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Kyberturvallisuuskeskuksen 
tehtävät

 Tuotamme tilannekuvaa asiakkaillemme päätöksentekoa 
tukemaan ja tiedolla johtamisen tarpeisiin.

 Olemme tukena rakentamassa maailman toimivinta ja 
turvallisinta digitaalista yhteiskuntaa.

 Huolehdimme, että suomalaisilla on käytössään 
toimintavarmat ja tietoturvalliset verkot ja palvelut.

 Turvaamme yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja 
kyberturvallisuusuhkilta.

 Tarjoamme kansalaisille ajankohtaista ja luotettavaa tietoa 
kyberturvallisuudesta.

 Toimimme läheisessä yhteistyössä eri viranomaisten, 
yritysten, järjestöjen, kansainvälisten kumppanien kanssa ja 
oppilaitosten kanssa.
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Havainnointi ja avunanto

 Koordinointi ja avunanto
 CERT- eli Computer Emergency Response Team -toiminto
 Tarjoamme apua tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi ja 

tutkimiseksi sekä koordinoimme tarvittavia toimenpiteitä.
 Toimenpiteet voivat pitää sisällään

 tiedon jakamista

 yhteistyökumppanien ja -verkostojen kontaktointia

 teknistä analyysiä

 lainopillista neuvontaa.

 Ota yhteyttä: cert@traficom.fi

 Ilmoita meille: 
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ilmoita

 HAVARO

 Autoreporter
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Presenter Notes
Presentation Notes
HAVARO-palvelu havainnoi suomalaisiin yrityksiin kohdistuvia vakavia tietoturvauhkia ja varoittaa niistä.Torjumme haittaohjelmia yhteistyössä teleyritysten kanssa Autoreporter-järjestelmän avulla.

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ilmoita


Palvelulupaus tietoturvaloukkauksissa

1.10.2022 5

Varoitamme
muita mahdollisia 

uhreja

Neuvomme 
vahinkojen 

rajoittamisessa

Autamme 
loukkauksen 

analysoinnissa

Tuemme
palautumis-

toimenpiteissä

Keräämme 
lisätietoja 

Suomesta ja 
maailmalta

Koordinoimme
haavoittuvuuksien 

korjaamista
Luottamuksellisesti 

ja maksutta

Terveydenhuoltoalan kyberturvallisuus



Tilannekuva ja verkostot

 Kyberturvallisuuskeskuksen palvelut auttavat 
ylläpitämään ja kehittämään tietoturvaa nopeasti 
muuttuvassa maailmassa. 

 Tilannekuva

 Haavoittuvuuskoordinaatio

 Harjoitustoiminta

 ISAC-tiedonvaihtoryhmät

 Kybermittari

 Tietoturvan standardointiverkosto

 Tietoturvailmiöiden seuranta ja ennakointi

 Ynnä muita
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Tilannekuvatuotteita

 Haavoittuvuustiedotteet ja päivittäiset haavoittuvuuskoosteet

 Kybersää

 News-uutiskirje

 Tietoturva nyt! -artikkelit

 Toimialakohtainen tilannekuva ja tiedotteet

 Varoitukset

 Viikkokatsaus

 Tietoturvan vuosi

 Saat tuotteet käyttöösi liittymällä toimialakohtaisille sähköpostilistoille.
 Laita viestiä osoitteeseen kyberturvallisuuskeskus@traficom.fi

 Uutiskirjeen ja haavoittuvuuskoosteen voit tilata internet-sivuiltamme 
osoitteesta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/tilaa-
uutiskirjeita
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https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/tilaa-uutiskirjeita


Terveydenhuollon 
kyberturvallisuuden 
iso kuva
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Potilas- ja 
asiakastieto

Hoitotyö

Potilas ja 
asiakas

Tietosuoja Kyber-
turvallisuus

Presenter Notes
Presentation Notes
Iso kuva: Kyberturvallisuus on eräs potilaan hoidon mahdollistavista laatutekijöistä. Niin on myös tietosuoja. Laadukas potilaan hoito nojaa potilasta koskeviin tietoihin. Ne ovat nykyään valtaosin digitaalisessa muodossa. Kyberturvallisuudella suojataan paitsi digitaalisten tietojen saatavuutta, eheyttä ja luottamuksellisuutta, myös hoitoa antavan organisaation toiminnan jatkuvuutta sikäli, kun se riippuu digitaalisten tietojärjestelmien toiminnasta. Monia tietosuojatoimenpiteitä toteutetaan kyberturvallisuuden keinoin.



STM:n kyberturvallisuusohje sote-toimijoille

Yleiskuva sote-alan 
kyberturvallisuuden riskeistä ja 
niiden hallinnasta

Ei teknisiä suojausohjeita

Toimintamalli häiriötilanteissa

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/ha
ndle/10024/161683
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161683
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Organisaatioiden ja tietojärjestelmien yhdistäminen

 Jokaisella hyvinvointialueella yhdistyvät kymmenien organisaatioiden 
toimintatavat ja tuhannet tietojärjestelmät.

Tietojärjestelmien ristiinkäyttö organisaatiorajojen yli erityisesti 
sosiaalihuollossa ja perusterveydenhuollossa. Vertaa Lahden kaupungin 
tilanteeseen vuonna 2019!

Hyvinvointialueiden valmistelijat pyytäneet noin 1 mrd. € juuri näiden 
ongelmien korjaamiseen ja ehkäisemiseen!
 Tiedonhallintalain edellyttämä kehitys yhä kesken
 Kokonaisarkkitehtuuri
 Tietosuoja

Myös poikkeamien hallinnan harjoittelu on olennaisen tärkeää.
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Toimitusketjujen kyberturvallisuus

Oriolan ongelmat uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa syyskuussa 
2017
 Ei-pahantahtoinen kyberturvallisuuden poikkeama; suunniteltu ylläpitotyö ei vain 

onnistunut
 Oletko sopinut palvelun- ja järjestelmätoimittajiesi kanssa, kuinka toimitaan 

poikkeamatapauksissa?

 Solarwindsin valmistamaan ICT-järjestelmien hallintaohjelmistoon ujutettiin 
haitallista ohjelmakoodia
 Asia tuli uutisiin joulukuussa 2020, mutta pian paljastui, että hyökkäys oli ollut käynnissä 

ainakin lokakuusta 2019 lähtien.
 Solarwinds oli hyökkääjälle väylä varsinaisten kohteiden tavoittamiseen.

 Hyvää lukemista: https://www.msb.se/sv/publikationer/hoten-mot-de-digitala-
leveranskedjorna--50-rekommendationer-for-att-starka-samhallssakerheten/
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https://www.msb.se/sv/publikationer/hoten-mot-de-digitala-leveranskedjorna--50-rekommendationer-for-att-starka-samhallssakerheten/


Kohdennetut 
tietomurrot ja 
kiristys
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Kiristyshaittaohjelmatapaukset 
terveydenhuoltoalalla

Suomessa vain muutamia tartuntoja opportunistisesti levitetyistä 
kiristyshaittaohjelmista.

 TYKS:n WannaCry-tapaus vuonna 2017.

Kohdennetut kiristyshaittaohjelmahyökkäykset

 Suomessa ei tartuntoja terveydenhuoltoalalla.

 Valtava ongelma Yhdysvalloissa ja kasvava Euroopassa.

Kohteiden 
löytäminen

Kohteen 
murtaminen

Verkon 
valtaaminen

Pääsyn 
varmistaminen Rahastus
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Presenter Notes
Presentation Notes
TYKS:n tapaus: https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/wannacry-haittaohjelma-loytyi-tyks-sta/Ennen vuotta 2014: levitys sähköpostilla, pelkkä kiristysviesti tietokoneella, ei vaikutusta tiedostoihinVuosina 2014-2017: levitys yleensä sähköpostilla laajasti kelle tahansa, tietokoneen tiedostojen salaus, lunnasvaatimusVuodesta 2017 lähtien:Edelleen hieman levitystä kelle tahansa sähköpostillaKohdennetut hyökkäykset lisääntyneet voimakkaasti:mahdollisten kohteiden skannaus ja valikointisisäverkkoon murtautuminen usein heikosti suojatun etätyöpöytäpalvelun kauttahaittaohjelman levittäminen sisäverkossatiedostojen salaus kaikilla tietokoneilla samanaikaisestilunnasvaatimus
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Lähde: FBI Internet 
Crime Report 2021. 
https://www.ic3.gov/M
edia/PDF/AnnualRepor
t/2021_IC3Report.pdf

Presenter Notes
Presentation Notes
Tältä näyttävät kiristyshaittaohjelmilla tehdyt rikokset Yhdysvaltain liittovaltion poliisin silmin. Terveydenhuoltoala oli selvästi yleisin huoltovarmuuskriittinen sektori, jonka organisaatioihin kiristysrikoksia kohdistui. Rikolliset seuraavat rahaa.



Irlannin terveydenhuoltojärjestelmää vastaan 
tehdyt kiristyshaittaohjelmahyökkäykset

Hieman aikaperspektiiviä:
 14.5.2021: Conti-rikollisryhmä murtautui Health Service Executiven tietojärjestelmiin. 

Kansallisen potilastietojärjestelmän, digitaalisen kuva-arkiston, sähköpostin ja 
sairaaloiden lukuisten paikallisten tietojärjestelmien käyttö estyi.

 23.7.2021: Useimmat keskeiset järjestelmät palautettu käyttöön. Päivystyspolit 
edelleen ruuhkaisia. Monet röntgenkuvaukset peruttu. Sähköposti alkanut palautua 
käyttöön.

Tärkeimpiä oppeja:
 Kohdennettuja hyökkäyksiä voidaan torjua. Terveysministeriö onnistui siinä.
 Kohdennetusta hyökkäyksestä toipuminen kestää kauan.
 Jos laitat kaikki munat yhteen koriin, niin vahdi sitä koria hyvin.

PwC:n raportti: http://www.hse.ie/eng/services/publications/conti-cyber-
attack-on-the-hse-full-report.pdf
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Presenter Notes
Presentation Notes
13.5.2021: Conti-rikollisryhmä yritti murtautua terveysministeriön tietojärjestelmiin. Ministeriö torjui hyökkäyksen. Tieto ei ilmeisesti tavoittanut HSE:tä tai sitä ei kyetty käyttämään hyödyksi HSE:ssä.

http://www.hse.ie/eng/services/publications/conti-cyber-attack-on-the-hse-full-report.pdf


Puolustautuminen kohdennettuja 
kiristyshaittaohjelmia vastaan

CERT NZ:n erinomaiset ohjeet: 
https://www.cert.govt.nz/business/g
uides/protecting-from-ransomware/

 Henkilöstön valistaminen

 Järjestelmien koventaminen

 Lokien hallinta

 Verkkojen segmentointi

 Varmuuskopiointi

 Vain listattujen sovellusten salliminen 
jne.
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https://www.cert.govt.nz/business/guides/protecting-from-ransomware/


Kiitos 
mielenkiinnosta!
Ota yhteyttä: 
kyberturvallisuuskeskus@traficom.fi
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