


Muodostaa näkemystä siitä, miten KIRA-alalla 
kyberriskeihin tulisi varautua, mitä alalla 
voidaan tehdä yhteisesti ja mitkä ovat 
yritysten ja organisaatioiden omalla vastuulla 
olevia asioita.



klo 8.30–9.00 Aamupala

klo 9.00 – 10.30 Tilaisuuden avaus, Yliasiamies Markku Hedman, Rakennustietosäätiö RTS
Kyberturvallisuus osana rakennetun ympäristön kestävää kehittymistä
Ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen, ympäristöministeriö

Alustus: Miten turvallisuusympäristömme on muuttunut?
Toimitusjohtaja Aapo Cederberg, Cyberwatch Finland

Alustus: Miten kyberturvallisuus tuodaan osaksi liiketoimintastrategiaa? Hallituksen ja 
johtoryhmän rooli, Toimitusjohtaja Aapo Cederberg, Cyberwatch Finland



Klo 9.55-10.05 Rakennetun ympäristön digitaalisen turvallisuuden kehittäminen
Ari Järvinen, projektipäällikkö, Rakennusteollisuus RT / Rakennuspooli

Aihiot KIRA-alan kyberturvallisuuden hankkeistukseksi?
Tutkimusjohtaja Tommi Arola, Rakennustietosäätiö RTS

Klo 10.05–10.30 Yhteistä keskustelua KIRA-alan kyberturvallisuuden rakentamisesta

Tilaisuus päättyy klo 10.30. Tämän jälkeen mahdollisuus vapaamuotoiseen ajatustenvaihtoon klo 11.00 saakka.



Kyberturvallisuus 
osana rakennetun 
ympäristön kestävää 
kehittymistä
Executive-keskustelutilaisuus
2.12.2022
Ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen
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Muutoksessa tapahtuu
• 28.11.2022 HS Lukijan mielipide: ”Kriittisten infratietojen keskittäminen on valtava 

turvallisuusriski”
• 21.11.2022 HS: ”Uponorin tuotanto keskeytyi kyberhyökkäyksen takia, antoi tulos-

varoituksen”
• 12.7.2022 HS: ”Rakennusalan konsulttiyhtiö Vahaseen kohdistunut kyberhyökkäys 

saattoi pyyhkiä pois jopa puolen vuoden työpanoksia”
• 4.3.2019 YLE Areena K1, J4: Team Whack murtautuu älykotiisi
• Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko 2018: ”Suomessa on maailman 

innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi.”
• 17.2.2017 Rakennustaito: ”Tietoturvan merkitys rakennustekniikassa kasvaa”
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28.11. HS Lukijan mielipide: ”Kriittisten 
infratietojen keskittäminen on valtava 
turvallisuusriski”
Antti Jakobsson 28.11. 10:05
• Kyllä tuo nykymalli on kaikista tietoturvattomin ja kallein. On harhaa uskoa että tieto on 

paremmin turvassa kun se on hajautettuna satojen toimijoiden palveluissa. Näillä toimijoilla 
ei välttämättä ole ammattilaisia hoitamassa tietoturvaa. Käyttäjien kannalta tilanne ei 
myöskään ole hyvä. Tieto on eri muodoissa ja eri laatuista. Tämä on myös kallein tapa 
yhteiskunnan kannalta.
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https://www.hs.fi/kayttaja/?realNameId=3c1429045f1f270e565f5a3c030c093a1e4132491c01510f310c23


Pitäisikö pysyä paperiajassa?
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Digin hyöty > haitta



Lainsäädäntökehyksen kehitys
• Direktiivi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä (CER) kansallinen toimeenpano
• Tarkistettu kyberturvallisuusdirektiivi (NIS2) valmisteltavana
• Avoimen datan direktiivin toimeenpano arvokkaiden tietoaineistojen asetus viimeistelyssä

• Sis. rakennusten kivijalkageometria, rakennustunnus ja käyttötarkoitus

• Tulossa valmisteltavaksi EU sisäiset rajat ylittävä yhteentoimivuuslainsäädäntö
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Kohti digivihreää siirtymää
Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassi (VNS 10/2022)
• ”Digivihreässä siirtymässä esimerkiksi dataa ja tekoälyä hyödyntäen voidaan tehdä

tarkempia analyyseja ja ennusteita päätösten tueksi, tuottaa parempia palveluita ja
turvallisempia ympäristöjä sekä ohjata energiajärjestelmää ja optimoida resurssienkäyttöä, 
tehostaa prosesseja ja säästää kustannuksissa. Uusien teknologioiden ja
digitaalisten ratkaisujen avulla suomalaiset yritykset eivät ainoastaan pienennä omaa
hiilijalanjälkeään vaan ennen kaikkea pystyvät tarjoamaan globaalisti muille toimijoille
vähähiilisiä ratkaisuja (ns. hiilikädenjälki).” 

YM –strategia 2022
• Kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuutta parannetaan, rakennusten elinkaari on vähähiilinen 

ja materiaalitehokas.
• Ympäristötietoa ja digitalisaatiota hyödynnetään päätöksenteossa tehokkaasti – tieto ohjaa 

vihreää siirtymää ja kulutusvalintoja.
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PÄIVITETÄÄN KUN # VALITTU





MITEN TOIMINTAYMPÄRISTÖMME ON MUUTTUNUT?

Aapo Cederberg

CYBERWATCH FINLAND

Miten turvallisuusympäristömme on muuttunut?
Miten turvallisuusympäristömme on muuttunut?



ESITYKSEN SISÄLTÖ

CYBERWATCH FINLAND

1. Turvallisuusympäristön muutos

2. Kybersota Ukrainassa

3. Kiinan vaikutus

4. Vaikutukset Suomen digi- ja kyberturvallisuuteen



RUSSIA

CYBERWATCH FINLAND
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VENÄJÄN KYBERUHKA!

Tämän hetken johtava venäläinen hybridisodan 
asiantuntija, Aleksander Bartosh kirjoitti vuonna 2018 
Venäjän yleisesikunnan lehdessä, että suurin muutos 
siirryttäessä kylmästä sodasta hybridisotaan oli 
siirtyminen ideologioiden välisestä kamppailusta 
sivilisaatioiden väliseen kamppailuun. 

Venäjän näkemyksen mukaan tällä hetkellä 
kamppaillaan siis sivilisaatioiden ja ideologioiden 
olemassaolosta. Tällaisen sodan voittaja ei ainoastaan 
saa hallintaansa voitettua valtiota ja sen resursseja, 
vaan myös oikeuden päättää häviäjän tulevaisuudesta. 

Venäjän näkökulmasta kyseessä on nimenomaan 
kamppailu läntisen sivilisaation ja Venäjän välillä. 

CYBERWATCH FINLAND



Laaja 
sähköverkon 
lamautus 
joulukuussa 
2015

Laaja 
sähköverkon 
lamautus 
joulukuussa 
2016

Hyökkäys 
maksuliikenne-
järjestelmään, 
2017

GPS-
häiriöitä 
2021-
2022

Palvelunesto-
hyökkäyksiä 
hallintoon 
helmikuussa 
2022

Ukrainalaisen sähköyhtiön 80 000 asiakkaalta katkaistiin sähkönsaanti 
kuudeksi tunniksi. 

Hyökkäys katkaisi 20% Kiovan sähkönkulutuksesta.

Pankit, ministeriöt, sanomalehdet ja sähköyhtiöt joutuivat 
crypto-lockerin uhreiksi. 

Lisääntyneitä GPS-häiriötä Ukrainassa ja sen 
ympäristössä.

Kohteina ulko-, hätätila-, 
opetus- ja puolustusministeriö, 
asevoimat, pankkeja

Näitä ennen sodan alkamista toteutettuja 
kyberoperaatioita voidaan pitää 
kybersabotaasina. Kyberoperaatioina 
sodan kynnyksen alapuolella.

KYBEROPERAATIOITA UKRAINASSA ENNEN 24.2.2022

CYBERWATCH FINLAND
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VENÄJÄN HYBRIDISODANKÄYNTI
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MITKÄ OVAT OLLEET VENÄJÄN KEINOT KYBERSODASSA 
UKRAINASSA

Ø Käynnissä on historian ensimmäinen kybersota, jota tullaan
analysoimaan pitkään ja käyttämään ennakkotapauksena – sodan
oikeussäännöt, sotakorvaukset ja sotasyyllisyys jne.

Ø Tällä hetkellä kybervaikuttamisen painopiste on tiedonhankinnassa ->
hyökkäystyökalut ovat muuttuneet tuhoavien työkalujen käytöstä
tiedustelutietojen keräämiseen, koska sodan pitkittyessä tiedosta on
tullut yhä arvokkaampaa.

Ø Kybersodassa pyrkimys on vaikuttaa puolustajan yhteiskunnan
toimivuuteen sekä mielikuviin konfliktin syistä ja voimasuhteista.
Sähkö- ja vesijakelun häiritseminen on tehokas keino, jolla vaikutetaan
vastustajan toimintakykyyn, mutta sillä on vaikutus myös siviiliväestön
elämään sodan keskellä.

CYBERWATCH FINLAND



VENÄJÄN TIEDUSTELUYHTEISÖ

Presidentti

Turvallisuus-
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Presidentin
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Federaation
suojelu-
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päähallinto

(GRU)

Ulkomaan-
tiedustelu

(SVR)

Federaation
turvallisuus-

palvelu
(FSB)

Lähteet: Galeotti, Mark: Putin’s hydra: Inside Russia’s intelligence services, European Council on Foreign Relations, 11.5.2016 , s. 9
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VENÄJÄN MERKITTÄVIMMÄT HAKKERIRYHMÄT 

Lähteet: Cunningham, Conor: A Russian Federation Information Warfare Primer, Research report, University of 
Washington, 12.11.2020 Russian Cyber Units, Congressional Research Service, January 4, 2021

Tiedustelu-
päähallinto

(GRU)

Ulkomaan-
tiedustelu

(SVR)

Federaation
turvallisuus-

palvelu
(FSB)

Yhteistoiminta

APT 28

Sandworm
Team

Guccifer 2.0

TURLA

Palmetto
Fusion

Gamaredon

APT 29

HUOM!  Kullakin ryhmällä saattaa olla 
jopa kymmeniä lisänimiä

Lähteet: Cunningham, Conor: A Russian Federation Information Warfare Primer, Research report, University of 
Washington, 12.11.2020 Russian Cyber Units, Congressional Research Service, January 4, 2021



VENÄJÄN RIKOLLINEN KULTTUURI
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KIINAN ROOLI

Kiinasta on vuosien saatossa tullut merkittävä 
hybridisodankäynnin toimija ja huolimatta Venäjän 
maineesta, todellisuudessa Kiina lienee merkittävin 
hybridisodankäyntiä hyödyntävä valtio. 
Aivan vastaava ilmiö on APT-luokkaan kuuluvien 
”valtiollisten hakkeriosastojen” osalta. Vaikka Kiina 
toimii laajimmalla rintamalla, Venäjän 
kybertoiminta saa eniten näkyvyyttä. Näköharha 
johtuu Eurooppa-keskeisestä tarkastelusta, joka on 
luontevasti vallalla eurooppalaisessa mediassa. 

CYBERWATCH FINLAND



KIINAN HYBRIDISODANKÄYNNIN KOHTEET JA TAVOITTEET

Taiwan Intia

Vietnam
Malesia
Brunei
Filippiinit
Bhutan

Kaikki Kiinan 
pyrkimyksiä 
vastustavat 
maat

Kaikki 
maailman 
valtiot

TAVOITTEET:
Ø Valtaaminen
Ø Alistaminen
Ø Rajamuutokset
Ø Luopuminen vastustamisesta
Ø Tiedustelu ja vakoilu



KIINAN TAVOITTEET

Kiina voi pyyhkiä pois kärsimänsä häpeän ainoastaan 
yhdistämällä kaikki menettämänsä alueet seuraavien 
sotien kautta:
Ø Kiina hyökkää Taiwaniin ja liittää sen itseensä vuosina 

2020-2025 
Ø Kiina kaappaa Etelä-Kiinanmerellä olevat Spratly-

saaret vuosina 2025-2030
Ø Kiina valloittaa takaisin Etelä-Tiibetin (Arunachal

Pradeshin alueen) vuosina 2035-2040
Ø Kiina kaappaa Taiwanin ja Japanin välisellä 

merialueella sijaitsevat Diaoyu- ja Ryukyu-saaret 
vuosina 2040-2045

Ø Kiina yhdistää Ulko-Mogolian itseensä vuosina 2045-
2050

Ø Kiina valloittaa takaisin Venäjälle menettämänsä 
alueet vuosina 2055-2060

CYBERWATCH FINLAND



UHKA + HAAVOITTUVUUS = RISKI

Emme voi vaikuttaa Voimme vähentää

Voimme hallita

CYBERWATCH FINLAND



Kiinteistö- ja rakennusala (KIRA) ei perinteisesti ole ollut 
kiinnostavin kyberhyökkäysten kohde
KIRA-alan tilanne on kuitenkin viime vuosina radikaalisti 
muuttunut ja se on kohdannut kasvavassa määrin 
onnistuneita korkean profiilin kyberhyökkäyksiä
Tähän on vaikuttanut seuraavat tekijät:
• Alalla kyberturvallisuus on perustunut pitkälti 

omaehtoisuuteen, koska siihen ei ole kohdistunut 
yhtä paljon pakottavaa sääntelyä kuin esimerkiksi 
rahoitusmarkkinoiden toimijoihin.

• Investoinnit kyberpuolustukseen ovat KIRA-alalla 
jääneet pahasti jälkeen muihin toimialoihin 
verrattuna.

• KIRA-alalla on otettu käyttöön yhä enemmän uutta 
kehittynyttä, kyberriippuvaista teknologiaa ja 
integroitu vanhoja järjestelmiä uusien kanssa -> tämä 
muutos on lisännyt merkittävästi organisaatioiden 
hyökkäyspinta-alaa.

TILANNEKUVA
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Reagointi:
• Vahanen perusti välittömästi kriisiryhmän 
• Aloitti tietoturva-asiantuntijoiden kanssa tapauksen 

laajuuden ja seurausten selvittämisen
• Tiedotti asiasta omilla verkkosivuillaan

Jälkitoimenpiteet:
• Hyökkääjää ei ole tähän mennessä kerrottu 

julkisuuteen
• Vahanen ei ole tiedottanut uudelleen, onko 

toiminnot pystytty palauttamaan
• Pimeästä verkosta löytyi Vahaseen liittyen 

ladattavissa oleva tiedosto, mutta sen 
todenperäisyydestä ei voida mennä takuuseen, 
koska tiedostoa ei voi ladata

• (Pimeässä verkossa ei ole Vahasen tietomurtoon 
liittyen merkittäviä viitteitä -> valtiolliset toimijat 
eivät välttämättä operoi pimeässä verkossa samassa 
suhteessa kuin kyberrikolliset)

CASE VAHANEN: REAGOINTI 
JA JÄLKITOIMENPITEET

CYBERWATCH FINLAND



Rakennus ja ympäristötekniikan järjestelmätoimittaja Uponor joutui 
5.11.2022 kyberhyökkäyksen kohteeksi
Hyökkäysvektori: 

• kiristyshaittaohjelma ja mahdollisesti tietomurto
Vaikutukset: 

• Vaikuttaa laajasti yhtiön toimintaan Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa

• Tuotannon keskeytyminen viikoksi
• Antoi tulosvaroituksen, koska epävarmuutta ehditäänkö 

kattamaan menetettyä myyntiä vuoden loppuun mennessä
• Mahdollinen tietomurto koskee asiakkaiden, työntekijöiden 

ja kumppaneiden tietoja
Hyökkääjä: 

• ei tiedossa
Reagointi:

• Varotoimenpiteenä kaikkien järjestelmien ja tuotannon 
sulkeminen

• Aloitti välittömät toimenpiteet tilanteen selvittämiseksi ja 
korjaamiseksi

• Ilmoitti poliisille ja tietosuojavaltuutetulle

CASE UPONOR

CYBERWATCH FINLAND



1. Kiristyshaittaohjelmat
• KIRA-ala hyvin riippuvainen siitä, että projektit 

saadaan toimitettua määräaikaan mennessä -> 
helpommin maksetaan

• Nykyisin myös paljon kriittistä tietoa alalla
2. Kohdennetut tietojenkalasteluyritykset tai niin kutsutut 

toimitusjohtaja huijaukset
• Toimii tällä alalla verraten hyvin, koska rahansiirtoja 

tehdään paljon projektien yhteydessä
3. Tietovuodot
4. Sisäpiirin uhka 
5. Hyökkäykset toimitusketjuja kohtaan

• Ala riippuvainen erilaisista tavarantoimittajista, 
sidosryhmistä, asiakkaista ja muista 
yhteystyötahoista

• Rikolliset löytävät usein sen heikoimman lenkin, jota 
kautta päästä käsiksi muihin yrityksiin

SUOSITUIMMAT 
HYÖKKÄYSMUODOT 

CYBERWATCH FINLAND



• Logistiikkaan kohdistuneet kyberhyökkäykset ovat 
kaksinkertaistuivat vuoden 2022 aikana

• Meriliikenteeseen ja satamiin kohdistuneet 
hyökkäykset ovat korostuneet, mutta myös 
raideliikenteeseen ja lentokentille on aiheutettu 
häiriöitä

• Kuljetus- ja logistiikka-alan kyberhaavoittuvuutta 
lisää sama tekijä kuin raskaan teollisuuden alalla: 
suuri vanhojen OT-järjestelmien määrä.

• Näitä ovat esimerkiksi junien ja raiteiden ohjaus- ja 
sensorijärjestelmät. 

• Logistiikkakeskuksissa datan eheys ja saavutettavuus 
erittäin kriittisiä toiminnan kannalta

• Koska näitä ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu 
kytkettäväksi verkkoon, on avointa hyökkäyspinta-
alaa ja suojaamatonta liikennettä paljon

TILANNEKUVA
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Logistiikka-alan keskinäisriippuvuuden ja heti 
näkyvien häiriötilanteiden takia kyberhyökkäyksillä 
laaja vaikutus

• Yhteiskuntien toimivuuteen vaikuttaminen 
kriittistä infraa häiritsemällä

• Häiriöiden informaatiovaikuttamisen arvo
Potentiaali jopa onnettomuuksien ja 
loukkaantumisten aiheuttamiseen kyberiskulla

• Mahdollinen terroristin, tai valtiollisen 
vihollisen kohde

MOTIIVIT

CYBERWATCH FINLAND



2022 Helmikuun ja maaliskuun aikana hakkerit lamauttivat 
junaliikenteen Venäjän joukkojen siirron hidastamiseksi
Motiivi: 

• Ukrainan puolustuksen tukeminen hidastamalla 
hyökkääjää

Hyökkäysvektori: 
• Junien kontrollijärjestelmien käytön estäminen dataa 

korruptoimalla (ransomware ilman lunnaita)
Vaikutukset:

• Junien kulun häiriöitä päivien ajan, joukkojen 
kuljetuksen ja huollon hankaloittaminen

• Verkkosivujen toiminnan häiriöt, lippujen ostaminen 
estetty

• Tarkkojen hyökkäykseen kohdistuneiden vaikutusten 
arviointi hankalaa

Hyökkääjä: 
• Valko-Venäläiset "kyberpartisaanit"

CASE 1 – VALKO-VENÄJÄN 
RAUTATIET 

CYBERWATCH FINLAND



CYBERWATCH FINLAND
aapo@cyberwatchfinland.fi

KIITOS !





Miten kyberturvallisuus tuodaan osaksi 
liiketoimintastrategiaa?
Hallituksen ja johtoryhmän rooli
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DIGITALISAATIO VS DIGITAALINEN TURVALLISUUS

2010 2020 20302022

Koronapandemian aiheuttama 
digiloikka lisäsi ennätyksellisen 

nopeasti riippuvuutta digitaalisista 
järjestelmistä. Oliko 

kyberturvallisuuden kysynnän 
kasvu suhteessa riittävä?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisäsi 
kyberturvallisuuden kysyntää 

muuttuneen 
turvallisuusymmärryksen takia.

Digitalisaatio

Kyberturvallisuus

Korjausvelka

?



KYBERTILANNEKUVAN PUUTE

Ø 8 % yrityksistä kykenee erittäin nopeaan 
kyberhyökkäysten havainnointiin

Ø 11 % yrityksistä kykenee nopeaan 
kyberhyökkäysten havainnointiin

Ø 21 %  yrityksistä on yksi yhteinen näkymä 
datavarantoihin

RSA:n johtaja Amit Yoran: ”Yritykset eivät kokoa 
oikeita tietoja, eivät hyödynnä keräämiään tietoja 
ja käyttävät uhkien torjumiseen vanhanaikaisia 
tekniikoita.”

Source: RSA Research, March 2016 CYBERWATCH FINLAND



• Digitalisaatio on arkipäivää toimialasta riippumatta
• Digitalisaatio laajentaa yrityksen toimintaympäristöä ja siitä seuraa uusia 

uhkia ja riskejä, jotka on osattava tunnistaa ja käsitellä 
• Mikä on digitaalisen ja verkottuneen (liike)toiminnan laajuus ja kriittisyys 

yritykselle?
• Kyberturvallisuuden tavoitteena on turvata häiriytyneestä kybertoimintaympäristöstä 

riippuvainen toiminta.

• Yritysten kyberturvallisuudelle asetettavat vaatimukset kasvavat 
• Mm. kuluttajatuotteissa: ehdotettu EU:n kyberkestävyyssäädös (Cyber Resilience Act), 

tietoturvavaatimukset koskevat tietoverkkoon kytkettäviä laitteita ja ohjelmistoja 

• Yritysten palveluissa ja toiminnassa: NIS 2 kyberturvallisuusdirektiivi (keskeiset toimijat: 
terveydenhuolto / tärkeät toimijat: lääkinnälliset laitteet, koneet ja laitteet; valvonta, raportointi, 
sanktiot)

Digitaalisen toimintaympäristön riskit
Haasteet kasvaa!

https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/valmistavan-teollisuuden-valmistauduttava-eun-kyberkestavyyssaadokseen-tuotteiden-ja
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0823&from=EN


Tietoturva: 
• Menetetään tiedon 

luottamuksellisuus, 
eheys tai saatavuus. 

• Menetetään tietoja 
tai tietojärjestelmiä

Tietosuoja:
• Rekisteröityjen 

henkilöiden oikeudet ja 
vapaudet vaarantuvat.

• Tietosuojaloukkaukset, 
sanktiot.

Kyberturvallisuus:
• Toimintakyvyn häiriintyminen tai 

estyminen osittain / kokonaan (myös 
fyysisessä toimintaympäristössä).

• Liiketoiminnan keskeytyminen tai 
menetys (myös fyysisessä 
toimintaympäristössä).

• Lisääntynyt uhkataso: asialla eivät ole 
enää vain haktivistit, hakkerit, rikolliset –
vaan myös valtiollisen toimijan 
kyberoperaatiot, -sabotaasi ja -
hyökkäykset

Riskin toteutuminen voi aiheuttaa (liike)toiminnalle väliaikaista tai pysyvää 
haittaa/vahinkoa: tulovirran menetystä, lisätyötä ja kustannuksia, mainehaittaa, 
sanktioita – pahimmillaan liiketoiminnan päättymisen.

Tietoturva-, tietosuoja- ja kyberriskit











YRITYSTEN ROOLI!

Tuottaa toteuttamiskelpoisia kehittämis- ja toimeenpanoehdotuksia tukemaan yrityksien johtajia ja 
johtoryhmiä yrityksen kyberturvallisuuden johtamisessa. 

STRATEGIA22

YRITYKSEN STRATEGIA

HALLITUS

JOHTORYHMÄ

DIGI- JA KYBERYMPÄRISTÖ

1. Visio
2. Missio
3. Tavoitteet
4. Vastuullisuus – digi- ja kyberturvallisuus
5. Johtaminen – strategialla johtaminen

1. Vastaavatko ne asetettuun tavoitteeseen?
2. Ovatko ne loogisia ja käyttökelpoisia 

yritysjohtajille (hallitukset ja 
johtoryhmät)?

3. Parantavatko ne yritysjohdon strategista 
johtamiskykyä ja jatkuvuuden hallintaa?

4. Lisäävätkö ne yrityksen kilpailuetua ja 
osaamista digitalisaation sekä 
kyberturvallisuuden osalta?









SUUNNITTELU

KYBERTURVALLISUUS MUKANA KOKO RAKENNUKSEN ELINKAAREN 
AJAN

CYBERWATCH FINLAND

RAKENTAMINEN YLLÄPITO REMONTOINTI
RAKENNUKSEN 

POISTO 
KÄYTÖSTÄ

SECURITY BY DESIGN   KYBERARKKITEHTI KYBERRAKENTAJA KYBERTALKKARI SECURITY BY DESIGN   



NIS2:  Kyberturvallisuusriskien hallintakeinoja
1. Riskianalyysejä ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevat toimintaperiaatteet

2. Poikkeamien käsittely (poikkeamien ehkäisy, havaitseminen ja niihin reagointi);

3. Toiminnan jatkuvuuden ja kriisitilanteiden hallinta;

4. Toimitusketjun turvallisuus, mukaan lukien kyberturvallisuuteen liittyvät näkökohdat, 
jotka koskevat kunkin toimijan ja sen alihankkijoiden tai palveluntarjoajien, kuten 
datatallennus- ja -käsittelypalvelujen tai tietoturvapalveluntarjoajien välisiä suhteita. 
Linkittyy EU Cyber Resilience Act:iin (CRA)

5. Verkko- ja tietojärjestelmien hankinnan, kehittämisen ja ylläpidon turvallisuus, 
mukaan lukien haavoittuvuuksien käsittely ja ilmaiseminen. Linkittyy CRA:iin.

6. Toimintatavat ja menettelyt (testaus ja auditointi), joilla arvioidaan 
kyberturvallisuuteen liittyvien riskinhallintatoimenpiteiden toimivuutta;

7. Salaustekniikoiden käyttö.



TILANNEKUVA- JA YMMÄRRYS
Yrityksen toimintaympäristötietoisuus ja sen ymmärtäminen
ovat edellytys oikea-aikaisille johtamistoimenpiteille, joilla
turvataan liiketoiminnan menestys myös
kybertoimintaympäristön muuttuessa.

Kybertilannekuva ei muodostu ainoastaan teknisestä
tilannekuvasta. Parhaimmillaan kybertilannekuvassa on
kyetty yhdistämään onnistuneesti teknisten tietojen lisäksi
uhkatiedot ja yleinen tilanne.

Tärkeimpänä elementtinä toimii kuitenkin ihminen.

Onko yrityksellä käytössä prosessi, jolla varmistetaan, että
hallitus ja johtoryhmä saavat mahdollisimman kattavat tiedot?
Onko hallitus varmistanut, että yrityksellä on vastuujohtaja,
joka on vastuussa yrityksen kyvystä hallita digi- ja
kyberturvallisuutta ja sen edistymistä
digitalisaatiotavoitteiden mukaisesti?

TILANNEKUVATASOT, TILANNEKUVAN MERKITYS

Strateginen tilannekuva
Mahdollistaa yritysjohdon tilannetietoisuuden 
kasvattamisen ja ylläpitämisen.

Digitaalisten ja kyberriskien tilannekuva
Mahdollistaa riskiperustaisen päätöksenteon ja 
johtamisen. Antaa perusteet jatkuvuuden 
suunnittelulle ja liiketoiminnan jatkuvuudelle.

Operatiivinen tilannekuva
Päivittäis- ja kriisijohtamisen perusta.

CYBERWATCH FINLAND



darkSOC®
analyysi Avointen 

lähteiden 
analyysi

Sisäinen 
kyberriski-
kartoitus

Toiminta-
ympäristön 

kyberriskianalyysi
Taloudellinen 
Teknologinen
Juridinen 
Poliittinen
Sotilaallinen

Dokumenttianalyysi
Haastattelut

Organisaatioihin liittyvä
Yksilöihin liittyvä

Syvän ja 
pimeän 
verkon  
raakadata

KOKONAISVALTAINEN KYBERTILANNEKUVA

Kokonaisvaltainen kybertilannekuva 
muodostuu Cyberwatch Finlandin 
kehittämän modulaarisen palvelun 
avulla, jossa tarvittavaa dataa 
kerätään lukuisilla eri tavoilla. 

DarkSOC® – analyysia varten kerätään 
raakadataa palvelimille 9 Gt/s  -
taukoamatta. Datasta voidaan 
analysoida organisaation altistumisia, 
paljastaa vuotoja ja muita mahdollisia 
ongelmakohtia ja analysoida näiden 
liiketoiminnalle aiheuttamia riskejä.

CYBERWATCH FINLAND



MITÄ ON KYBERTURVALLISUUS

CYBERWATCH FINLAND



KYBERJOHTAMINEN –
VOITTAVA KONSEPTI         
”TAKE THE CONTROL 
BACK”

Ø Ylimmän johdon kokonaisvaltainen ja 
luotettava kybertilannekuva

Ø Luotettava ja uskottava kyberriskianalyysi 
ja riskienhallintajärjestelmä

Ø Ketterä kybervarautumisen ja jatkuvuuden 
hallinnan suunnitelma

Ø Hyvin koulutettu ja harjoitettu 
kriisijohtamisorganisaatio

Ø Koko henkilöstön asianmukainen 
kyberkoulutus

Ø Oikeat ja innovatiiviset 
kyberteknologiavalinnat 

Ø Oikein mitoitettu kyberbudjetti
Ø Joustava ja alati kehittyvä kyberkulttuuri



CYBERWATCH FINLAND
aapo@cyberwatchfinland.fi

KIITOS !





RAKENNETUN 
YMPÄRISTÖN 
DIGITAALINEN 
TURVALLISUUS

RT Executive 1.12.2022
Ari Järvinen, Rakennuspooli

 
 

 



� Digiriskit ja -uhat vaihtelevat sen mukaan, missä roolissa toimija on pitkässä 
ja laajassa suunnittelun, tuotannon, logistiikan, ylläpidon jne. verkostossa.

� Sisältää kaikki tavanomaiseen liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja uhkat.

� Riskit voivat toteutuessaan häiritä laajalti yhteiskunnan toimintaa.
� Asuinkiinteistöissä asiakkaina ovat asukkaat, joten tietosuojaan kohdistuvat 

uhkat ja riskit korostuvat, esim. erilaiset kulutus- ja olosuhdemittaukset 
muodostavat henkilötietoa sisältävän rekisterin.

� Liike- ja toimitiloissa asiakkaan käytössä olevien tilojen käyttöön vaikuttavat 
digiriskit voivat toteutuessaan johtaa korvauksiin ja mainehaittaan. 

� Infran rakentamisessa suunnitelmatiedon tietoturva tai esim. paikkatiedolla 
ohjattavan tuotannon tai dokumentoinnin häirintä.

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN 
DIGIRISKEISTÄ JA -UHKISTA

Ari Järvinen, Rakennuspooli
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� Ohjeistuksella on luotu perusteita paremmille käytännöille.

� Ohjeistusta on laadittu RT- ja ST-kortistoihin, sekä oppaina mm. 
Pientaloteollisuuden kautta
� Rakentamisen yleiset digiturvaohjeet

� TateRYL ja InfraRYL päivitykset

� Turvallisuusjärjestelmien digiturvaohjeet (tulossa kohta)

� KIRA-alan tutkintojen (korkea-aste, ammatillinen korkea- ja 2. 
aste sekä täydennyskoulutus) digiturvakoulutusta on selvitetty 
osana diplomityötä

MITÄ ON TEHTY

Ari Järvinen, Rakennuspooli
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ESIMERKKI OHJEISTA
”Parasta, mitä alalla on tarjota”

Ari Järvinen, Rakennuspooli

 
 

 

� Rakennusten digitaalisen turvallisuuden kohentaminen ohjeistamalla kaikkia 
rakennuksen elinkaaren aikaisia toimijoita Rakennustiedon julkaisuilla.

� Aluksi kolme toisiinsa liittyvää ohjetta:
� Tilaajan ohje rakennushankkeeseen ryhtyvälle 

ja sen tilaajalle tavoiteasettelun tueksi. 
RT 103206

� Suunnittelijan ohje eri suunnittelualueiden ja
-vaiheiden tueksi. 
RT 103207

� Kiinteistön ylläpidon ohje kiinteistöhallinnon,
-liiketoiminnan ja ylläpidon tueksi. 
RT 103208

RT Executive 1.12.2022



� Rakennuspooliin perustettiin ”rakennetun ympäristön 
digitaalisen turvallisuuden asianhoitajan” tehtävä, 
sijoituspaikka Rakennusteollisuus

� Noin kahden vuoden projektin tavoitteena on luoda 
rakentamisen alalle verkosto, joka toimii ja edistää toimialan 
digitaalista turvallisuutta.

� Verkosto tulee rakentumaan ja vaikuttamaan laajalti
� rahoittajiin

� suunnitteluun ja konsultointiin

� rakennusteollisuuteen ja rakennustuoteteollisuuteen

� koulutukseen jne.

MITÄ OLLAAN TEKEMÄSSÄ

Ari Järvinen, Rakennuspooli
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� Yhtenä HVK:n työnä selvitettiin koko RT-ohjeiston 
digiturvallisuuteen liittyvä sisältö ja listattiin perusteluin, mitkä 
ohjeet ja miksi vaatisivat päivittämistä, jotta ohjeen aihealue 
kattaisi myös digiturvan.

� Listalla olevien ohjeiden (vast.) määrä oli huomattava, joista 
vain muutamaan on tehty sen jälkeen digiturvapäivityksiä.

� Tuota päivitystyötä olisi hyvä viedä systemaattisesti eteenpäin, 
jotta toimijoilla olisi vieläkin paremmat ohjeet käytössään.

MITÄ ESIM RaTi:n / RTS:n TOIVOISI 
TEKEVÄN

Ari Järvinen, Rakennuspooli
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KESKUSTELUA AIHEESTA

� Kysymyksiä?

� Toiveita?
� Muuta palautetta?

Ari Järvinen, Rakennuspooli
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KIITOS !

Lisätietoja
Rakennetun ympäristön digiturva:
Ari Järvinen, projektipäällikkö, Rakennusteollisuus RT / Rakennuspooli
ari.jarvinen@rakennusteollisuus.fi   050 408 0481

Rakennuspooli:
Juha Kaitera, valmiuspäällikkö, Rakennusteollisuus RT / Rakennuspooli
juha.kaitera@rakennusteollisuus.fi   050 548 1604

Digipooli:
Antti Nyqvist, valmiuspäällikkö, Teknologiateollisuus ry / Digipooli
antti.nyqvist@teknologiateollisuus.fi    040 861 9446

Ari Järvinen, Rakennuspooli
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Aihiot KIRA-alan 
kyberturvallisuuden 
hankkeistukseksi?
Tommi Arola

Tutkimusjohtaja, digitaalinen rakennettu ympäristö



Kyberturvallisuus x kiinteistöjohtaminen?

Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, 
jolla pyritään digitaalisesti verkostoituneen 
yhteiskunnan turvallisuuteen.

Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään 
ja varaudutaan digitaalisten ja verkottuneiden 
järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin.

Kiinteistöjohtaminen määritellään 
kokonaisvastuuna prosessista, jossa 
tuotannontekijöiden avulla turvataan kiinteistöjen 
ja tilojen ja niihin liittyvien palvelujen saanti.



Tausta

• Merkittävää osaa fyysisestä rakennetusta ympäristöstä hallitaan digitaalisen 
tietopääoman avulla. 

• Nykyään rakennukset ovat useiden tietojärjestelmien ja –palveluiden systeemi
• Rakennusten operointi ja automaatio
• Talouden järjestelmät
• Huolto jne.

• Rakennuksiin kohdistuu sekä suoria että epäsuoria kyberturvallisuuden uhkia
• Tekninen perusta kyberturvallisuudelle luodaan rakennushankkeen aikana



Kyberturvallisuus ja KIRA-ala näkökulmia

Talouden transaktiot 
ja arvo

Rakennus ja sen 
operointi

Rakennuksen 
tekniset järjestelmät

Varautuminen ja 
vakuutukset



Alan toimijat samalle viivalle

Kokonais-
tilannekuvan 
luominen

Riskien ja 
uhkien 
arviointi 
rakenta-
minen & 
kiinteistö-
johtaminen

Regulaatio, 
standardointi 
ja sertifiointi



Käynnistetään KIRA-alan kyberturvallisuuden kehittäminen projektoimalla TKI-
hankkeeksi kokonaistilannekuvan luominen: 

• Luoda tilannekuva KIRA-alalle (mitä kyberturvallisuus tarkoittaa KIRA-alalla, mistä 
kyberturvallisuus koostuu ja mitkä ovat kehitystrendit esimerkein)

• Kuvata ja analysoida mistä kiinteistöjen kybertuvallisuusriski muodostuu, kuinka hallita 
uhkia ja kenellä vastuu

• Viestiä ja keskusteluttaa alan toimijoita laajasti ymmärryksen kasvattamiseksi

• Kenen tavoitteisiin tämä sopii?
• Onko tahtotila rahoittaa yhdessä ja ohjata työ?

Ehdotus KIRA-alan toimijoille Kokonaistilanne
kuvan luominen



Lisätietoja:

Tommi Arola
Tutkimusjohtaja, digitaalinen rakennettu ympäristö
Email: tommi.arola@rts.fi
Puh. 040-8299789




