyberympäristössä tapahtuvat 
ilmiöt näyttäytyvät tässä kehyksessä. Tätä kautta saa paremman kokonaiskuvan siitä, miten kybermaailman ilmiöt 
vaikuttavat kuhunkin hybridivaikuttamisen osa-alueeseen.  

1 .  D IPLOMA ATT INEN  ULOTTU VUUS   
  
Kiinan ja Taiwanin kriisin kiristyminen nousi hetkellisesti Ukrainan sodan rinnalle maailmanpolitiikan kuumana ky-
symyksenä. Taiwanin salmen konfliktin potentiaali on jopa Ukrainan sotaa suurempi, sillä Yhdysvaltojen olisi hyvin 
vaikea pysytellä sen ulkopuolella. Tietoisuus konfliktista ja riskien arviointi on monen toimijan osalta määrittele-
mättä, vaikka maailmantalouden riippuvuus Kiinasta ja Taiwanista on huomattavasti suurempi kuin Ukrainasta ja 
Venäjästä.    

Historiasta kumpuava konflikti kuvastaa kyberulottuvuuden juurtumista diplomatian ja valtiollisen vaikuttamisen 
työkalupakkiin matalan kynnyksen välineeksi. Kiinan Taiwanin hallinnon verkkosivuille toteuttamat palvelunesto-
hyökkäykset ovat uudenmuotoista kyberdiplomatiaa, ikään kuin epävirallisia nootteja. Kyberiskujen käyttäminen 
diplomaattisten viestien pohjustamiseen ja tehostamiseen lisääntynee tulevaisuudessa.     

Naton jäseniin kohdistuneet kyberhyökkäykset jatkuivat Liettuan ja Norjan tapausten jälkeen. Albaniaan ja Monte-
negroon kohdistuneet hyökkäykset ovat jatkoa pieniin Nato-maihin kohdistuvista kyberiskuista. Albanian tapauk-
sessa jäljet ovat johtaneet Iraniin ja Montenegron osalta Venäjälle. Joka tapauksessa kyse on puolustusliiton horjut-
tamisesta iskemällä kollektiivisesti sinne, missä suojaus on heikoin. Kyberturvallisuus osa Naton kollektiivista puo-
lustusta ja pelotetta ja se tukee jäsenmaita kyberpuolustuksen rakentamisessa ja toteuttamisessa. Naton oma ky-
bertoiminta on kuitenkin keskittynyt omien verkkojen suojaamiseen ja operaatioiden tukemiseen, siis sotilaalliseen 
kyberpuolustukseen ja uhkatiedon jakamiseen jättäen siviili-infrastruktuurin suojauksen jäsenten omalle vastuulle.  

Ukrainan sodan rintamatilanteen polkiessa kesän jäljiltä paikallaan on hyvä arvioida Venäjän strategisia tavoitteita 
ja niiden saavuttamista. Sille Ukrainan sota ei ole päätepiste, vaan vaihe taistelussa länsimaita vastaan, joten uhka-
arvio tulee tehdä pidemmällä perspektiivillä. Venäjän heikko sotamenestys tai laajamittaisen kybervaikuttamisen 
puute ei saa johtaa valmiuden laskemiseen. Sotilaallisesti sen kykyjen ja resurssien riittävyys on nähty, mutta kybe-
raseiden kannalta näkyvyys on sumuisempi. Edelleen on mahdollista, että Venäjä ei ole käyttänyt kaikkia resursse-
jaan, vaan pitää kyberiskuvoimaansa reservissä, onhan vastustajan tiedusteltuihin heikkouksiin tai nollapäivähaa-
voittuvuuksiin perustuva kyberase valtiollisella tasolla kertakäyttöinen. 
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2 .  INFOR MA ATIOUL OTTUVU U S  
  
Venäjä on ollut valtiollisen informaatiovaikuttamisen kasvoina vähintään vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentin-
vaalien ja Brexit-äänestyksen jälkeen. Sen trollitehtaat, valeuutiset ja valtionjohdon viljelemät historiantulkinnat 
ovat muokanneet ymmärrystä ilmiöstä ja konkretisoineet etenkin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, millaiset keinot ja 
sisällöt ovat informaatiovaikuttamista. Tietoisuuden kasvaminen on ollut hyvä asia ja Venäjän vaikuttamista onkin 
Euroopassa Ukrainan sodan aikana tunnistettu ja siten riisuttu aseista. Kuitenkin Venäjän toiminnan vastustamisen 
innossa sen tekemäksi informaatiovaikuttamiseksi on maalattu paljon muutakin, myös avointa kansalaiskeskuste-
lua, erimielisyyksiä ja kritiikkiä. Informaatiovaikuttamisen torjunnan kannalta se on huono asia ja itseasiassa luo vain 
illuusiota Venäjän kyvyistä vaikuttaa syvemmälle yhteiskuntaan kuin se todellisuudessa kykenee.  
  
Informaatiovaikuttamiseen varautumisessa mediakentän, eri toimijoiden ja intressien sekä narratiivien tunteminen 
on tärkeämpää kuin yksittäisten tilien ja tapausten liputtaminen informaatiovaikuttamiseksi. Kuten varautumisessa 
kyberuhkiin, tulee informaatiovaikuttamisessakin rikkoa putkinäkö ja arvioida tilannetta 360 asteen näkökentällä. 
Siten ymmärretään koko ilmiön kehitys eikä vain yhden uhkatoimijan näkökulmaa.  
  
Stanfordin yliopiston raportti kertoi Metan ja Twitterin sulkeneen alustoiltaan useita tilejä, jotka olivat toteuttaneet 
aktiivisesti USA-myönteisiä vaikuttamisoperaatioita Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa vuosina 2019-2022. Yhteyttä Yh-
dysvaltain hallintoon ei kyetty osoittamaan, mutta mielenkiintoisen tapauksesta teki käytettyjen keinojen ja niiden 
laadun samankaltaisuus Venäjän ja Kiinan informaatio-operaatioihin nähden. Valetileillä levitetyt uutiskäännökset 
tai heikkolaatuiset valeuutiset olivat joko länsimaisten uutistoimistojen julkaisujen kopiointia tai hieman manipuloi-
tuja venäläismedioiden viestin toistamista.   
  
Suurvaltojen informaatiovaikuttamisen samankaltaisuus herättää kysymyksen, ovatko läpinäkyvät valeuutiset kui-
tenkaan todellisuudessa huonoja keinoja vai tarkoitukseensa riittävän laadukkaita? Informaatiovaikuttamisen ei ni-
mittäin tarvitse olla autenttista ja täysin uskottavaa päästäkseen tavoitteeseen. Hämmennyksen ja erimielisyyden 
kylväminen riittää eikä siihen tarvita suurta syötettä, mikäli vaikuttaminen kohdistuu yhteiskunnassa olemassa ole-
viin jakolinjoihin.   
  
Informaatiovaikuttamisen potentiaalia voi tarkastella lähestymällä minkä tahansa valtion julkista keskustelua: Suo-
messa pääministerin juhlinta aiheutti valtavan mediamylläkän ja kansa jakautui kahteen leiriin, joiden välinen reto-
riikka kiihtyi asian käsittelyn edetessä. Oli kyse informaatiovaikuttamisesta tai ei, kuvaa tapaus silti miten helposti 
kansa jakautuu kahtia, kun kohun keskiössä on valmiiksi vahvoja mielipiteitä jakava asia. Medialukutaito ja kriittinen 
ajattelu heikentyy, kun käsittelyssä on tunne- tai moraalilatautuneita kysymyksiä.  
  
Juridinen esimerkki informaatiovaikuttamisen vastaisesta kamppailusta tapahtui elokuun alussa, kun EU:n toiseksi 
korkein oikeusaste vahvisti Venäjän valtiollisen Russia Today -kanavan (RT) maaliskuussa kielletyn toimiluvan pysy-
vän lakkautettuna EU-maissa. Päätöksen perusteluina todettiin RT:n levittävän systemaattisesti disinformaatiota 
Venäjän sotatoimista Ukrainassa. Tiedonlevityksen rajoittaminen on EU:n ja Venäjän välistä informaatiokamppailua, 
jossa vastapuolen julkista viestintää rajoitetaan vedoten sen valheellisuuteen. Tämän kamppailun Suomen kannalta 
kiinnostava esimerkki liittyi Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushevin vaatimukseen taata Karjalan 
tasavallassa venäjänkielinen televisiointi ja puhelinverkko Natoon liittyneen Suomen informaatiovaikuttamisen tor-
jumiseksi. 
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3 .  SOT ILAA LL INEN ULOTTU VUUS  
Kybersodassa tai sitä edeltävissä operaatioissa hyökkääjä pyrkii vaikuttamaan puolustajan yhteiskunnan toimivuu-
teen sekä mielikuviin konfliktin syistä ja voimasuhteista. Tämä tarkoittaa perinteisesti siviilikohteiksi miellettävien 
kohteiden toiminnan häiritsemistä ja näkyy esimerkiksi pankkeihin, uutissivustoihin, ICT-operaattoreihin ja erilaisiin 
kriittisen infrastruktuurin toimijoihin kohdistuvina iskuina. Sähkö- ja vesijakelun häiritseminen on tehokas keino, 
jolla voidaan vaikuttaa vastustajan toimintakykyyn, mutta sillä on selvä vaikutus myös siviiliväestön elämään kon-
fliktin keskellä. Samoin uutissivustojen ja pankkien toiminnan häiriöt ovat merkittäviä siviiliväestön turvallisuuden 
tunteen kannalta, vaikka niillä ei fyysistä vahinkoa aiheutettaisikaan. Yhdellä iskulla voi olla vaikutus niin psykologi-
sesti, taloudellisesti kuin myös huoltovarmuuden kannalta ja nämä kaikki vaikuttavat yhteiskunnan kriisinsietoky-
kyyn. Ukrainan konfliktin myötä on opittu, että kybersodassa korostuu fyysistä maailmaa enemmän sotilas- ja sivii-
likohteiden päällekkäisyys, ja kybersodan tavoitteet kohdistuvatkin usein siviiliväestön moraalin tai maanpuolustus-
tahdon musertamiseen.   

Aseteknologian merkitys on sodan myötä kasvanut. Aseiden kehittyminen entistä tehokkaammaksi voi yksin muut-
taa sodankulkua, mutta samalla uudet teknologiat tekevät järjestelmistä alttiimpia kyberhyökkäyksille. Naton ja Ve-
näjän vastakkainasettelun kasvaessa näiden haavoittuvuuksien löytymisestä tulee keskeisempää ja samalla kasvaa 
digitaalisten heikkouksien paljastumisen riski. Sotilasjoukon strateginen etu on usein riippuvainen asejärjestelmien 
kyberturvallisuuden tilasta ja niiden haavoittuvuuksista.  
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4 .  TALOU D ELL INEN ULOTTU VUUS  
 
Kyberhyökkäykset kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti teknologian ja uusien innovaatioiden myötä älykkäämmiksi. 
Älykkyys ilmenee muun muassa siten, että hyökkääjä voi selvittää kohteen suojauksen tason ja sen heikkoudet en-
tistä paremmin. Uusien iskutapojen kehittelemistä motivoivat hyökkäyksillä saatavat tuotot, mutta myös kehittyvä 
lainvalvonta, josta pyritään aina olemaan askeleen edellä. Innovatiiviset hyökkäystavat ovat siten jo syntyessään 
tehokkaita ja siksi myös suosittuja. Kehittyvät kyberhyökkäystekniikat mahdollistavat entistä tehokkaammin kohde-
järjestelmiin pääsyn salaamisen ja usein hyödyntävät useaa havaittua heikkoutta samanaikaisesti tehokkaan vaiku-
tuksen saamiseksi. Onnistuneet kyberhyökkäykset ovatkin yritykselle aina taloudellinen menetys. Hyökkääjä saattaa 
usein mitoittaa omat hyökkäystyökalunsa ja lunnasvaatimuksensa niin, että se on organisaation kybervakuutuksen 
korvausrajojen piirissä, mutta matalampi kuin mahdollinen sakko tietojen huolimattomasta käsittelystä. Taloudelli-
sesti ehdottomasti kannattavinta on huolehtia etukäteen tietoturvasta ja tietosuojasta asianmukaisesti, jolloin poh-
dintaa ilmoittamisen negatiivisista vaikutuksista ei tarvitse lainkaan tehdä. 

Kyberulottuvuuteen uhkakuvia luo kehittyneiden hyökkäystapojen lisäksi kansainvälisesti kiristynyt turvallisuusti-
lanne. Kiinan ja Taiwanin välisessä konfliktissa piilee valtava vaikutuspotentiaali, sillä monet toimijat ovat riippuvai-
sia Kiinan ja Taiwanin tuotannosta ja yrityskentästä. Myös kybervarautumisessa tulee pohtia, miten eskalaatio Etelä-
Kiinan merellä vaikuttaisi oman yrityksen toimintaan. Kiina maailmantalouden keskinäisriippuvuuden kulmakivenä 
ja Taiwan maailman suurimpana mikrosirujen valmistajana muodostavat yhtälön, jonka muutokset heijastuvat ja 
kertautuvat nopeasti. Yli puolet maailman mikrosiruista tuottavan yrityksen toimitusjohtaja totesi, että hyökkäys 
Taiwaniin keskeyttäisi puolijohdetuotannon ja sysäisi Kiinan ja muun maailman talouden kaaokseen. Mikrosirupula 
näkyy jo kallistuneissa hinnoissa ja saatavuudessa sekä vaarallisina puolijohteiden harmaina markkinoina. Avointa 
sotaa alemmatkin tapahtumat, kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota pakotekierteineen vaikuttaisivat 
valtavasti globaaliin talouteen ja teknologiatuotantoon.  
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5 .  RAH OITU S -  JA  PA NKKIJÄR JESTEL-
MIEN UL OTTUV U US   

Taantumat ja inflaatio koettelevat markkinoita, mutta kyberilmiöt huolestuttavat pankkimaailmaa tällä hetkellä 
näitä enemmän. SonicWallin teettämän tutkimuksen mukaan haittaohjelmahyökkäykset ovat maailmalaajuisesti li-
sääntyneet 11 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, mutta pankki- ja rahoitusalaa kohtaan ne ovat 
kaksinkertaistuneet. Rahoitusalaan kohdistuu päivittäin keskimäärin kolme vakavaksi luokiteltavaa kyberhyök-
käystä. Hyökkäykset ovat aikaisempaa suunnitelmallisempia sekä koordinoidumpia. Finanssialan palvelut ovat yh-
teiskunnalle välttämättömiä ja siksi houkutteleva kohde hyökkäyksille. Kohteena ei ole yksin julkiset pankit, vaan 
kiinnostusta herättää myös suuryritysten itse hallinnoimat rahavarannot.  

Hyökkäys pankkitoimintaa kohtaan on usein monivaikutteinen. Samalla, kun hyökkääjä hyötyy taloudellisesti, voi se 
aiheuttaa laajoja toimintahäiriöitä ja pahimmillaan lamauttaa yhteiskunnan toimintoja. Monessa suhteessa pank-
kiala toimii edelläkävijänä kyberturvan edistämisessä ja ylläpitämisessä. Jos kyberhyökkäys onnistuu pankkijärjes-
telmään, on hyvin todennäköistä, että se onnistuu muuhunkin kriittiseen infraan.     

Pankki- ja finanssialaan kohdistuvia kyberhyökkäyksiä yhdistää yhä useammin niiden valtiolähtöisyys. Valtiot saat-
tavat tukea rikollisia luovuttamalla työkaluja ja esittämällä kohteita. Ukrainan sota ja siitä seuranneet laajat pakot-
teet ovat jouduttaneet valtiolähtöisten hyökkäysten kehitystä. Venäjä, Kiina, Iran ja Pohjois-Korea ovat tälläkin rin-
tamalla aktiivisimpia. Pankkijärjestelmä elää muutoinkin murroskautta, kun Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja 
Etelä-Afrikan maiden (BRICS-maat) talousministerit kokoustivat keväällä keskustellakseen vaihtoehtoisen pankkijär-
jestelmän luomisesta, jossa keskeisenä valuuttana olisi jokin muu, kuin Yhdysvaltain dollari.   

Kryptovaluuttojen rooli vedenjakajana on kasvanut. Jo valtiotasolla otetaan enemmän kantaa siihen, suhtaudu-
taanko kryptovaluuttoihin avoimen positiivisesti vai kriittisesti. Esimerkiksi Iranin kauppaministeri ilmoitti julkisesti 
maan lisäävän kryptovaluuttojen käyttöä tuontituotteiden maksamiseen. Ilmoitus vahvistaa käsitystä, että Iran kier-
tää kryptojen avulla sille ydinaseohjelman vuoksi asetettuja pakotteita. Valtiolliset toimijat hyödyntävät kryptova-
luuttojen hankalaa jäljitettävyyttä ja valvonnan vaikeutta: Pohjois-Korean on epäilty harjoittavan samaa toimintaa 
ja on oletettavaa, että myös Venäjällä on vahva intressi tehdä seurata esimerkkiä. Valtiollisten kryptovaluuttamark-
kinoiden syntyminen voi olla tulevaisuuden kehityssuunta, kun pakotteiden alaiset valtiot huomaavat hyötyvänsä 
toisistaan ja voivat samalla näpäyttää pakotteiden asettajia. Samalla se myös sitoo kryptovaluuttojen käyttöä yhä 
enemmän valtiotason rikolliseen toimintaan.   
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6 .  T IEDUST ELUN UL OTTUV U US  
  

Ukrainan sodan jatkuminen on muuttanut Venäjän kybersodan operaatioiden luonnetta. Aiemmin pyrkimyksenä oli 
kohteen tuhoaminen tai toiminnan lamauttaminen, mutta sodan jatkuessa ja puolustuksen kehittyessä fokus on suun-
tautunut enemmän tiedonhankintaan ja tiedusteluun kyberiskuja hyödyntämällä. Järjestelmien tuhoamisen sijaan nii-
hin pyritään tunkeutumaan ja pääsemään käsiksi niissä käsiteltävään tai säilytettävään dataan. Kyberympäristön hyö-
dyntäminen tiedustelussa on varsin luonnollista, sillä lähes kaikkiin suunniteltuihin kyberiskuihin liittyy haavoittuvuu-
den löydyttyä oman toiminnan piilottaminen ja mahdollisimman pitkään jatkuva tiedonhankinta kohdejärjestelmissä 
ennen varsinaista iskua. Kybertiedustelua voikin siis olla vaikea havaita eikä ole ennenkuulumatonta, että valtiotason 
kybervakoilu on jatkunut kohdejärjestelmissä kuukausien tai jopa vuosien ajan ennen havaitsemista.  
    
Kyberhyökkäys myös tukee tiedustelua epäsuorasti tai piilotetusti. Tiedonhankinta voi kohdistua kohteena olevan 
järjestelmän lisäksi, tai niiden sijaan, myös siihen miten kohde toimii hyökkäyksen sattuessa. Kuinka paljon sen nor-
maali toiminta häiriintyy tai minkälaisia varajärjestelmiä on käytössä? Hyvä esimerkki on perinteinen palvelunesto-
hyökkäys. Vaikka hyökkäys ei itsessään ole kovinkaan vakava turvallisuusuhka, sen tavoite voi olla selvittää kohteen 
toimintakyky, kun tietyt palvelut ovat hetkellisesti käyttökelvottomia, tai miten ja mihin järjestelmiin kriisitilanteessa 
siirrytään. Tämänkaltainen tieto voi pitkällä tähtäimellä olla erittäin hyödyllistä valtioiden välisissä kyberkonflikteissa. 
Kiristyvä turvallisuustilanne kiihdyttää tietotarpeita liittyen mahdollisten vastustajien varajärjestelmiin ja vasteaikoi-
hin, sekä toimintaan häiriötilanteissa. Tiedustelutavoitteen mahdollisuutta ”harmittomissa” kyberiskuissa ei siksi tulisi 
etenkään näinä aikoina unohtaa.  Suomessa tulisikin kiinnittää huomiota esimerkiksi Venäjän toteuttamiin tai sen 
puolesta tehtyihin valtionhallinon osiin kohdistuvissa palvelunestohyökkäyksissä myös niiden mahdolliseen tieduste-
luintressiin. 
    
Tiedustelu ja sen myötä kasvava ymmärrys on hyödyllistä puolustuksellisesti. Tiedustelu voi kohdistua suoraan tiet-
tyyn hyökkääjään, mutta voi toisaalta olla myös yleisen uhkakuvan selvittämistä. Yritysten kohdalla uhkatietoisuus 
onkin korostuneen tärkeää kyberhyökkäysten yleistyessä ja kohteeksi joutumisen todennäköisyyden kasvaessa. Esi-
merkiksi pimeän verkon tuottama uhka on suhteellisen huonosti tunnettu. Monessa tapauksessa yritysten kyberturva 
on näennäisen kunnossa, mutta uhkatietoisuus pimeästä verkosta on varsin heikolla tasolla. Lisäksi tiedon keräystä 
tulisi suorittaa myös yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden luotettavuudesta sekä kyberturvan toteutumisesta. 
Esimerkkimäisesti varsin suositun kyberhyökkäyskohteen, terveydenhuollon kohdalla noin kaksi kolmasosaa iskuista 
toteutetaan palveluntuottajan tai alihankkijan järjestelmien heikkouksia hyödyntämällä. 
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7 .  LA INVAL VON NAN ULOTTU VUU S  
 

Viime kuussa keskustelua herätti Ukrainan kyberturvallisuusviraston johtajan Victor Zhoran vaatimukset kansainvä-
liselle rikostuomioistuimelle (ICC) asettaa Venäjä syytteeseen sotarikoksista kyberympäristössä. Zhoran mukaan Ve-
näjä on syyllistynyt sotarikoksiin kohdistamalla kyberhyökkäyksiä siviiliverkkoihin ja -järjestelmiin, ja näitä tulisi käsi-
tellä yhtä vakavina kuin ”perinteisiä” sotarikoksia.   
   
Käytännössä ehdotus tuskin toteutuu, mutta se herättää mielenkiintoisia kysymyksiä liittyen kybersodan oikeuskäy-
tänteisiin. Kybersodassa hyökkäysten kohteena on lähes poikkeuksetta siviilien toimintaan ja elämään vaikuttavia 
järjestelmiä, sillä niillä pyritään yleensä lamauttamaan vastustajan yhteiskunnallinen toimintakyky tai vaikuttamaan 
vallalla oleviin käsityksiin tai mielikuviin. Kyberhyökkäyksillä siis yleisestikin pyritään vaikuttamaan väestöön, ja tätä 
kautta luomaan painetta päätöksentekijöille tai kääntämään mielipidettä heitä vastaan. Ukrainan sota on monella 
tavalla kybersodan ennakkotapaus, jossa määritetään mikä tulevaisuudessa on kansainvälisen lain silmissä ”hyväk-
syttävää” kybersodankäyntiä, ja miten rajat tulisi vetää. Selvää vastausta tähän ei ole, ja voi olla, että kysymys jää 
vielä toistaiseksi auki, sillä yleensä sotarikoksia tuomitaan vasta sodan päättymisen jälkeen. 
   
Lainvalvonnan kannalta on kuitenkin mielenkiintoista myös mahdollisiin kybersotarikoksiin liittyvien todisteiden ke-
räys ja määrä.  Toisin kuin ”perinteisissä” sotarikoksissa, kyberympäristössä todisteita rikkomuksista kerätään jo so-
dan aikana, ja niitä on myös huomattavasti enemmän saatavilla myös avoimista lähteistä. Kyberympäristö mahdol-
listaa erilaisten aktivistiryhmien tai kollektiivien todisteiden keräämisen. Kybersotarikosten tuomitsemisessa tulevai-
suudessa todennäköisesti suurempi haaste onkin oikean syyllisen löytäminen, ostettujen palveluiden ja piilotettujen 
motiivien joukosta, kuin rikosten tapahtumisen todistaminen.  
  
Lainvalvontaa myös yleisesti haastaa kyberhyökkäysten jatkuva kehitys. Rikolliset kehittävät uusia tapoja tienata ja 
esimerkiksi kiristyshaittaohjelmissa yhä useammin tiedon kaappaamisen tai kryptaamisen sijaan uhria kiristetään 
vuotamalla kaapattu data julkisuuteen, tai paljastamalla käytetyt tietoturvaheikkoudet. Kiristyshaittaohjelmiin va-
rautuminen ja ilmiön hillitseminen on haastavaa myös siksi, että uhrit pyrkivät usein salaamaan kohteeksi joutumi-
sensa, peläten aiheutuvaa mainehaittaa. Tämä kuitenkin on suoraan eduksi rikollisille, kun hyökkäyksiä ja niiden to-
teutusta tutkitaan mahdollisimman vähän.  
  
Lainsäädännöllä on yritetty painostaa yrityksiä kertomaan tietomurroista, mutta viranomaisilmoituksen tekemistä 
heikentää pelko, että kun tapausta aletaan kaivella, paljastuu yrityksen toiminnasta tiedon käsittelyn huolimatto-
muutta, mikä johtaisi sakkoihin, jotka ovat suurempia kuin rikollisten vaatimat lunnaat. Hyökkääjät tiedostavat siis 
mitkä tekijät painostavat uhria maksamaan lunnaat ja vaikenemaan tapauksesta, ja pyrkivät toiminnallaan edistä-
mään tämän tapahtumista, kun taas lainvalvonta pyrkii lisäämään ilmoitusten määrää rikosten vähentämiseksi. Ki-
ristyshaittaohjelmat ovat jatkuvasti kehittyvä ja merkittävän uhan tuottama rikollisuuden muoto, jonka kitkemiseksi 
olisi erittäin tärkeää lisätä tietoisuutta rikollisten toimintatavoista ilmoittamalla ja tutkimalla kaikki tapaukset. On 
myös uhrien kannalta usein edullisempaa hoitaa kyberturvallisuuteen ja tietojen käsittelyyn liittyvät toimet asianmu-
kaisesti vähentäen hyökkäyksen uhkaa, ja pienentäen kynnystä ilmoittaa tapauksista. 
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➢ Palvelunestohyökkäykset ovat kyberdiplomatiaa, niitä käytetään valtioiden välisen vaikuttamisen voiman-
näyttönä ja pelotevaikutuksena. Ne ovat diplomatian uusi ulottuvuus esimerkiksi ilmatilanloukkausten tai 
noottien rinnalla. 

➢ Informaatiovaikuttamisen ytimessä on kansallinen identiteetti; se on hyökkääjän kohde ja puolustautujan voi-
mavara. 

➢ Kyberympäristössä siviili- ja sotilaskohteiden välillä ei ole eroa. Kybersodan operaatiot kohdistuvat pääosin 
siviiliväestöön eikä kybersota rajoitu ajallisesti tai paikallisesti samalla tavoin kuin perinteinen konflikti. 

➢ Taloudellisin ja turvallisin vastaus kiristyshaittaohjelmien uhkaan on pitää tietosuoja ja tietoturva kunnossa 
sekä ilmoittaa hyökkäyksistä avoimesti ja viipymättä. 

➢ Ei ole “harmittomia” kyberhyökkäyksiä, vaikutuksiltaan vähäinen palvelunestohyökkäys voi olla tarkoitettu 
varajärjestelmien ja vasteaikojen testaamiseksi eli onkin tiedusteluoperaatio. 

➢ Ukrainan ja Venäjän kybersota on ennakkotapaus, jonka perusteella kybersodankäynnin ja kybersotarikosten 
rikosoikeudellista sääntelyä tullaan jatkossa määrittämään.    

 


