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Termit ja määritelmät
• Information Sharing and Analysis Centre, ISAC

– Tiedonjako- ja analysointikeskus ovat eri toimialasektoreita varten perustettuja kyberturvallisuuden 
yhteistyöelimiä.

• Information security incident response team ISIRT
– Tiimi, joka koostuu organisaation asiantuntijajäsenistä, jotka käsittelevät tietoturvapoikkeamia elinkaarensa 

aikana

• A Computer Emergency Response Team, CERT
– Asiantuntijaryhmä keskittyy pääasiassa tieto- ja viestintätekniikan (ICT) vaaratilanteisiin. CERT-ryhmälle voi olla 

muita erityisiä kansallisia määritelmiä (vrt. KTK). Organisaatioilla voi olla myös omia CERT-tiimejä 

• Tietoturvatapahtuma (Information security event)
– Tunnistettu järjestelmän, palvelun tai verkon tilan esiintyminen, joka viittaa mahdolliseen 

tietoturvaloukkaukseen, käytäntöön tai valvonnan epäonnistumiseen tai aiemmin tuntemattomaan tilanteeseen, 
joka voi olla turvallisuuden kannalta merkityksellinen

• Tietoturvahäiriö (Information security incident)
– Yksittäinen tai sarja ei-toivottuja tai odottamattomia tietoturvatapahtumia, joilla on merkittävä todennäköisyys 

vaarantaa liiketoiminta ja uhata tietoturvaa

• ENISA Taxonomia
– Taksonomia yhdenmukaistaa kyberturvallisuuden määritelmät ja terminologiat. Organisaatiot ja asiantuntemus 

voidaan luokitella kaikkialla Euroopassa yhteisellä tavalla.

• Tunnistetiedot | INDICATORS OF COMPROMISE, IOC
– Tunnistetut ominaisuudet ja tekniset tiedot hyökkäyksestä. Voi olla määrämuotoista tai vapaata kuvausta 

riippuen tunnistetiedon tyypistä
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Tietoturvatiedon jakaminen
• Yksi merkittävimmistä tavoista parantaa 

organisaation sietokykyä kyberturvahyökkäyksiä 
vastaan on saada tarkka ja oikea-aikainen 
tilannetieto.
– Tiedon jakamiseksi tarvitaan yhteinen kuvaus

• Tilannetietojen tehokas tuottaminen ja 
hyödyntäminen saavutetaan jakamalla tietoa 
muiden tiedonjakeluverkon toimijoiden kanssa 
nopeasti ja luotettavasti vaarantamatta oman 
organisaation luottamuksellisia tietoja
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STIX - Structured Threat Information 
eXpression, uhkatiedon kuvauskieli
• Mitren kehittämä, nykyinen kehittäjäyhteisö: http://stixproject.github.io/community/
• Kieli tapahtuman kuvaukseen ja viestintään

Ei tietojen jakamisohjelma tai -työkalu
• Auttaa

Ymmärtämään ja luomaan jäsenneltyjä kyberuhkatietoja
Luo johdonmukaisia kuvauksia uhkatiedoille (XML)

Tukee myös muita toteutuksia, kuten semanttista WEB (RDF/OWL, JSON, protobuf, …)

• Laaja joukko kyberuhkia käsitteleviä organisaatioita ja yhteisöjä käyttäjinä
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STIX Data Example Domain Watchlist
(https://stix.mitre.org/language/version1.0.
1/samples.html)
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STIX Arkkitehtuuri
Mitä etsit ?

Miksi tämä tehtiin ?I

Miksi pitäisi 
välittää siitä ?

Mitä tapahtuu ?

Mitä heikkoutta 
haluavat hyödyntää ?

Mitä pitäisi tehdä asialle?

Missä se nähtiin ?

Source: http://scap.nist.gov/events/2012/itsac/presentations/day2/4Oct_430pm_Barnum.pdf

Kuka toteuttaa ?
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KYBERHÄIRIÖIHIN VARAUTUMINEN

STIX rakenne

Mitä etsit Ensisijaisia tietoja, joilla yhdistetään eri toimijoiden havainnot (observable) esim. 
luomalla niille yhteinen tunniste, IP, sähköpostiosoite tms.

Miksi pitäisi välittää Tunnistetietojen(indicator) avulla päätellään, koskeeko kyseinen tapahtuma heitä. 
Tunnistetieto voi olla esim. haitallisten verkkotunnusten joukko.

Missä nähtiin Tapahtuma (incident) koostuu organisaatioon vaikuttavista tietoturvatapahtumista.

Mitä tapahtuu Hyökkääjän taktiikan, tekniikan ja menettelytapojen (TTP) tunnistaminen.

Mitä heikkoutta 
hyödyntää

Hyödyntämiskohteen (exploit target) kuvauksella välitetään tietoa ohjelmiston, 
verkon, järjestelmän, kokoonpanon haavoittuvuuksista/heikkouksista ja 
korjaustoimenpiteistä.

Miksi tehtiin Kyberhyökkäyskampanjakuvaus(campaign) toiminnoista tai hyökkäyksistä tietyllä 
ajanjaksolla tiettyä kohdetta vastaan. Tavoite ymmärtää mitä hyökkääjä tavoittelee.

Toteuttaja Uhkatoimijat (threat actors) ovat henkilöitä/ryhmiä/organisaatioita, joista kuvataan 
motiivit, kyvyt, tavoitteet, vaativuus, aiemmat toimet, resurssit ja roolit.

Mitä asialle pitäisi tehdä Toimintatapakuvauksessa (course of action) esitetään toiminnot, joilla pyritään 
estämään hyökkäys tai vastaamaan siihen. Teknisiä, automatisoituja toimenpiteitä, tai 
korkeamman tason toimia (koulutus/käytännöt).

Presenter Notes
Presentation Notes
Esimerkki STIX-kuvauksesta XML-kuvauskielellä: https://raw.githubusercontent.com/STIXProject/schemas/version_1.0.1/samples/STIX_Domain_Watchlist.xml[85] Standardizing Cyber Threat Intelligence Information with the Structured Threat Information eXpression (STIX™), White paper: STIX project Github 2014[86] The Trusted Automated eXchange of Indicator Information (TAXII™), White paper: TAXII project Github 2014[87] Cyber Observable eXpression (CybOX™) Archive Website, CybOX project Github[88] Sharing threat intelligence just got a lot easier!, OASIS Open Github
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Uhkatiedon jakomallit ja alustat
• HUB and Spoke

– Yksi toimija (HUB) toimii tiedon jakajana ja mahdollisesti myös 
tiedon vastaanottajana verkoston muilta jäseniltä (Spoke)

• Peer-to-Peer 
– Kukin verkoston toimija on sekä tiedon jakaja että tiedon 

vastaanottaja
• Source-Subscriber

– Yksi toimija (Source) välittää tietoja muille verkoston jäsenille 
(Subscriber).
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Jakamismallit
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Malware Information Sharing Platform 
(MISP)

• MISP on uhkatietojen jakamisalusta, joka on ilmainen ja avoimen lähdekoodin 
ohjelmisto

• Työkalu, joka kerää tietoja kumppaneilta, analyytikoilta, muilta laitteistoilta ja 
ohjelmistoilta sekä syötteistä

• Normalisoi, korreloi ja rikastuttaa tietoja
• Mahdollistaa tiimien ja yhteisöjen yhteistyön
• Laajimmin käytetty kyberturvallisuuteen liittyvien tilannekuva-, uhka- ja 

tapahtumatietojen jakamisalusta 
• STIX-tuki: tietojen vieminen STIX-muodossa
• MISP:tä käytetään enimmäkseen kyberturvallisuuden tiedonjaossa 

• ENISA (Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto) on kannustanut organisaatioita Euroopassa 
käyttämään sitä yhteisenä Euroopan tason turvallisuustietojen jakamisena julkaisemalla oman 
kyberturvallisuuden tietojen ENISA taksonomian

• Euroopan Unioni rahoittaa MISP-kehitystyötä.
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ENISA Taxonomy Mind Map
WP2016 1-1 3 Threat Taxonomy.pdf
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https://www.enisa.europa.eu/publications/smart-airports/wp2016-1-1-3-threat-taxonomy.pdf/@@download/file/WP2016%201-1%203%20Threat%20Taxonomy.pdf


MISP:n käyttäminen – lisää uusi 
tapahtuma

Jari Hautamäki 13Lähde: Quick Start · User guide of MISP intelligence sharing platform (circl.lu)

https://www.circl.lu/doc/misp/quick-start/


MISP:n käyttäminen – tapahtuma-
luettelo
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Cyber Security Excercise – tapaus 
HCCR

• Pilotti toteutettiin syyskuussa 2021 HCCR (Health Care 
Cyber Range) -hankkeessa. 

• Tiedonvaihtoarkkitehtuuri perustui kansallisten 
tiedonjako- ja analysointikeskuksen (ISAC) toimijoiden 
toteuttamiseen tiedojakoyhteisön toimijoina. 

• Arkkitehtuurissa kansalliset ISAC-toimijat ja alueelliset 
sairaanhoitopiirit muodostavat kyberturvallisuustietojen 
jakamismallin, jota täydentävät muut uhkatietojen siirron 
kannalta merkitykselliset toimijat.

•
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International level:
• National CERT (CERT-FI)

ISAC-level:
• National ISAC groups, 

especially social and 
healthcare ISAC

Enteprise level:
Hospital districts

International 
CERT’s

Providers, vendors
and companies
which offer
services to 
enteprise level

Kyberturvallisuustietojen jakamisen tasot
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Kyberturvallisuustiedon jakaminen 
HCCR -pilottiharjoituksessa

• Pilottiharjoituksessa oli tarkoitus harjoitella eri viranomaisten, 
operaattoreiden, yritysten ja sairaanhoitopiirien kesken kyberturvallisuuden 
tapahtumatiedon jakamista

• Tiedon jakaminen toteutettiin MISP-sovelluksen kautta
• Jokaisella Blue Teamilla (BT1-6) ja White Teamilla oli omat MISP instanssit 

(Community, yhteisö)
• Tiedon jakamista toteutettiin eri tavoin

– Ainoastaan omalle yhteisölle (This community only)
– Kaikille yhteisöille (All communities)
– Yhteen liitettyjen yhteisöjen välillä (Connected communities) tai
– Jakoryhmien (Sharing group) kautta

• Pilotissa tiedonjako toteutettiin pääsääntöisesti jakoryhmien (Sharing group) 
avulla

• Lisäksi jako voitiin toteuttaa myös ainoastaan omalle yhteisölle (This
community only) tai kaikille yhteisöille (All communities)
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Saarik
ka

PHHKY Muut

PSHP KSSHP

Social and Health 
Care ISAC, 

Other ISAC groups
and actors e.g.  
Energy, Media, 

ISP’s

CERT-FI

• Actors share social and 
helthcare specific threat
and event information

Hospital districts, hospitals,… 
(partners in project)
• Share threat and event information

among themselves and ISAC’s and 
CERT-FI

• Other ISAC groups and 
other actors e.g. 
security 
houses, private 
operators, vendors, 
Social and Health care 
service providers 

• Actors share industry-
specific threat and 
event information 

• Share generally situation picture, 
threat and incident information

BT1, BT2, 

BT3, BT5

BT4, 
BT7

BT6• International CERT 
and other international
actors

WT
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White team (WT)
* represent also 
European CERTs 

and International 
Providers

BT 5 
(CERT-FI)

SG: EU-CERTs

BT 3 + 4 
(SOTE-ISAC)

BT 6
Other ISACs and 
national service

providers

SG: INT-ISPsSG: INT-
Providers

SG: ISAC-Communities

BT 1 
hospital
districts

BT 2 
hospital
districts

SG: SOTE-ISAC

SG: SHPT

SG: NAT-Providers

MISP konfiguraatio pilotissa
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Pilotin tulokset
• Arkaluonteisten tietojen välittäminen toimijoiden välillä on oltava 

luottamuksellista.
• Viestinnän tehokkuus riippuu siitä, kuinka nopeasti ja tarkasti 

kyberturvallisuushyökkäys kuvataan. 
• Tarpeettomia tietoja tulisi välttää toimijoiden välisessä 

tiedonvaihdossa, jotta vältytään tietotulvasta olennaisen tiedon 
havaitsemiseksi.

• Kyberturvallisuushyökkäysten tutkiminen ja dokumentointi on aikaa 
vievää ja vaatii resursseja. 
– Tarvitaan myös epävirallinen kanava, kuten IRC, jossa tietoa voidaan jakaa 

epävirallisessa muodossa hyvin varhaisessa vaiheessa, kun mahdollista 
hyökkäystä epäillään. 

• Mahdollistaa tiedon vastaanottajan ”virittäytymisen” mahdolliseen uhkatilanteeseen ennen 
yksityiskohtaisemman uhkatiedon välittämistä virallisen tiedonjakoyhteisön kautta.
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