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Juuri tässä hetkessä isänmaallista on pitää
lähimmäisistä huolta.



”Sivistyksessä
on pienen

kansa turva.”



Turvallisuuden 
trendejä 

lähivuosia

Resilienssin (sietokyky) 
merkitys korostuu, 

toiminnallinen ja etenkin 
henkinen

Yksilön merkitys 
turvallisuudessa yhä 

keskeisempi ja 
vaikutusvaltaisempi

Teknologian kehitys 
vaikuttaa merkittävästi 

turvallisuuden muutokseen





Ukrainassa ei juhlita. Siellä taistellaan maan ja koko 
Euroopan tulevaisuudesta. Julmuuden ja sodan keskellä 

isoin uhrauksin - ja tukeamme tarviten. Tänäänkin.







Realismi ja 
rehellisyys luovat 

turvallisuutta,    
ei hyssyttely eikä 

paniikki.



Realismia:

- Suurin sotilaallinen eskalaatio
toisen MS jälkeen

- Ukrainassa käydään (täysin
moraalitonta) tuhoamissotaa

- Yli 10 miljoonaa joutunut
jättämään kotinsa

- Ydinaseet, kemialliset ja 
biologiset aseet

- Edessä pitkä ”kuuma” sota

- Peruuttamaton mittava muutos.



Miten turvalliseksi tunnet 
olosi juuri nyt? 



”Turvallisuus tarkoittaa 
vaarojen ja uhkien (riskin) 

poissaoloa, kuin myös 
psykologista kokemusta niiden 

poissaolosta.”
- Wikipedia



Turvallisuus on uhkien 
tiedostamista ja riittävää 

varautumista.

Uhkat ja riskit ovat olennainen osa ihmisen elämää ja yritystoimintaa.
Pohjimmiltaan turvallisuudessa on kyse olotilasta ja hyväksyttävästä 

riskitasosta.
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Kulttuuri
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Arvot

(Kyber)
turvallisuus







Verkkorikollisuus juuri nyt

• Kiristyshaittaohjelmat

• Käyttäjien huijaaminen (mm valeostot)

• Toimitusjohtajahuijaukset

• Datan varastaminen

• Haavoittuvuuksien hyväksikäyttäminen















Datan määrän kasvu

• 15 x kasvu vuosien 2010-2020
• Vuoteen 2025 globaalin datan

määrä arvioidaan 163 zettatavuksi.
• Vuonna 2050 mahdollisesti 10 000 

kertaa datan määrä nykyisestä. 

Datavirrat, datan säilytys,
data-analytiikka ja datan arvo.

Tekstiksi muutettuna yksi zettatavu on 300-sivuisilla 
kirjoilla laskettuna 1  500  000  000  000  000 nidettä.



Dataa saa kerätä, 
omistaa ja käyttää, 
mutta se pitää
tehdä reilulla ja 
avoimella tavalla –
luottamus.



”Mitä teknologian avulla voidaan tehdä”

”Mitä teknologian avulla kannattaa tehdä?”





Mitä enemmän meillä on käytössä 
teknologiaa, sitä viisaampia ja 
eettisempiä meidän ihmisten

tulee olla.
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Turvallisuuden 
tunne ja henkinen 
kestävyys

• Realismi ja rehellisyys 
luovat turvallisuutta

• Oltava selkeät ohjeet mitä 
voi / kannattaa tehdä

• Kokemus yhteisöllisyydestä

• Tietoisuus tulevasta ja 
varautuminen – toivo!



Objektiivinen 
todellisuus

Subjektiiviset mielikuvat 
todellisuudesta

?



Informaatioteknologian täyttämässä 
maailmassa on kyse kamppailusta 
mielikuvista, asenteista, arvoista ja 

yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.



Oikea tieto ja sen merkitys – väärä tieto voi 
tappaa (mihin tietoon voi luottaa ja tiedon eheys)













Sotaa 
kotisohvalta



Informaatio-
aikakaudella me 

suomalaiset emme 
saa kääntyä 

toisiamme vastaan.



Viestinnän rooli 
(kyber)turvallisuudessa

• Tunteet on tunnistettava myös 
yrityksessä. Turvallisuus (ja 

turvattomuus) on ensisijaisesti tunne.

• Varautuminen ja toimiminen ”kun 
jotain tapahtuu”.

• Yrityksen ja yritysjohdon on otettava 
myös tarpeen mukaan kantaa. 

Valittuihin aiheisiin.

• Nykyajan eettinen herkkyys.

• Etukäteen valmistautuminen.
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Taipuu, mutta ei kaadu
(resilienssi, sietokyky)
Toiminnallinen ja henkinen



Miten
vahvistaa

resilienssiä, 
jotta

hanskat
eivät tipu?

Ennen kriisiä
(vastustuskyvyn kehittäminen)

Kriisin aikana
(kriisinaikainen toimintakyky)

Kriisin jälkeen
(toipumisen toimintakyky)



Mitä jokainen voi 
juuri nyt tehdä?
• Ukrainan ja ukrainalaisten 

tukeminen

• Kotivara 72 tuntia kuntoon

• Luotettavan uutisoinnin 
seuraaminen (ja välillä 
sotauutisoinnista 
irtaantuminen)

• Lähdekriittisyys, 
väärintoiminnasta ilmoittaminen

• Arjen rutiinit

• Huolenpito läheisistä

• Olla realisti ja kylmäpäinen, 
paniikin ja hätäilyn sijaan





Henkinen 
kriisinkestävyys

Luottamuksen ylläpitäminen

Arjen rutiinit ja huolenpito 
läheisistä

Tietoisuus mistä saa tukea

Luotettava tiedonsaanti

Mikä itselle tuo henkistä hyvää

Luottamus viranomaisiin



Oma lähipiiri vaikuttaa kaikkein 
merkittävimmin ihmisen turvallisuuden 

tunteeseen



Hybridivaikuttaminen 
Suomeen 

lähikuukausina

• Informaatiovaikuttaminen → pyrkimys 
vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon ja 
yhteiskunnalliseen ilmapiiriin

• Maa-, meri- ja ilmatilaloukkaukset eri 
muodoissaan

• Kyberhyökkäykset: tietoliikenneyhteydet, 
sähköiset palvelut, tietovuodot, 
kybervakoilu, terveydenhuollon 
tietojärjestelmät

• Energialla kiristäminen

• Itärajalle suunnattavat ihmisvirrat

• Ulkomaankaupan (meri) häiritseminen

• ?



Tärkeimpinä hybridivaikuttamisen 
vastakeinoina:

- Pää on pidettävä kylmänä kaikissa tilanteissa, myös 
yllätyksiin on varauduttava

- On oltava jatkuva valmius nopeaan reagointiin ja 
tätä valmiustasoa on nyt syytä nostaa

- Kun yhtäällä tapahtuu niin muistetaan katsoa myös 
toisaalle eli ei hairahduta harhautukseen

- Nopealla ja rehellisellä viestinnällä on hyvin tärkeä 
rooli ja tästä on syytä huolehtia jo etukäteen

- On oltava vaihtoehtoiset tavat toimia (resilienssi), 
kun asiat eivät toimi suunnitellusti.

- Huolehditaan turvallisuutemme eturintamasta eli 
jokaisen korvien välistä - siellä on tahto.
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Tee ainakin
nämä: 

Perusasiat kuntoon
(ihan oikeasti)

Holistinen turvallisuusymmärrys
(koko turvallisuuden pinta-ala)

Zero Trust arkkitehtuurisena
periaatteena
(luottamus ansaitaan)

Kyberriskien hallinta osaksi
kaikkea liiketoimintaa
(kyberturvallisuuden ja 
liiketoiminnan integraatio) 

Ole sietokykyinen
(luottamuksen ylläpitäminen
kun jotain tapahtuu)

Kuvan lähde: Microsoft, Digital Defence Report, October 2021



Millaista digiajan kulttuuria
luomme?

Mikä muuttuu ja ei muutu?



Ihmiset tekevät virheitä – miksi?

• Olemme tunteellisia olentoja - emme 
tee objektiivisia päätöksiä samalla 
tavalla kuin tekniset järjestelmät.

• Nykyään keskimääräinen työntekijä 
viettää lähes kolmanneksen 
työviikostaan sähköpostin parissa, 
lähettämällä ja vastaanottaen noin 
124 sähköpostia päivittäin.

• 91-95% tietomurroista ja -vuodoista 
alkavat kalastelusähköpostilla.

• Keskiviikko-iltapäivä 
riskialtteinta aikaa.





• Päivitä laitteet ja ohjelmistot

• Vaihda oletussalasanat

• Älä käytä yksinkertaisia salasanoja tai samaa 
salasanaa eri palveluissa

• Virussuoja kuntoon

• Käytä kaksivaiheista tunnistautumista

• Varmuuskopioi

• Käytä suojattuja pikaviestimiä

• Varo mitä klikkaat

• Mieti mitä kerrot itsestäsi

• Katso kenen kaveripyynnöt hyväksyt

• Jos (kun) mokaat, älä salaile sitä

• Lähdekritiikki ja luotettavat uutislähteet

• Irrottaudu välillä somesta ja uutisoinnista



Kyberturvallisuudesta huolehtiminen 
kannattaa aina – ja etenkin tässä hetkessä

1. Muuttunut tilannekuva ja uhka-arvio, 
jatkuvan seurannan tarpeellisuus

2. Varautuminen kuntoon, aiempaa 
vakavammin ja prioriteettina

3. Omien järjestelmien auditointi ja 
paikkaukset

4. Henkilöstön kouluttaminen (motivointi)

5. Huolehditaan: päivityksistä, 
tunnistautumisesta ja kumppanien 
toiminnasta



Kyberturvallisuudesta huolehtiminen 
kannattaa aina – ja etenkin tässä hetkessä

6. Havainnointikyky (poikkeamat, 
lokitiedot)

7. Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelma 

- Viestintä, johtaminen,  harjoittelu

8. Kyky nopeaan reagointiin

9. Hyökkäyksistä (ja niiden epäilyistä) 
ilmoittaminen

10. Ymmärrys jatkuvasta toiminnasta sekä 
turvallisuuden psykologisesta puolesta



Henkinen 
kriisinkestävyys on 
tärkeä osa maamme 

kokonaisturvallisuutta. 
Perustana on tunne 

osallisuudesta, 
yhteiskuntaan 

kuulumisesta ja elämän 
merkityksellisyydestä.



”Eripura omissa
joukoissa iskee
pahemmin kuin

vihollisen miekka.”



”Selviytyjä ei ole vahvin eikä älykkäin, vaan se jolla 
on paras kyky sopeutua muutokseen.” 
- Charles Darwin

jarno.limnell@aalto.fi


