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Kyberrikollisuudessa  
liikkuvat isot rahat
Tieto on valtaa. Sitä saa varastettua verkon kautta nopeasti ja helposti. Jatkuvasti kasvava kyberrikollisuus 
on kaikkialle levinneen digitalisaation haittapuoli.

Teksti: Anni Aarinen
Kuvat: Adolfo Vera

K
ansainvälisesti kyberrikolli-
suus kasvaa kaikista rikolli-
suuden aloista nopeimmin. 
Kriminaalien käsien kautta 
liikkuu vuosittain 400 mil-

jardia dollaria eli 290 miljardia euroa – 
suunnilleen saman verran kuin globaa-
lissa huumekaupassa. Kyberrikollisuu-
den aiheuttamat haitat nostavat kaikkien 
käyttämiemme tuotteiden ja palveluiden 

hintoja: on arvioitu, että kukin EU-kan-
salainen menettää vuosittain keskimää-
rin 174 euroa suoraan tai välillisesti ky-
berrikollisuuden takia. Tietoturvaklusteri 
FISC arvioi, että Suomessa kyberrikolli-

- Täytyy ymmärtää, keitä hyökkääjät ovat, mikä on heidän 
motiivinsa ja kuinka he toimivat. Vain siten kyberuhilta on 
mahdollista suojautua, neuvoi F-Securen tutkimusjohtaja 
Mikko Hyppönen

- Suomi haluaa olla tietoturvan alalla puhtaudestaan ja 
puolueettomuudestaan tunnettu paikka, kuin data-alan Sveitsi, 
sanoi Juha Remes.

ajankohtaista
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Erka Koivunen johtaa Viestintäviraston alaista CERT-FI:tä.

suudelle on hävitty rahaa jo noin miljar-
din euron edestä.

Maailmanlaajuisten tietoturvamarkki-
noiden arvo on puolestaan noin 67 mil-
jardia dollaria eli 49 miljardia euroa mu-
kaan lukien palvelut, laitteet ja ohjelmis-
tot. Tämä panostus ei selvästi riitä pistä-
mään loppua rikollisuudelle, vaan inves-
tointeja tarvitaan lisää. Turvallisuusalalle 
odotetaan erittäin nopeaa kasvua. 

Tunne  
hyökkääjä
- Täytyy ymmärtää, keitä hyökkääjät 
ovat, mikä heidän motiivinsa on ja kuin-
ka he toimivat. Vain siten kyberuhilta on 
mahdollista suojautua, neuvoi F-Securen 
tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen, yksi 
maailman vaikutusvaltaisimmista tieto-
turva-alan toimijoista.

Pääosa kyberhyökkääjistä on rikollisia, 
valtiollisia toimijoita tai aktivisteja, jotka 
käyttävät hakkerikeinoja vääryyksien pal-
jastamiseen ja huomion hakemiseen mie-
lestään tärkeille asioille. Terroristit ovat 
vastuussa vain murto-osasta hyökkäyksiä.  
Todennäköisin tihutyön tekijä on rikolli-
nen tai teollinen kilpailija. Heidän moti-
vaationaan on raha.

Monipuolisia  
hyökkäysmenetelmiä 
Viruksia saadakseen ei tarvitse klikkailla 
linkkejä hämärillä sivuilla tai avata säh-
köpostin liitetiedostoja. Tartunta voi iskeä 
ihan millä tahansa verkkosivulla, sillä si-
vuston valjastaminen virusten levittämi-
seen ei vaadi muuta kuin parin koodirivin 
lisäämistä vaivihkaa.

Tutuimpia hyökkäyksiä ovat luottokort-
titietoja tallentavat ohjelmat, verkkopan-
kista rahaa siirtävät pankkitroijalaiset sekä 
lunnastroijalaiset, jotka lukitsevat tietoko-
neen ja avaavat sen vain lunnaita vastaan.

Aikajänne kyberhyökkäyksen suunnit-
telusta käyttöönottoon on hyvin lyhyt: ih-
minen voi koodata uuden haittaohjelman 
tunnissa, tietokone muokkaa vanhasta 
hyökkäyksestä hiukan kehittyneemmän 
version jopa millisekunneissa.

Yritykset 
kärsivät eniten 
Mediassa kohistaan eniten kuluttajien ko-
kemista kybervääryyksistä, valtioiden 
vehkeilyistä ja kyberterrorismin uhasta. 
Harvoin tulee esiin se, että suurin osa ky-
berrikollisuuden kustannuksista päätyy 

yritysten harteille. Moni yritys pitää ma-
talaa profiilia kärsimistään ongelmista. 

Viestintäviraston alaisen CERT-FI:n 
päällikkö Erka Koivunen kertoi yritys-
ten kärsivän erityisesti troijalaisista, va-
koilusta ja kohdennetuista hyökkäyksis-
tä. Esimerkiksi palvelunestohyökkäykses-
sä verkkosivuille synnytetään keinotekoi-
sesti niin paljon liikennettä, että palveli-
met kaatuvat. 

- Yritys menettää liiketoimintaa, jos 
asiakas päättää etsiä haluamansa palve-
lun muualta. Esimerkiksi Amazon tekee 
kauppaa 118 000 dollarilla minuutissa, 
jolloin lyhytkin palvelukatko tulee todel-
la kalliiksi, huomautti FISCin toiminnan-
johtaja Juha Remes.

Kyberhyökkäykset ovat vahingollisia 
yrityksen maineelle, jos ne kielivät au-
koista turvatoimissa. Asiakkaat saattavat 
miettiä kahdesti, antavatko luottokortti-
tietojaan sellaisen yrityksen haltuun, jol-
ta tietoja on ennenkin anastettu.

Perinteinen teollisuusvakoilu on voi-
missaan myös digitaalisena aikana. Suu-
rin osa yritysten liiketoimintaan liitty-
vistä tiedoista on tallennettu digitaalises-

sa muodossa ja täten varastettavissa ky-
berkeinoin. Hyökkäyksen kohteena olevaa 
dataa saatetaan myös vääristellä tai tuhota.

- Yritykselle voi olla paljon hyötyä esi-
merkiksi siitä, jos se saa käsiinsä kilpailijan 
tarjouksen tiedot. Se voi valmistella oman 
tarjouksen vastaavilla ehdoilla, mutta hiu-
kan paremmalla hinnalla ja näin varmistaa 
tarjouskilpailun voiton, havainnollisti Eli-
san turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius.

Brittiläisen tutkimuksen mukaan ky-
berhyökkäyksistä eniten kärsivien toimi-
alojen listalla kärjessä oli teollisuus ja seu-
raavina rahoitus-, vakuutus- ja kiinteis-
töalat. 

Suojattomat 
automaatiojärjestelmät
Yhteiskuntamme infrastruktuuri lepää 
digitaalisten järjestelmien varassa. Tieto-
koneet pyörittävät kaikkea liikennevalo-
jen ohjauksesta maksuliikenteeseen. Au-
tomaatiojärjestelmät hoitavat mm. läm-
mityksen, sähkön- ja vedenjakelun sekä 
ovien lukituksen. 

- Biteillä saa pahaa tuhoa aikaan fyysi-
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Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius valotti tietoturvaa 
yritysten kilpailukyvyn kannalta.

- Biteillä saa pahaa tuhoa aikaan fyysisessä maailmassa, huomautti 
Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner.

Tietoturvan ABC
 
l	 Varmuuskopioi datasi 

l	 Käytä suojausohjelmia ja pidä ne päivitettyinä

l	 Älä käsittele työasioita suojaamattomissa 

 palveluissa 

l	 Älä käytä samaa tietokonetta raha-asioiden 

 hoitamiseen ja muuhun surffaukseen

l		 Käytä salausta (encryption) viestiessäsi

sessä maailmassa, huomautti Aalto-yliopiston tietoverkkotek-
niikan professori Jukka Manner.

Mannerin tutkimusryhmä arvioi maaliskuussa julkaistussa ra-
portissa, että Suomessa on noin 10 000 automaatiojärjestelmää, 
joihin saa yhteyden suoraan julkisen internetin kautta. Nämä jär-
jestelmät ovat alttiina kyberhyökkäyksille. Monissa tapauksis-
sa kyse on ymmärtämättömyydestä tai piittaamattomuudesta.

- On aika naiivia ajatella, että kukaan ei halua uhata meidän 
järjestelmäämme. Näissä järjestelmissä ei ole lukkoa, vaan ovet 
ovat apposen avoinna kelle vain. Suhteessa asukasmäärään Suo-
messa on ylettömän paljon suojaamattomia automaatiolaittei-
ta. Tässä aiheessa olemme oikea tietoturvan takapajula. Järjes-
telmiemme pitäisi olla niin hyviä, ettei hakkereille maksa vai-
vaa murtautua niihin. Ei autovarkaallekaan ole mikään ongelma 
purkaa rattilukkoa, mutta hän nappaa silti mieluummin sellai-
sen auton, jossa tällaista hidastetta ei ole. Samaa suojausperiaa-
tetta kannattaisi noudattaa tietojärjestelmissäkin, Manner neuvoi.

Suomesta  
kyberparatiisi
Suomessa on alan osaamista, sillä täällä on noin 50 kybertur-
vallisuuteen ja tietoturvaan erikoistunutta yritystä, joiden lii-
kevaihto Suomessa on 250 miljoonaa euroa. Tietoturva kuuluu 
5000 ihmisen päivittäiseen työnkuvaan. 

- Nyt voisi olla erinomainen hetki markkinoida suomalaisia tie-
toturvatuotteita ja -palveluita luotettavuusnäkökulmalla – me 
emme vuoda tietoja NSA:lle tai muillekaan organisaatioille, Koi-
vunen ehdotti.

Kotikentältä on hyviä näyttöjä: suomalaiset tietoliikennever-
kot ovat maailman puhtaimpien joukossa. 

- Emme suinkaan ole immuuneja hyökkäyksille. Salaisuutem-
me on siinä, että siivoamme tehokkaasti: käytämme virustorjun-
tatuotteita ja poistamme infektiot ennen kuin ne ehtivät levitä, 
Koivunen kertoi. 

Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomessa on maailman 
johtavat kyberturvallisuustoimijat vuoteen 2016 mennessä. 

- Haluamme olla se puhtaudestaan ja puolueettomuudestaan 
tunnettu paikka tällä alalla, ikään kuin data-alan Sveitsi, Remes 
kiteytti.  w

ajankohtaista


