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Tietoa aihekohtaisesta katsauksesta: 

Tämän aihekohtaisen katsauksen, joka ei ole tarkastuskertomus, tavoitteena on saada 
yleiskuva EU:n monimutkaisesta kyberturvallisuuspolitiikasta ja yksilöidä 
kyberturvallisuuspolitiikan vaikuttavan toteuttamisen keskeiset haasteet. Katsaus 
kattaa verkko- ja tietoturvan, kyberrikollisuuden, kyberpuolustuksen ja 
disinformaation. Tarkoitus on myös luoda pohjaa mahdolliselle tulevalle 
tarkastustyölle tällä alalla. 

Tilintarkastustuomioistuin kävi analyysiaan varten läpi julkisesti saatavilla olevaa tietoa 
sisältäviä asiakirjoja, kuten virallisia asiakirjoja, kannanottoja ja kolmansien osapuolten 
suorittamia tutkimuksia. Kenttätyö suoritettiin huhti-syyskuussa 2018. Huomioon 
otettiin kehityssuuntaukset vielä joulukuulta 2018. Työtä täydennettiin jäsenvaltioiden 
kansallisille tarkastuselimille suunnatulla kyselytutkimuksella ja haastattelemalla 
keskeisiä sidosryhmiä EU:n toimielimistä sekä yksityisen sektorin edustajia. 

Tilintarkastustuomioistuimen yksilöimät haasteet on ryhmitelty neljään laaja-alaiseen 
kokonaisuuteen: i) kyberpuolustuspolitiikan kehys; ii) rahoitus ja menot; iii) 
kyberuhkien sietokyvyn kehittäminen; iv) vaikuttava reagointi kyberhäiriöihin. 
Paremman kyberturvallisuuden saavuttamisesta EU:ssa on pakko huolehtia. Siksi 
jokaisessa luvussa esitetään joukko ideoita päättäjien, lainsäätäjien ja käytännön työtä 
tekevien harkittavaksi. 

Tilintarkastustuomioistuin haluaa kiittää rakentavasta palautteesta, jota se on saanut 
komission yksiköiltä, Euroopan ulkosuhdehallinnolta, Euroopan unionin neuvostolta, 
Europolilta, ENISAlta, Euroopan kyberturvallisuusjärjestöltä sekä jäsenvaltioiden 
kansallisilta tarkastuselimiltä. 
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Tiivistelmä 
I Teknologian myötä avautuu aivan uusi mahdollisuuksien maailma, jossa uusista 
tuotteista ja palveluista tulee kiinteä osa arkeamme. Samanaikaisesti kasvaa myös riski 
joutua tietoverkkorikollisuuden tai kyberhyökkäysten kohteeksi; niiden 
yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat jatkuvassa kasvussa. EU on pyrkinyt 
vuodesta 2017 alkaen vauhdittamaan toimia, joilla parannetaan kyberturvallisuutta ja 
digitaalista autonomiaa. Nämä toimet ajoittuvat näin ollen ratkaisevaan ajankohtaan. 

II Tämän aihekohtaisen katsauksen, joka ei ole tarkastuskertomus ja joka perustuu 
julkisesti saatavilla olevaan tietoon, tavoitteena on luoda katsaus EU:n 
monimutkaiseen ja vaihtelevaan kyberturvallisuuspolitiikkaan ja yksilöidä 
kyberturvallisuuspolitiikan vaikuttavan toteuttamisen keskeiset haasteet. Katsaus 
kattaa EU:n kyberturvallisuuspolitiikan sekä kyberrikollisuuden ja kyberpuolustuksen, 
ja sisältää myös toimia, joilla torjutaan disinformaatiota. Tilintarkastustuomioistuimen 
yksilöimät haasteet on ryhmitelty neljään laajaan kokonaisuuteen: i) 
kyberpuolustuspolitiikan kehys ja säädösperusta; ii) rahoitus ja menot; iii) kyberuhkien 
sietokyvyn kehittäminen; iv) vaikuttava reagointi kyberhäiriöihin. Jokaisessa luvussa 
esitetään havaittuihin haasteisiin liittyviä pohdinnan aiheita. 

Toimintapolitiikka ja säädösperusta 

III Mitattavissa olevat tavoitteet puuttuvat ja luotettavia tietoja on saatavilla niukalti. 
Näin ollen on haasteellista kehittää toimia, jotka vastaisivat EU:n 
kyberturvallisuusstrategian laaja-alaisia tavoitteita, joiden mukaan EU:sta on tarkoitus 
tehdä maailman turvallisin digitaalinen ympäristö. Tuloksia mitataan vain harvoin ja 
vain harvoja politiikanaloja on arvioitu. Keskeisenä haasteena onkin näin ollen 
varmistaa tarkoituksenmukainen tilivelvollisuus ja arviointi siirtymällä 
tulosperusteiseen toimintakulttuuriin, johon on sisällytetty arviointikäytäntöjä. 

IV Säädösperusta on yhä puutteellinen. EU:n lainsäädäntöön liittyvät puutteet ja 
epäyhtenäinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä saattavat vaikeuttaa 
lainsäädännön täysimääräistä hyödyntämistä. 

Rahoitus ja menot 

V Investoitavien määrien mukauttaminen tavoitteisiin on haastavaa: edellytyksenä 
on, että kyberturvallisuutta koskevien kokonaisinvestointien (jotka ovat olleet EU:ssa 
vähäisiä ja hajanaisia) ohella lisätään myös investointien vaikutusta etenkin 
hyödyntämällä paremmin tutkimusmenojen avulla saavutettavia tuloksia ja 
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varmistamalla startup-yritysten kohdalla toimien vaikuttava kohdentaminen ja 
rahoitus. 

VI Selkeä yleiskuva EU:n menoista on olennainen, jotta EU ja sen jäsenvaltiot 
tietävät, mitkä puutteet on korjattava asetettujen tavoitteiden saavuttamista silmällä 
pitäen. EU:lla ei ole erillistä budjettia kyberturvallisuusstrategian rahoittamiseen, joten 
myöskään varojen jakautumisesta ei ole selkeää kuvaa. 

VII Aikana, jolloin turvallisuuteen keskittyvät poliittiset painopisteet korostuvat, 
kyberalalla toimivien EU:n virastojen resurssirajoitteet saattavat estää EU:n 
tavoitteiden toteutumisen. Tähän haasteeseen puuttuminen edellyttää, että löydetään 
tavat lahjakkuuksien houkuttamiseen ja pitämiseen palveluksessa. 

Kyberuhkien sietokyvyn kehittäminen 

VIII Kyberturvallisuuden hallintaan liittyviä puutteita ilmenee runsaasti julkisella ja 
yksityisellä sektorilla koko EU:ssa sekä kansainvälisellä tasolla. Tämä vaarantaa 
maailmanlaajuisen yhteisön kyvyn vastata kyberhyökkäyksiin ja rajoittaa niitä. Tilanne 
myös vaikeuttaa EU:n laajuisen johdonmukaisen lähestymistavan soveltamista. 
Haasteena on siis kyberturvallisuuden hallinnan tehostaminen. 

IX Taidon ja tietoisuuden lisääminen kaikilla yhteiskunnan aloilla ja tasoilla on 
olennaista, kun huomioon otetaan kasvava maailmanlaajuinen 
kyberturvallisuustaitojen puute. Tällä hetkellä on olemassa vain vähän EU:n laajuisia 
standardeja kyberturvallisuusalan koulutusta, sertifiointeja tai riskinarviointeja varten. 

X Luottamuksellinen perusta on olennaisen tärkeä yleisen kyberuhkien sietokyvyn 
vahvistamisen kannalta. Myös komission oman arvion mukaan koordinointi on yleisesti 
ottaen yhä riittämätöntä. Tiedonvaihdon ja koordinoinnin parantaminen julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä on yhä haasteellista. 

Vaikuttava reagointi kyberhäiriöihin 

XI Digitaalisista järjestelmistä on tullut niin monimutkaisia, että kaikkien kyberiskujen 
estäminen on mahdotonta. Tähän haasteeseen muodostavat vastauksen nopea 
havaitseminen ja reagointi. Kyberturvallisuutta ei kuitenkaan ole vielä täysin 
integroitu osaksi olemassa olevia EU:n tason kriisinhallintamekanismeja, mikä saattaa 
rajoittaa unionin valmiuksia reagoida laajamittaisiin rajatylittäviin kyberhäiriöihin. 
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XII Olennaista on kriittisten infrastruktuurien ja yhteiskunnan välttämättömien 
toimintojen suojaaminen. Vaaliprosessien ja disinformaatiokampanjoiden 
mahdollinen häiritsevä vaikutus muodostaa kriittisen haasteen. 

XIII Kyberuhkien EU:lle ja laajemmalle maailmanlaajuiselle yhteisölle muodostamat 
nykyiset haasteet edellyttävät jatkuvaa sitoutumista EU:n arvoihin ja niiden vakaata 
noudattamista. 
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Johdanto 
01 Teknologia avaa täysin uusien mahdollisuuksien maailman. Markkinoille tulee 
uusia tuotteita ja palveluita, joista tulee erottamaton osa jokapäiväistä elämäämme. 
Uusien tuotteiden kehittäminen lisää kuitenkin riippuvuuttamme teknologiasta, mikä 
lisää myös kyberturvallisuuden merkitystä. Mitä enemmän syötämme henkilökohtaisia 
tietoja verkkoon ja mitä moninaisempia verkkoyhteyksiä meillä on, sitä 
todennäköisemmin joudumme myös verkkorikollisuuden tai kyberhyökkäysten 
uhreiksi. 

Mitä on kyberturvallisuus? 

02 Kyberturvallisuudesta ei ole olemassa vakiomuotoista, yleisesti hyväksyttyä 
määritelmää1. Laajasti käsitettynä se kattaa kaikki suojatoimet ja toimenpiteet, joilla 
turvataan tietoteknisiä järjestelmiä ja niiden käyttäjiä luvattomalta pääsyltä, 
hyökkäyksiltä ja vahingoilta, jotta varmistetaan tietojen luottamuksellisuus, eheys ja 
saatavuus. 

03 Kyberturvallisuus kattaa kyberhäiriöiden ehkäisemisen ja havaitsemisen sekä 
häiriöihin reagoimisen ja niistä palautumisen. Häiriöt voivat olla tahallisia tai 
tahattomia ja vaihdella esimerkiksi tietojen julkaisemisesta vahingossa hyökkäyksiin, 
jotka kohdistuvat yrityksiin ja kriittiseen infrastruktuuriin, henkilötietojen 
varastamiseen ja jopa sekaantumiseen demokraattisiin prosesseihin. Näillä kaikilla voi 
olla mittavia haittavaikutuksia yksityishenkilöihin, organisaatioihin ja yhteisöihin. 

04 EU:n toimintapolitiikkojen yhteydessä käytettynä terminä kyberturvallisuus ei 
rajoitu vain verkko- ja tietoturvan alaan. Se kattaa kaiken laittoman toiminnan, johon 
liittyy digitaaliteknologian käyttöä kybertoimintaympäristössä. Laittomaan toimintaan 
voi siten sisältyä esimerkiksi kyberrikoksia, kuten tietokoneen virushyökkäysten 
käynnistäminen ja käteiselle vaihtoehtoisiin maksuvälineisiin liittyvät petokset, minkä 
lisäksi siihen voi sisältyä muita, pikemmin sisältöön kuin järjestelmiin liittyviä rikoksia, 
kuten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävän aineiston levittämistä verkossa. 
Laiton toiminta voi kattaa myös disinformaatiokampanjat, joiden tarkoituksena on 
vaikuttaa verkossa käytäviin keskusteluihin, sekä tapaukset, joissa epäillään vaaleihin 
puuttumista. Lisäksi Europol katsoo, että kyberrikollisuuden ja terrorismin välillä on 
tapahtunut lähentymistä2. 
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05 Eri toimijat – mukaan lukien valtiot, rikollisryhmät ja haktivistit – käynnistävät 
kyberhäiriöitä, jotka perustuvat erityyppisiin vaikuttimiin. Näiden häiriöiden 
seuraukset tuntuvat kansallisella, Euroopan ja jopa maailmanlaajuisella tasolla. 
Internetin aineeton ja suurelta osin rajaton luonne ja käytetyt välineet sekä taktiikat 
johtavat kuitenkin siihen, että usein on vaikea yksilöidä iskun tekijä (”osoittamiseen 
liittyvä ongelma”). 

06 Kyberturvallisuusuhkien lukuisat eri tyypit voidaan luokitella sen mukaan, mikä on 
niiden vaikutus tietoihin (paljastaminen, muuttaminen, tuhoaminen tai käytön 
estäminen) tai mitä keskeisiä tietoturvaperiaatteita ne rikkovat. Tätä kuvataan 
jäljempänä kaaviossa 1. Laatikossa 1 esitetään joitakin esimerkkejä hyökkäyksistä. 
Tietojärjestelmiin kohdistettavat hyökkäykset kehittyvät jatkuvasti, joten 
puolustusmekanismit käyvät tehottomammiksi3. 

Kaavio 1 – Uhkatyypit ja niiden vaarantamat turvallisuusperiaatteet 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan parlamentin tutkimukseen perustuvien tietojen 
pohjalta4. Lukko = ei vaikuta turvallisuuteen; huutomerkki = turvallisuus uhattuna 

Laatikko 1 

Kyberhyökkäysten tyypit 

Aina kun uusi laite on verkossa tai yhdistettynä muihin laitteisiin, 
kyberturvallisuuteen kohdistuva ”hyökkäyspinta” kasvaa. Esineiden internetin, 
pilvipalveluiden, massadatan ja teollisuuden digitalisoinnin eksponentiaaliseen 
kasvuun liittyy kasvava altistuminen haavoittuvuuksille, minkä seurauksena 

Luvaton pääsy

Tiedon vuotaminen

Tiedon muuttuminen

Tiedon tuhoutuminen

Palvelunesto

Saatavuus Luottamuksellisuus Eheys
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vihamieliset toimijat voivat kohdentaa toimiaan yhä suurempaan määrään uhreja. 
Hyökkäystyyppien kirjo on erittäin laaja, ja ne kehittyvät jatkuvasti, joten kehityksen 
tahdissa on erittäin vaikea pysyä mukana5. 

Haittaohjelman tarkoituksena on aiheuttaa vahinkoa laitteille tai verkkoihin. Se voi 
sisältää viruksia, troijalaisia, kiristyshaittaohjelmia, tietokonematoja tai mainos- ja 
urkintaohjelmia. Kiristyshaittaohjelma salaa tietoja, mikä estää käyttäjiä 
pääsemästä käsiksi asiakirjoihin ennen kuin maksetaan lunnasmaksu (yleensä 
kryptorahana), tai suoritetaan tietty toimi. Europolin mukaan kiristyshaittaohjelmilla 
tehdyt hyökkäykset ovat kautta linjan yleisimpiä, ja kiristyshaittaohjelmien tyyppien 
määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Hajautettuun palvelunestoon 
liittyvät hyökkäykset,jotka estävät palveluiden tai resurssien saatavillaolon, kun 
niihin syötetään enemmän pyyntöjä kuin ne pystyvät hallitsemaan, ovat niin ikään 
kasvussa siten, että kolmasosa organisaatioista kohtasi tämäntyyppisiä hyökkäyksiä 
vuonna 20176. 

Käyttäjiä saatetaan manipuloida toteuttamaan tietty toimi tahtomattaan taikka 
ilmoittamaan luottamuksellisia tietoja. Tällaista käyttäjän manipulointia saatetaan 
käyttää tietovarkauksiin tai kybervakoiluun. Toiminnassa käytetään erilaisia keinoja, 
mutta yleisenä menetelmänä on verkkourkinta, jossa luotettavista lähteistä tulevilta 
vaikuttavat sähköpostit huijaavat käyttäjiä paljastamaan tietoja tai näpäyttämään 
linkkejä, jotka lataavat laitteisiin haittaohjelmia. Yli puolet jäsenvaltioista raportoi 
verkkohyökkäyksiä koskevista tutkintatoimista7. 

Uhkatyypeistä kenties kaikkein vahingollisimpia ovat pysyväisluonteiset kehittyneet 
uhat. Kyseessä ovat toimintansa pitkälle kehittäneet tekijät, jotka harjoittavat pitkän 
aikavälin seurantaa ja tietojen varastamista ja joiden päämäärät ovat joskus tuhoisia. 
Tavoitteena on harjoittaa toimintaa mahdollisimman pitkään jäämättä kiinni. 
Pysyväisluonteiset kehittyneet uhat liittyvät usein valtioihin, ja ne on kohdennettu 
erityisesti herkille aloille, kuten teknologiaan, puolustukseen ja kriittisiin 
infrastruktuureihin. Kybervakoilun sanotaan muodostavan vähintään neljäsosan 
kaikista kyberhäiriöistä ja suurimman osan kustannuksista8. 

Kuinka vakavasta ongelmasta on kyse? 

07 Luotettavia tietoja ei ole saatavilla, joten on vaikea määrittää, millaisia 
vaikutuksia heikolla kyberhyökkäyksiin valmistautumisella on. Kyberrikollisuuden 
vaikutus talouteen viisinkertaistui vuosien 2013 ja 2017 välillä9, ja sen kohteena ovat 
olleet yhtä lailla julkisyhteisöt kuin suuret ja pienet yritykset. Kybervakuutusmaksujen 
ennustettu kasvu kolmesta miljardista eurosta 8,9 miljardiin euroon vuosien 2018 ja 
2020 välillä kuvastaa tätä kehityssuuntausta. 

08 Kyberhyökkäysten taloudellinen vaikutus jatkaa kasvuaan, mutta hyökkäysten 
käynnistämiskustannusten ja niiden ehkäisemis-, tutkinta- ja korjauskustannusten 
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välillä on hälyttävä ero. Esimerkiksi hajautettuun palvelunestoon liittyvät hyökkäykset 
voivat maksaa vain 15 euroa kuukaudessa, mutta niiden kohteena olevan 
liiketoiminnan kärsimät tappiot – maineen vahingoittuminen mukaan lukien – ovat 
huomattavasti suuremmat10. 

09 Siitä huolimatta, että 80 prosenttia EU:ssa toimivista yrityksistä koki vähintään 
yhden kyberhäiriön vuonna 201611,  riskit tunnustetaan yhä hälyttävän harvoin. EU:ssa 
toimivista yrityksistä 69 prosentilla ei ole lainkaan tai on vain peruskäsitys yrityksen 
alttiudesta kyberuhille12, ja 60 prosenttia ei ole koskaan arvioinut niistä mahdollisesti 
aiheutuvia taloudellisia tappioita13. Lisäksi maailmanlaajuisen kyselyn mukaan 
kolmasosa organisaatioista maksaisi pikemmin lunnaat hakkerille kuin investoisi 
tietoturvaan14. 

10 Vuonna 2017 maailmanlaajuisella Wannacry-kiristyshaittaohjelmalla ja Wiper-
tyyppisellä NotPetya-haittaohjelmalla tehtyjen hyökkäysten kohteeksi joutui yli 
320 000 ihmistä noin 150 maassa15. Nämä tapahtumat johtivat eräänlaiseen 
maailmanlaajuiseen havahtumiseen kyberhyökkäysten aiheuttaman uhan osalta. Ne 
tarjosivat tuoreen tilaisuuden kyberturvallisuuden valtavirtaistamiselle poliittisessa 
ajattelussa. Lisäksi 86 prosenttia EU:n kansalaisista uskoo nykyisin, että riski joutua 
kyberrikollisuuden uhriksi on kasvussa16. 

EU:n toiminta kyberturvallisuuden alalla 

11 EU:sta tuli  kyberrikollisuutta käsittelevästä komiteasta tehdyn Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen17 (Budapestin yleissopimus) tarkkailijaorganisaatio vuonna 
2001. Sen jälkeen unioni on pyrkinyt parantamaan kyberuhkien sietokykyään 
toimintapolitiikan, lainsäädännön ja varainkäytön avulla. Suurten kyberhyökkäysten ja 
-häiriöiden lukumäärä on kasvussa, joten toimia on nopeutettu vuodesta 2013 lähtien, 
kuten kaaviosta 2 käy ilmi. Samaan aikaan jäsenvaltiot ovat vahvistaneet (ja joissakin 
tapauksissa jo päivittäneet) ensimmäiset kansalliset kyberturvallisuusstrategiat. 

12 Keskeiset EU:n toimijat, joilla on kyberturvallisuuden alaan liittyviä vastuualueita, 
kuvataan laatikossa 2 ja liitteessä I. 
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Laatikko 2 

Keitä toimiin osallistuu? 

Euroopan komissio aikoo lisätä kyberturvallisuusvalmiuksia ja -yhteistyötä, vahvistaa 
EU:ta kyberturvallisuuden toimijana ja sisällyttää kyberturvallisuuden muihin EU:n 
toimintapolitiikkoihin. Keskeiset kyberturvallisuuspolitiikasta vastaavat pääosastot 
(PO) ovat digitaalisista sisämarkkinoista vastaava CNECT (kyberturvallisuus) ja 
turvallisuusunionista vastaava HOME (kyberrikollisuus). PO DIGIT vastaa komission 
omiin järjestelmiin liittyvästä IT-turvallisuudesta. 

Komission tukena on koko joukko EU:n virastoja, erityisesti ENISA (Euroopan unionin 
verkko- ja tietoturvavirasto), joka on EU:n kyberturvallisuusvirasto ja toimii 
pääasiassa neuvoa-antavana elimenä, joka tukee toimintapolitiikan ja valmiuksien 
kehittämistä sekä tietoisuuden lisäämistä. Europolissa toimiva Euroopan 
kyberrikostorjuntakeskus (EC3) perustettiin tehostamaan lainvalvontaviranomaisten 
torjuntatoimia kyberrikollisuutta vastaan. Komissiossa toimiva tietotekniikan 
kriisiryhmä (CERT-EU) tukee kaikkia unionin toimielimiä, elimiä ja virastoja. 

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) johtaa kyberpuolustusta, kyberdiplomatiaa ja 
strategista viestintää, ja sen alaisuudessa toimii tiedustelu- ja tutkimuskeskuksia. 
Euroopan puolustusviraston (EDA) tavoitteena on kyberpuolustusvalmiuksien 
kehittäminen. 

Jäsenvaltiot ovat ensisijaisesti vastuussa omasta kyberturvallisuudestaan. EU:n 
tasolla ne toimivat neuvoston kautta, jolla on useita koordinoinnista ja 
tiedonvaihdosta vastaavia elimiä (joihin lukeutuu esim. kyberkysymysten 
horisontaalinen työryhmä). Euroopan parlamentti toimii toisena lainsäätäjänä. 

Yksityisen sektorin organisaatiot – mukaan lukien teollisuus, internetiä hallinnoivat 
elimet ja tiedeyhteisö – toimivat sekä kumppaneina että osallistuvat 
toimintapolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon. Tähän sisältyvät myös 
sopimusperusteiset julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet (contractual 
public-private partnership, cPPP). 
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Kaavio 2 – Toimintapolitiikan kehittämisen ja lainsäädännön laadinnan nopeuttaminen (tilanne 31. joulukuuta 2018) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Keskeinen kehitys EU:ssa Ensimmäisen kansallisen 
kyberturvallisuusstrategian 

hyväksyminen

2000

2005

2010

2015

2018

2011

2012

2013

2014

2016

2017

EU:n kyberturvallisuusstrategia

EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehys

Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva 
strategia

Euroopan 
turvallisuusagenda

EU:n globaalistrategia

Kyberdiplomatian 
välineistö

Resilienssi, pelote ja puolustus: 
vahvan kyberturvallisuuden 
rakentaminen EU:lle

Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittäminen ja nimeäminen sekä arviointi, 
joka koskee tarvetta parantaa sen 
suojaamista

Internet-politiikka ja Internetin 
hallinta

Euroopan kyberresilienssijärjestelmän 
vahvistaminen sekä kilpailukykyisen ja 
innovatiivisen kyberturvallisuustoimialan 
tukeminen

Hybridiuhkien torjumisen yhteinen kehys

ENISAn perustaminen

Sähköisen viestinnän 
verkot ja järjestelmät

Lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston sekä lapsipornografian 
torjunta

Tietoverkkorikollisuutta koskeva Budapestin 
yleissopimus (Euroopan neuvosto)

Sähköisiä viestintäverkkoja ja -
palveluja koskeva yhteinen 
sääntelyjärjestelmä

Sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi

ENISA-asetuksen 
päivittäminen

Älykkäiden mittausjärjestelmien 
käyttöönoton valmistelu

Direktiivi tietojärjestelmiin 
kohdistuvista hyökkäyksistä

Uusi ENISA-
asetus

Koordinoitu reagointi laajamittaisiin 
kyberturvallisuushäiriöihin ja -kriiseihin

Julkisen ja yksityisen sektorin 
kyberturvallisuuskumppanuus

Kyberturvallisuusdirektiivi

Yleinen tietosuoja-asetus

Kyberturvallisuuslaki (ENISAn uudet 
tehtävät ja kyberturvallisuussertifiointi)

Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan 
liittyvien petosten ja väärennysten torjunta

2009

2008

2007

2006

EU:n turvallisuusluokiteltujen 
tietojen turvallisuussäännöt

Merkittävimmät kyberhyökkäykset ja 
tietoturvaloukkaukset 
(luettelo ei ole kattava)

WannaCry NotPetya

Punainen lokakuu

Stuxnet

Locky

ToimintapolitiikkaLainsäädäntö

Equifax-tietomurto

Eurooppalainen pilvipalvelualoite

Mirai: ensimmäinen hyökkäys esineiden internetiin 

Viroon kohdistuneet kyberhyökkäykset

Yahoo-tietomurto

‘Black Energy’: Ukrainen sähköverkkoon kohdistunut 
hyökkäys

Ehdotettu lainsäädäntö

CryptoLocker

Operaatio Aurora

ZeuS

Asetus sähköisestä tunnistamisesta ja 
luottamuspalveluista

Sähköisen todistusaineiston esittämis- ja 
säilyttämismääräykset rikosoikeudellisissa 
asioissa

Neuvoston puitepäätös 
tietojärjestelmiin kohdistuvista 
hyökkäyksistä (korvattu vuonna 
2013)

Kiristyshaittaohjelma

Kybersodankäynti

Vakoilu Tietoturvaloukkaus

Palvelunesto Verkkourkinta / 
Pankkipetos

EU:n ja NATOn yhteinen julistus
(uudistettiin vuonna 2018)

Disinformaatio- / 
vaikuttamiskampanja

Brexit-kansanäänestys / USA:n presidentinvaalit 

Saksan hallituksen viestintäverkko 
“Informationsverbund Berlin-Bonn” hakkeroitiin

Eurooppalainen lähestymistapa 
disinformaation torjuntaan verkossa

Muihin maksuvälineisiin kuin 
käteisrahaan liittyvien petosten ja 
väärennysten torjunta (korvataan 
vuonna 2018)

EC3:n perustaminen

Vuodot

Snowdenin paljastukset PRISM-ohjelmasta 

Sähköisen viestinnän 
tietosuoja-asetus

Osaamiskeskusten verkosto ja 
kyberturvallisuuden osaamiskeskus

EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehys 
(vuoden 2018 pä ivitys)

Makedonian kansanäänestys

Demokraattisen puolueen kansallisen komitean sp-vuoto

Selviytymiskyvyn ja valmiuksien 
kehittäminen hybridiuhkien varalta

Eurooppalainen strategia internetin 
parantamiseksi lasten näkökulmasta

Yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja 
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (Euroopan neuvosto)

2004

2003

2002

2001

CERT-EU:n perustaminen

Wiper-tyyppinen 
haittaohjelma
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Toimintapolitiikka 

13 EU:n kyberekosysteemi on monimutkainen ja -kerroksinen. Se kattaa laajan 
joukon sisäisiä politiikanaloja, kuten oikeus- ja sisäasiat, digitaaliset sisämarkkinat ja 
tutkimuspolitiikat. Ulkopolitiikan alalla kyberturvallisuus sisältyy diplomatian alaan, ja 
se on yhä tärkeämmässä osassa EU:n uutta puolustuspolitiikkaa. 

14 EU:n toimintapolitiikan kulmakivi on vuoden 2013 kyberturvallisuusstrategia18. 
Strategialla pyritään tekemään EU:n digitaalisesta ympäristöstä maailman turvallisin 
siten, että samalla puolustetaan perusarvoja ja -vapauksia. Strategialla on viisi 
keskeistä tavoitetta: i) kyberuhkien sietokyvyn lisääminen; ii) kyberrikollisuuden 
vähentäminen; iii) kyberpuolustuspolitiikan ja -valmiuksien kehittäminen; iv) teollisten 
ja teknologisten kyberturvallisuusresurssien kehittäminen; v) kansainvälisen, EU:n 
perusarvojen mukaisen kybertoimintaympäristöä koskevan toimintapolitiikan 
laatiminen. 

15 Kyberturvallisuusstrategiaan liittyy kolme myöhemmin hyväksyttyä strategiaa: 

— Euroopan turvallisuusagendan (2015) tavoitteena on parantaa lainvalvontaa ja 
oikeusviranomaisten reagointia kyberrikollisuuteen, pääasiassa saattamalla 
olemassa olevia toimintapolitiikkoja ja lainsäädäntöä ajan tasalle19. 
Turvallisuusagendan tavoitteena on myös tunnistaa kyberrikoksia koskevan 
rikostutkinnan esteitä ja parantaa kyberalan valmiuksien kehittämistä. 

— Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian20 (2015) tarkoituksena on parantaa 
digitaalisten tuotteiden ja palvelujen saatavuutta luomalla oikeat olosuhteet, 
joissa maksimoidaan digitaalitalouden kasvupotentiaali. Tätä silmällä pitäen on 
olennaisen tärkeää vahvistaa verkkoturvallisuutta, luottamusta ja osallisuutta. 

— Vuoden 2016 globaalistrategian21 tavoitteena on vahvistaa EU:n roolia 
maailmassa. Kyberturvallisuus on keskeinen osa uudistettua sitoutumista 
kyberkysymyksiin sekä yhteistyötä keskeisten kumppanien kanssa. Sillä on 
keskeinen asema myös pyrittäessä käsittelemään ja ratkaisemaan kyberongelmia 
kaikilla politiikanaloilla, mukaan lukien disinformaatiota koskeva vastanäyttö 
strategisen viestinnän avulla. 

16 Kybertoimintaympäristöstä on viime vuosina tullut yhä militarisoituneempi22ja 
aseistetumpi23, joten sitä on alettu pitää sodankäynnin viidentenä alueena24. 
Kyberpuolustus suojaa kybertoimintaympäristön järjestelmiä, verkkoja ja kriittistä 
infrastruktuuria hyökkäyksiltä sotilaallisin ja muin keinoin. Kyberpuolustuspolitiikan 
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kehys hyväksyttiin vuonna 2014 ja sitä päivitettiin vuonna 201825. Vuoden 2018 
päivityksissä eritellään kuusi painopistealuetta, mukaan lukien 
kyberpuolustusvalmiuksien kehittäminen sekä EU:n yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan (YTPP) viestintä- ja tietoverkkojen suojaaminen. Kyberpuolustus 
muodostaa osan myös pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä (PRY) sekä EU:n ja Naton 
välisestä yhteistyöstä. 

17 EU:n hybridiuhkien torjumista koskevassa yhteisessä kehyksessä (2016) 
käsitellään sekä kriittiseen infrastruktuuriin että yksityisiin käyttäjiin kohdistuvia 
kyberuhkia korostaen, että kyberhyökkäyksiä voidaan toteuttaa 
disinformaatiokampanjoiden avulla sosiaalisessa mediassa26. Lisäksi kehyksessä 
tuodaan esiin tarve parantaa tietoisuutta ja tehostaa yhteistyötä EU:n ja Naton välillä, 
mille annettiin painoarvoa EU:n ja Naton yhteisissä julistuksissa vuosina 2016 ja 
201827. 

18 Vuonna 2017 komissio esitti uuden kyberturvallisuuspaketin, joka kuvastaa 
digitaalisen suojelun tarpeen kiireellistä kasvua. Tähän kuului uusi komission 
tiedonanto, jolla päivitettiin vuoden 2013 kyberturvallisuusstrategia28. Kyseessä on 
suunnitelma nopeasta ja koordinoidusta vastauksesta laajamittaiseen iskuun ja verkko- 
ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevan direktiivin pikaisesta täytäntöönpanosta 
(verkko- ja tietoturvadirektiivi)29. Lisäksi pakettiin sisältyi useita 
lainsäädäntöehdotuksia (ks. kohta 22). 

Säädösperusta 

19 Vuodesta 2002 lähtien on hyväksytty lainsäädäntöä, jonka merkitys 
kyberturvallisuuden kannalta on ollut vaihtelevaa. 

20 Keskeisen oikeudellisen perustan muodostaa vuonna 2016 annettu verkko- ja 
tietoturvadirektiivi30, joka on vuonna 2013 laaditun kyberturvallisuusstrategian 
tärkein pilari. Direktiivi on ensimmäinen EU:n laajuinen kyberturvallisuutta koskeva 
säädös. Direktiivillä, joka oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä toukokuuhun 
2018 mennessä, pyritään saavuttamaan yhdenmukaistettujen valmiuksien 
vähimmäistaso velvoittamalla jäsenvaltiot hyväksymään kansallisia verkko- ja 
tietoturvastrategioita ja perustamaan keskitetyt yhteyspisteet sekä 
tietoturvaloukkauksiin reagoivat ja niitä tutkivat yksiköt (CSIRT-toimijat)31. Direktiivillä 
otetaan käyttöön myös kriittisten alojen palvelujen tarjoajia sekä digitaalisen palvelun 
tarjoajia koskevat turvallisuus- ja ilmoitusvaatimukset. 
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21 Lisäksi yleinen tietosuoja-asetus32 tuli voimaan vuonna 2016, ja sitä on sovellettu 
toukokuusta 2018. Asetuksen tavoitteena on suojata Euroopan kansalaisten 
henkilötietoja vahvistamalla tietojen käsittelyyn ja levitykseen sovellettavat säännöt. 
Asetuksessa myönnetään rekisteröidyille henkilöille tiettyjä oikeuksia ja asetetaan 
rekisterinpitäjille (digitaalisen palvelun tarjoajat) tietojen käyttöön ja siirtämiseen 
liittyviä velvoitteita. Asetuksessa säädetään myös rikkomistapauksiin liittyvistä 
ilmoitusvelvollisuuksista, ja joissakin tapauksissa voidaan määrätä sakkoja. Kaaviossa 3 
kuvataan, kuinka verkko- ja tietoturvadirektiivin ja yleisen tietosuoja-asetuksen 
päämäärät täydentävät toisiaan kyberturvallisuuden tehostamisen ja tietosuojan 
turvaamisen osalta. 

22 Tällä hetkellä käsiteltävänä olevia säädösluonnoksia ovat ehdotettu 
kyberturvallisuusasetus, jonka tarkoituksena on lujittaa ENISAa ja perustaa EU:n 
laajuinen sertifiointimenettely33, sähköistä todistusaineistoa koskevista esittämis- ja 
turvaamismääräyksistä annettu asetusehdotus34 sekä sähköistä todistusaineistoa 
koskeva direktiiviehdotus35. Vuonna 2018 tehty ehdotus Euroopan kyberturvallisuuden 
teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten 
koordinointikeskusten verkoston perustamisesta (jäljempänä ’kyberturvallisuusalan 
osaamiskeskusten verkosto ja tutkimus- ja osaamiskeskus’) on osa vuoden 2017 
kyberturvallisuuspakettia36. 

23 Voi olla vaikea saada käsitys kyberturvallisuutta koskevan toimintapolitiikan ja 
säädösperustan laajuudesta ja siitä, kuinkatoimintapolitiikka ja säädösperusta 
vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. 

24 Kaaviossa 4 pyritään kuvaamaan leikkauspisteitä eri säädösten ja muiden toimien 
ja kuvitteellisen EU-kansalaisen elämän välillä. 
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Kaavio 3 – Miten yleinen tietosuoja-asetus ja verkko- ja tietoturvadirektiivi täydentävät toisiaan 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Yleinen tietosuoja-
asetus

Kyberturvallisuus-
direktiivi

Henkilötietosuoja Verkkoturvallisuus

Sovelletaan henkilöihin tai tahoihin, jotka käsittelevät 
henkilötietoja tavaroiden ja palvelujen tarjoamisen

yhteydessä, ja näiden käyttäytymisen seurantaan

Rikkomuksista on ilmoitettava viipymättä
valvontaviranomaiselle

 Ilmoitus on joissain tapauksissa annettava 
myös rekisteröidyille (yksityisille henkilöille)

Toimijoihin, jotka keskeisiä palveluja tarjotessaan 
käsittelevät yksilöitä koskevia tietoja, sovelletaan 

kumpaakin lakia

Häiriötilanteista on ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Ilmoitusvelvollisia ovat
 keskeisten palvelujen tarjoajat (energia-, 

liikenne-, pankki-, terveydenhuolto- ja 
vesihuoltoala sekä digitaalinen infrastruktuuri)

 digitaalisten palvelujen tarjoajat (verkossa 
toimivat markkinapaikat, hakukoneet, 
pilvipalvelut)

Pääkohdat
Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjien velvoitteet
Henkilötietojen siirtoa koskevat säännöt

Turvallisuus- ja ilmoitusvaatimuksia sovelletaan 
keskeisten palvelujen tarjoajiin ja digitaalisten 
palvelujen tarjoajiin

Verkkoturvallisuuden ja tietojärjestelmien korkeatasoisen 
turvallisuuden saavuttaminen unionissa, jotta sisämarkkinoiden 
toiminta parantuu

Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn ja 
henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen osalta

Soveltamisala

Kohde

Ilmoitusvaatimukset

Jäsenvaltioilla on velvollisuus laatia
kansallinen strategia sekä nimetä 
toimivaltaiset viranomaiset, keskitetyt 
yhteyspisteet ja CSIRT-toimijat

Yhteistyöryhmän ja CSIRT-verkoston
perustaminen

Seuraamukset

Enintään 20 miljoonaa euroa tai 4 prosenttia
vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta

Jäsenvaltioiden on vahvistettava seuraamukset, jotka ovat
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia

Miten yleinen tietosuoja-asetus ja verkko- ja tietoturvadirektiivi täydentävät toisiaan
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Kaavio 4 – Miten EU:n lähestymistapa kyberturvallisuuteen vaikuttaa kansalaisten jokapäiväiseen elämään 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Hän on päättänyt käyttää 
kesätyöansionsa 
älypuhelimeen...

Hän allekirjoittaa sopimuksen 
matkaviestinoperaattorin kanssa ja kirjautuu sen 

jälkeen internetiin WiFi-verkon välityksellä

Myöhemmin hän lataa 
mobiilipankkisovelluksen, jolla hän voi 

käyttää omaa käyttötiliään

Valitettavasti pankkisovellus ei 
ole käytettävissä, sillä pankki on 

joutunut kyberhyökkäyksen 
kohteeksi

Hyökkäys on laajamittainen ja 
edellyttää koordinointia EU:n 

tasolla

Yhdessä toteutettavien toimien 
avulla hyökkäys pysäytetään, rikos 

tutkitaan ja epäiltyjä vastaan 
nostetaan syytteet

Tässä on Maria, 
15-vuotias koululainen

Ehdotuksella pyritään lisäämään luottamusta ottamalla 
käyttöön EU:n laajuinen kyberturvallisuuden sertifiointi- ja 
merkintäjärjestelmä, jota sovellettaisiin tiettyihin tieto- ja 
viestintätekniikan tuotteisiin ja palveluihin. Näin voitaisiin 
edistää sisäänrakennettua turvallisuutta.

Ehdotus kyberturvallisuusasetukseksi (2017) 

Verkko- ja tietoturvadirektiivi 2016/1148
(kyberturvallisuusdirektiivi)

Kyberturvallisuusdirektiivissä säädetään 
toimenpiteistä, joilla pyritään saavuttamaan 
verkko- ja tietojärjestelmien korkeatasoinen 
yleinen turvallisuus unionissa. Tavoite koskee 
varsinkin nk. keskeisiä aloja sekä digitaalisten 
palvelujen tarjoajia, joiden tuottaman 
palvelutarjonnan ylläpito on olennaista 
yhteiskunnan ja talouden kriittisille toiminnoille.

Maria avaa tilin 
sovelluskaupassa. Hän muistaa, 

kuinka tärkeä vahva salasana 
on. Tästä oli puhetta koulussa 

Turvallisempi internet -
teemapäivän aikana.

Turvallisempi internet -teemapäivä

Päivä sai alkunsa EU:n aloitteesta vuonna 
2004, ja sitä vietetään nyt lähes 140 
maassa. Tämän vuotuisen tapahtuman 
tavoitteena on lisätä tietoisuutta
internetin viimeisimmistä uhkatekijöistä 
ja edistää turvallista ja myönteistä 
digitaaliteknologian käyttöä
www.saferinternetday.org

Hän lataa ensiksi kaikki 
sosiaalisen median 

lempisovelluksensa ollakseen 
niillä yhteydessä perheeseensä 

ja ystäviinsä

Sekä yleisen tietosuoja-asetuksen että sähköisen 
viestinnän tietosuoja-asetusta koskevan ehdotuksen
tavoitteena on koko EU:n kattava standardoitu 
tietosuojalainsäädäntö. Säädösten myötä Marian on 
helpompaa ymmärtää, miten hänen tietojaan käytetään
ja miten hän voi kieltää tietojensa käytön tai esittää 
tietojensa käyttöä koskevan valituksen.

Yleinen tietosuoja-asetus
East StratCom -työryhmä 

East StratCom -työryhmä hallinnoi 
disinformaation vastaista EU:n kampanjaa. 
Tämä Euroopan ulkosuhdehallinnon työryhmä 
perustettiin alun perin vastaamaan 
disinformaatiokampanjoihin, joita Venäjä 
toteutti maaliskuussa 2015.

Maria saa tietonsa maailman 
tapahtumista lähinnä sosiaalisesta 

mediasta. Toisinaan hänestä tuntuu, 
että on vaikea tietää, mikä on totta 

ja mikä ei

Kyberturvallisuusdirektiivi
Pankkiala on yksi 
keskeisistä 
kyberturvallisuusdirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvista 
toimialoista.

eIDAS-asetus (EU) N:o 910/2014
Asetuksella pyritään lisäämään luottamusta
sähköisiin transaktioihin ja vahvistetaan 
säännöt sähköiselle tunnistamiselle ja 
luottamuspalveluille (kuten sähköisille 
allekirjoituksille, leimoille ja aikaleimoille tai 
verkkosivuston todentamisen hyväksytylle 
varmenteelle). 

Maria hyödyntää luottamuspalvelun tarjoajalta 
saamaansa tunnistamisvälinettä estääkseen sen, 

että hänen pankkitililleen päästäisiin luvattomasti

Marian on pysyttävä jatkuvasti valppaana 
pitääkseen henkilötietonsa suojassa. Tämä 
koskee myös hänen pankkiyhteystietojaan.

Ehdotus direktiiviksi muilla maksuvälineillä kuin 
käteisrahalla tehtävien petosten ja väärennösten 

torjunnasta 

Järjestäytyneet rikollisryhmät voivat hankkia 
maksajatietoja verkkourkinnan tai salakopioinnin 
avulla tai ostamalla varastettuja luottokorttitietoja 
pimeästä internetistä. Hankkimiensa tietojen avulla ne 
voivat toteuttaa maksutapahtumia. Ehdotuksen myötä 
jäsenvaltioiden on helpompaa ehkäistä näitä rikoksia ja 
nostaa niistä syytteitä

Direktiivi 2013/40/EU tietojärjestelmiin 
kohdistuvista hyökkäyksistä

Direktiivissä vahvistetaan 
vähimmäissäännöt, jotka koskevat rikosten 
ja seuraamusten määrittelyä 
tietojärjestelmiin kohdistuvien hyökkäysten 
alalla. Kyberturvallisuusdirektiivissä 
edellytetään, että Marian pankki ilmoittaa 
asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle 
vakavista kyberhäiriöistä.

Kyberturvallisuusdirektiivi

Direktiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot 
laativat kansallisia 
kyberturvallisuusstrategioita ja perustavat 
yhteistyömekanismeja, muun muassa CSIRT-
verkoston (Computer Security Incident 
Response Teams). Näiden mekanismien avulla 
lisätään luottamusta ja sitä kautta ripeää ja 
tehokasta operatiivista yhteistyötä.

Ehdotus asetukseksi sähköisen todistusaineiston 
esittämis- ja säilyttämismääräyksistä

Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että rikokset 
tutkitaan ja niitä koskevat syytteet nostetaan 
tehokkaasti. Tässä tarkoituksessa parannetaan 
sähköisen todistusaineiston rajanylistä saatavuutta, 
mihin puolestaan pyritään vahvistamalla 
oikeudellista yhteistyötä ja lähentämällä sääntöjä ja 
menettelyjä. Tämän myötä viivästykset vähenisivät, 
ja näin saataisiin käytettäväksi todistusaineistoa, 
jota nykyään ei ole käytettävissä. Lisäksi 
oikeusvarmuus paranisi.

Koordinoitu reagointi laajamittaisiin 
kyberturvallisuushäiriöihin ja -kriiseihin

Komissio on ehdottanut EU:n 
kyberturvallisuuden 
kriisinhallintakehyksen perustamista. 
Tavoitteena on parantaa poliittista 
koordinointia ja päätöksentekoa. Kyse on 
muun muassa EU:n kyberdiplomatian 
työkalun hyödyntämisestä siten, että 
maihin, joista kyberhyökkäykset ovat 
peräisin, kohdistetaan seuraamuksia.

Europolin yhteydessä toimiva Euroopan 
verkkorikostorjuntakeskus voi tukea 
jäsenvaltioita operatiivisesti ja antaa niiden 
käyttöön digitaalialan rikosteknistä 
asiantuntemustaan. Se voi myös osallistua 
yhteisiin tutkimuksiin.

EU:n virasto Eurojust perustettiin vakavan 
rajanylisen ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumiseksi tehokkaammin. Tähän 
tavoitteeseen pyritään lisäämällä tutkinta-
ja syyttämistoimien koordinaatiota.

Kyberturvallisuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvat
keskeiset toimialat ovat energia, liikenne, 
rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri, terveydenhuolto, 
juomavesi ja digitaalinen infrastruktuuri.

#DigitalSingleMarket

Luottamusta digitaalisten 
tuotteiden ja palveluiden 
myyjien ja ostajien välillä 
pyritään lisäämään, sillä tämä 
on olennaista EU:n 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
vahvistamiseksi.

Miten EU:n lähestymistapa kyberturvallisuuteen vaikuttaa kansalaisten 
jokapäiväiseen elämään
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Toimintapolitiikan ja säädösperustan 
luominen 
25 EU:n kyberekosysteemi on monimutkainen ja -kerroksinen ja siinä on mukana 
monia sidosryhmiä (ks. liite I). Systeemin lukuisien erilaisten osien yhdistäminen 
muodostaa huomattavan haasteen. Vuodesta 2013 alkaen on yhteisenä pyrkimyksenä 
ollut kyberturvallisuusalan johdonmukaisuuden lisääminen EU:ssa37. 

Haaste 1: tarkoituksenmukainen arviointi ja tilivelvollisuus 

26 Kuten komissio on todennut, on vaikeaa luoda syy-yhteys vuoden 2013 strategian 
ja mahdollisesti havaittavissa olevien muutosten välille. Vuoden 2013 strategian 
tavoitteet oli muotoiltu hyvin väljästi. Ne muodostivat pikemminkin vision kuin 
mitattavissa olevan tavoitteen38. Koska mitattavissa olevia tavoitteita ei ole, näihin 
laaja-alaisiin tavoitteisiin mukautettujen toimien kehittäminen on haasteellista. 
Päivitetyn kyberpuolustuspolitiikan kehyksen (2018) tarkoituksena on kehittää 
tavoitteita, jotka koskevat kyberturvallisuuden vähimmäistason asettamista ja 
tavoitteena olevaa luottamuksen tasoa. Tämä koskee kuitenkin ainoastaan 
kyberpuolustusta; koko EU:n tasolla tavoitteena olevan sietokyvyn tason määrittämistä 
koskevia tavoitteita ei ole asetettu. 

27 Tuloksia mitataan vain harvoin ja vain harvoja politiikanaloja on arvioitu39. Tämä 
johtuu osittain siitä, että useat toimenpiteet – lainsäädäntöön liittyvät tai muut – on 
otettu käyttöön vasta hiljattain, mikä estää niiden vaikutusten kattavan arvioinnin. 
Haasteena on määritellä merkityksellisiä arviointiperusteita, jotka voivat auttaa 
mittaamaan toimenpiteen vaikutuksia. Lisäksi perusteellinen arviointi ei yleisesti 
ottaen ole vielä vakiokäytäntö kyberturvallisuuden alalla. Näin ollen on tarpeen siirtyä 
kohti tulosperusteista toimintakulttuuria, johon sisältyvät arviointikäytännöt ja 
vakioitu raportointi. ENISAn nykyinen toimeksianto ei ulotu EU:n kyberturvallisuuden 
tilan ja valmiuksien arviointiin ja seurantaan. 

28 Näyttöön perustuvan päätöksenteonedellytyksenä on, että saatavilla on 
riittävästi luotettavia tietoja ja tilastoja, joiden avulla on helpompi seurata ja 
analysoida suuntauksia ja tarpeita. Pakollisen yhteisen valvontajärjestelmän 
puuttuessa luotettavia tietoja on saatavilla niukalti. Indikaattoreita ei useinkaan ole 
helposti saatavilla ja niitä on vaikea määritellä40. Joillakin aloilla on kuitenkin kehitetty 
erityisiä mittareita. Niihin lukeutuu esimerkiksi EU:n toimintapoliittinen sykli, jota 
sovelletaan vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. 
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29 Vain harvat jäsenvaltiot keräävät säännöllisesti virallisia tietoja kyberkysymyksiin 
liittyvistä asioista, mikä haittaa vertailtavuutta. EU ei ole tähän mennessä juurikaan 
ilmaissut tarvetta yhdistää tilastoja EU:n tasolla41. Saatavilla on myös vain vähän 
riippumattomia EU:n laajuisia analyysejä, jotka kattavat esimerkiksi seuraavat tärkeät 
aihealueet42: kyberturvallisuusalan talous, toimintatapoihin liittyvät näkökohdat 
mukaan lukien (kannusteiden kohtaamattomuus, tietoon liittyvä epäsymmetria); 
kyberhäiriöiden ja kyberrikollisuuden vaikutusten ymmärtäminen; kybersuuntauksia ja 
ennakoituja haasteita koskevat makrotilastot; parhaat ratkaisut uhkien torjuntaan. 

30 Koska erityistavoitteet puuttuvat ja luotettavat tiedot ja hyvin määritellyt 
indikaattorit ovat vähissä, strategian saavutuksia on tähän mennessä arvioitu pitkälti 
laadullisesti. Toiminnan edistymistä koskevissa raporteissa usein kuvataan toteutettuja 
toimia tai saavutettuja välitavoitteita, mutta ei mitata perusteellisesti tuloksia. Lisäksi 
järjestelmien sietokyvyn arviointiin sovellettavia perustasoja ei ole vielä määritetty. 
Kyberrikollisuutta koskevan kodifioidun määritelmän puuttuessa on myös lähes 
mahdotonta löytää relevantteja EU:n tason indikaattoreita, jotka toimisivat apuna 
seurannassa ja arvioinnissa. 

31 Kyberturvallisuuspolitiikan toteuttamisen riippumaton valvonta vaihtelee 
jäsenvaltioittain. Tilintarkastustuomioistuin kohdisti kansallisiin tarkastuselimiin 
kyselytutkimuksen, joka koski niiden kokemuksia tämän alan tarkastamisesta. Puolet 
kaikista vastaajista43 ei ollut koskaan suorittanut tarkastusta tällä alalla. Niillä, jotka 
olivat suorittaneet alaa koskevan tarkastuksen, painopisteenä oli ollut jokin 
seuraavista: tietojen hallinta; kriittisen infrastruktuurin suojaaminen; tiedonvaihto ja 
koordinointi keskeisten sidosryhmien välillä; häiriöitilanteita koskevat valmiudet, 
ilmoittaminen ja reagointi. Tietoisuuden lisääminen ja digitaalisten taitojen puutteet 
olivat harvemmin tarkastusten kohteena. Näiden tarkastusten tai arviointien tuloksia 
ei aina julkisteta kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä syistä. Liitteessä III esitetään 
luettelo kansallisten tarkastuselinten julkaisemista tarkastuskertomuksista. 

32 Kyberalan taitoihin liittyviä rajoituksia (ks. myös kohdat 82–90) ja 
kyberturvallisuuden alalla saavutetun edistyksen arviointiin liittyviä vaikeuksia pidettiin 
kansallisten toimien arvioinnin kannalta suurimpina haasteina. 
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Haaste 2: EU:n lainsäädännön puutteiden korjaaminen ja 
puuttuminen lainsäädännön vaihtelevaan saattamiseen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä 

33 Nopeus, jolla uusia teknologioita ja uhkia ilmenee, ylittää vahvasti EU:n 
lainsäädännön suunnittelun ja täytäntöönpanon nopeuden. Unionin menettelyjä ei 
ollut suunniteltu digiaikaa silmällä pitäen: innovatiivisten ja joustavien menettelyjen 
kehittäminen tarkoituksenmukaisen toimintapolitiikan ja säädösperustan 
varmistamista44 silmällä pitäen on kriittinen prioriteetti45, jotta tulevaisuutta kyetään 
ennakoimaan ja muokkaamaan paremmin. 

34 Pyrkimyksenä on parantaa johdonmukaisuutta, mutta kyberturvallisuutta 
koskeva säädösperusta on edelleen puutteellinen (ks. esimerkkejä taulukossa 1). 
Hajanaisuus ja puutteet vaikeuttavat yleisten toimintapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamista ja johtavat tehottomuuteen. Puutteet, jotka komissio yksilöi strategian 
arvioinnissa, liittyivät esimerkiksi esineiden internetiin, velvollisuuksien tasapainoon 
käyttäjien ja digitaalisten tuotteiden tarjoajien välillä sekä tiettyihin näkökohtiin, joihin 
ei puututtu verkko- ja tietoturvadirektiivillä. Ehdotetussa kyberturvallisuusasetuksessa 
pyritään puuttumaan tähän osittain edistämällä sisäänrakennettua turvallisuutta EU:n 
laajuisen sertifiointijärjestelmän avulla. Jotkin sidosryhmät katsovat, että selkeästi 
määritelty kyberteollisuuspolitiikka ja kybervakoiluun sovellettava yhteinen 
lähestymistapa loistavat yhä poissaolollaan46. 



21 

 

Taulukko 1 – Säädösperustaan liittyvät puutteet ja epätasainen 
saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä (taulukko ei ole tyhjentävä) 

Politiikanala Esimerkit 

Digitaaliset 
sisämarkkinat 

o Nykyinen kuluttajakauppadirektiivi ei kata 
kyberturvallisuutta. Ehdotetuissa digitaalista sisältöä47 ja 
verkkokauppaa48 koskevissa direktiiveissä pyritään 
korjaamaan tämä puute. 

o EU:n jäsenvaltioissa sovelletaan erityyppisiä 
huolellisuusvelvoitteita rajallisesti, mikä aiheuttaa 
oikeudellista epävarmuutta ja vaikeuksia 
oikeussuojakeinojen täytäntöönpanon valvonnassa49. 

o Eri jäsenvaltiot kehittävät ohjelmistojen haavoittuvuutta 
koskeviin tietoihin sovellettavia toimintapolitiikkoja 
vaihtelevalla vauhdilla; EU:n tasolla ei ole yleiskattavaa 
säädösperustaa, joka mahdollistaisi koordinoidun 
lähestymistavan50. 

Verkko- ja 
tietoturvallisuuden 
vahvistaminen 

o Jäsenvaltiot voivat vapaasti sisällyttää toimien piiriin aloja, 
joita verkko- ja tietoturvadirektiivi ei kata51. Matkailijoiden 
majoitukseen liittyvät alat, jotka eivät kuulu direktiivin piiriin, 
voivat toimia väylänä muihin rikoksiin, kuten ihmis- ja 
huumekauppaan ja laittomaan maahanmuuttoon52. 

Kyberrikollisuuden 
torjunta 

o Monet jäsenvaltiot eivät ole määritelleet sähköistä 
todistusaineistoa kansallisessa lainsäädännössään53 (ks. myös 
kohta 22). 

o Muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviä petoksia 
koskevaan nykyiseen puitepäätökseen ei nimenomaisesti 
sisälly ei-fyysisiä maksuvälineitä, kuten virtuaalivaluuttoja, 
sähköistä rahaa ja mobiilirahaa. Puitepäätös ei myöskään 
kata verkkourkinnan, salakopioinnin tai maksajan tietojen 
hallussapidon ja jakamisen kaltaisia toimia54. 

o Tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä annetussa 
direktiivissä ei käsitellä suoraan tietojen laitonta hankintaa 
sisäpuolelta (esim. kybervakoilua), mikä aiheuttaa haasteita 
lainvalvontaviranomaisille55. 

o Tietojen säilyttämistä koskevan Euroopan unionin 
tuomioistuimen tuomion56 jälkeen jäsenvaltioissa on 
ilmennyt eroja säädösperustan soveltamisessa. Tilanne on 
haitannut lainvalvontaa ja saattaa johtaa tutkinnallisten 
vihjeiden menettämiseen sekä vaarantaa verkossa 
tapahtuvaan rikolliseen toimintaan liittyvien syytetoimien 
tehokkaan toteuttamisen57. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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35 Joidenkin lainsäädännön osa-alueiden soveltaminen on edelleen vapaaehtoista 
sekä kansallisille viranomaisille että yksityisille toimijoille. Esimerkiksi yhteistyöryhmän 
puitteissa verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevien kansallisten 
strategioiden ja CSIRT-toimijoiden toimien vaikuttavuuden arviointi on vapaaehtoista. 
Myös kyberturvallisuusasetuksessa ehdotetun sertifiointijärjestelmän yhteydessä 
tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen sertifiointi tulee olemaan 
vapaaehtoista. 

36 Kyberturvallisuus kuuluu EU:ssa jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tästä huolimatta 
EU on keskeisessä asemassa, kun jäsenvaltioille pyritään luomaan edellytykset 
valmiuksien kehittämiseen ja kun pyritään varmistamaan niiden välinen yhteistyö ja 
luottamuksen luominen. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja valmiuksissa 
ja sitoutumisessa58, joten arkaluonteisten tietojen (kansallinen turvallisuus) antaminen 
on edelleen vapaaehtoista. 

37 EU:n lainsäädännön epäyhtenäinen saattaminen osaksi jäsenvaltioiden kansallista 
lainsäädäntöä voi aiheuttaa oikeudellisia ja operatiivisia epäjohdonmukaisuuksia. 
Lisäksi se estää lainsäädännön täysimääräisen hyödyntämisen. Jäsenvaltioilla on 
esimerkiksi erilaisia tulkintoja siitä, miten kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa olisi 
sovellettava59. Tämän seurauksena jotkin EU:ssa toimivat yhtiöt saattavat viedä 
teknologiaa ja palveluita, joita voidaan käyttää kybervalvontaan ja 
ihmisoikeusloukkauksiin sensuurin tai salakuuntelun avulla. Euroopan parlamentti on 
ilmaissut huolensa asiasta60. 

38 Lisäksi yksityisyyden ja sananvapauden suojaaminen edellyttää räätälöidympiä 
lainsäädäntötoimia, jotta voidaan saavuttaa tarvittava tasapaino perusarvojen 
suojaamisen ja EU:n turvallisuusvaatimusten saavuttamisen välillä. Esimerkiksi miten 
huolehditaan läpisalauksesta siten, että samalla varmistetaan paras tapa tukea 
lainvalvontaviranomaisia? Tai miten yleisen tietosuoja-asetuksen päämäärät voidaan 
saavuttaa siten, että samalla ymmärretään sen vaikutukset julkisesti saatavilla oleviin 
tietoihin verkkotunnusten rekisteröijistä ja varattujen IP-osoitteiden haltijoista? Ja 
miten tämä voi haitata lainvalvontaan liittyviä tutkimuksia61? 

39 Lainsäädäntö yksinään ei takaa sietokykyä. Vaikka verkko- ja tietoturvadirektiivin 
tavoitteena on saavuttaa korkea turvallisuuden taso koko unionissa, siinä pyritään 
nimenomaisesti yhdenmukaistamisen vähimmäis- eikä enimmäistason 
saavuttamiseen62. Puutteita ilmenee väistämättä edelleen kybertoimintaympäristön 
kehittyessä.  
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 Pohdittavia kysymyksiä – toimintapoliittinen kehys 

- Mitä kriittisiä toimenpiteitä tarvitaan, jotta kyetään edistämään päättäjien ja 
lainsäätäjien siirtymistä kohti vahvempaa tulosperusteista toimintakulttuuria 
kyberturvallisuuden alalla, yleisen sietokyvyn määrittely mukaan luettuna? 

- Miten tutkimuksen avulla voidaan paremmin edistää tarvittavien tietojen ja 
tilastojen luomista, jotta voidaan suorittaa tarkoituksenmukainen arviointi? 

- Miten EU:n lainsäädäntöprosesseja voitaisiin mukauttaa, jotta ne toimisivat 
joustavammin ja niissä otettaisiin paremmin huomioon teknologioiden ja uhkien 
nopea kehitys? 

- Miten EU:n toimintapoliittiseen sykliin sovellettavien mittareiden (indikaattorit, 
tavoitearvot) kehittämiskäytäntöä voidaan mukauttaa, laajentaa ja toisintaa 
kyberturvallisuuden alalla kokonaisuutena? 

- Mitä kansalliset tarkastuselimet voivat oppia toistensa lähestymistavoista 
kyberturvallisuuspolitiikkojen ja -toimenpiteiden tarkastamisen alalla? 

- Mitkä epäjohdonmukaisuudet EU:n säädösperustan täytäntöönpanossa ja 
saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä heikentävät mahdollisuuksia 
reagoida tehokkaammin kyberturvallisuuden puutteisiin ja kyberrikollisuuteen, 
ja miten jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet voisivat parhaiten pyrkiä ratkaisemaan 
tilanteen? 

- Kuinka vaikuttavalla tavalla kybertuotteita ja -palveluita koskevan EU:n 
vientivalvonnan avulla kyetään ehkäisemään ihmisoikeusloukkauksia EU:n 
ulkopuolella? 
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Rahoitus ja menot 
40 EU:n tavoitteena on muodostaa maailman turvallisin verkkoympäristö. Tämän 
kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaikilta sidosryhmiltä 
merkittäviä toimia sekä vakaata ja hyvin hallinnoitua taloudellista pohjaa. 

Haaste 3: investoitavien määrien mukauttaminen tavoitteisiin 

Investointien laajentaminen 

41 Kyberturvallisuusmenojen prosenttiosuuden BKT:sta arvioidaan olevan 
maailmanlaajuisesti kaikkiaan noin 0,1 prosenttia. Yhdysvalloissa63 tämä osuus on noin 
0,35 prosenttia (yksityinen sektori mukaan lukien). Vuodelle 2019 alalla budjetoidut 
Yhdysvaltain liittovaltion menot prosenttiosuutena BKT:sta ovat noin 0,1 prosenttia eli 
noin 21 miljardia dollaria64. 

42 Yhdysvaltain menoihin verrattuna EU:n menot ovat olleet pieniä ja hajanaisia, 
eikä niiden tukena ole useinkaan ollut viranomaisten hallinnoimia yhteisiä ohjelmia. 
Lukuja on vaikea saada, mutta kyberturvallisuutta koskevien EU:n julkisten menojen 
arvioidaan vaihtelevan yhdestä kahteen miljardia euroa vuodessa65. Joidenkin 
jäsenvaltioiden menojen prosenttiosuus BKT:sta on kymmenesosa Yhdysvaltojen 
tasosta, tai jopa alhaisempi66. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tiedettävä, kuinka paljon 
ne yhteensä investoivat, jotta voidaan tietää, mitkä puutteet korjata. 

43 Ilman selkeitä tietoja on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa, sillä kyberturvallisuus 
on luonteeltaan monialaista ja kyberturvallisuusalan menoja ja yleisiä tietoteknisiä 
menoja on usein mahdotonta erottaa toisistaan67. Tilintarkastustuomioistuimen 
kyselytutkimus vahvisti, että niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin menoista on 
vaikea saada luotettavia tilastotietoja. Kolme neljäsosaa kansallisista tarkastuselimistä 
raportoi, ettei niillä ollut keskitettyä yleiskuvaa kyberturvallisuusalan menoista 
valtionhallinnon tasolla. Yksikään jäsenvaltio ei velvoittanut julkisyhteisöjä 
raportoimaan rahoitussuunnitelmissa erikseen kyberturvallisuusalan menoista. 

44 Julkisten ja yksityisten investointien lisääminen Euroopan kyberturvallisuusalan 
yrityksissä on erityisen haasteellista. Julkista pääomaa on usein saatavilla 
alkuvaiheessa, mutta vähemmän kasvu- ja laajentumisvaiheessa68. EU:lla on lukuisia 
rahoitusaloitteita, mutta niitä ei hyödynnetä, mikä johtuu suurelta osin byrokratiasta69. 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kyberturvallisuusalan yritykset EU:ssa 
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alisuoriutuvat kansainvälisiin vertailukohteisiin nähden: niitä on lukumääräisesti 
vähemmän ja niiden keskimääräinen rahoitus on huomattavasti vähäisempi70. Startup-
yritysten tehokkaan kohdentamisen ja rahoituksen varmistaminen on näin ollen 
ratkaisevassa asemassa pyrittäessä saavuttamaan EU:n digitaalipolitiikan tavoitteet. 

Vaikutusten laajentaminen 

45 Kyberalan investointivajeen korjaamisen avulla on saatava aikaan hyödyllisiä 
tuloksia. Esimerkkinä voidaan todeta, että EU:n tutkimuksen ja innovoinnin alan 
vahvuuksista huolimatta tulokset eivät ole riittävän patentoituja, markkinoituja tai 
levitettyjä, jotta niiden avulla kyettäisiin tukemaan sietokyvyn, kilpailukyvyn ja 
digitaalisen autonomian vahvistamista71. Tämä koskee erityisesti unionin tilannetta 
globaaleihin kilpailijoihin verrattuna. Asianmukaisesti hallittujen tulosten vähäisyys 
johtuu useista tekijöistä72, muun muassa seuraavista: 

o käytössä ei ole yhdenmukaista ylikansallista strategiaa lähestymistavan 
laajentamiseen siten, että se vastaisi EU:n laajempia digitaalisia tarpeita 
kilpailukyvyn ja suuremman autonomian osalta 

o arvoketjun sykli on pitkä, mikä tarkoittaa, että välineet vanhentuvat pian 

o hankkeet eivät ole kestäviä, koska hankkeiden päättyessä yleensä hanketiimi 
hajoaa ja tuki lakkaa, mukaan lukien päivitykset ja paikkausta koskevat ratkaisut. 

46 Komission ehdotus kyberturvallisuuden osaamiskeskusten verkoston ja 
tutkimuksen osaamiskeskuksen perustamisesta on yritys korjata kyberturvallisuusalan 
tutkimuksen hajanaisuutta ja vauhdittaa laajamittaisia investointeja73. Eri puolilla EU:ta 
toimii yhteensä noin 665 osaamiskeskusta. 

Haaste 4: selkeä yleiskuva EU:n talousarviomenoista 

47 Keskitetty yleiskuva menoista on tärkeä läpinäkyvyyden ja koordinoinnin 
parantamisen kannalta. Ilman sitä päättäjien on vaikea nähdä, miten menot vastaavat 
ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä tarpeita. 

48 Kyberturvallisuusstrategiaa varten ei ole olemassa erillistä budjettia. EU:n tasolla 
kyberturvallisuusmenot rahoitetaan sen sijaan EU:n yleisestä talousarviosta ja 
jäsenvaltioiden yhteisrahoituksen avulla. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi 
osoittaa, että EU:n yleisestä talousarviosta rahoitetaan vähintään kymmenestä eri 
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välineestä koostuvaa monimutkaista rakennetta, mutta varojen jakautumisesta eri 
kohteiden kesken ei ole selvää kuvaa (ks. liite II). 

49 On siis erittäin haasteellista laatia selkeä varainkäyttöä koskeva yleiskatsaus 
aiheesta, joka liittyy moniin eri politiikanaloihin. Meno-ohjelmia hallinnoivat komission 
eri yksiköt, joilla on kullakin omat päämääränsä, sääntönsä ja aikataulunsa. Tilanne 
mutkistuu entisestään, kun huomioon otetaan jäsenvaltioiden osarahoitus esimerkiksi 
sisäisen turvallisuuden rahaston (poliisiyhteistyö) kohdalla74. 

Eriteltävissä olevat kyberturvallisuusalan menot 

50 Kaudella 2014–2018 komissio käytti vähintään 1,4 miljardia euroa strategian 
täytäntöönpanoon75. Suurin osa varoista kohdennettiin Horisontti 2020 -
puiteohjelmaan76 (”Horisontti 2020”). Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusta on 
kanavoitu pääasiassa Turvalliset yhteiskunnat -haasteeseen liittyvän ohjelman ja 
Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa -toimien kautta77. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että syyskuuhun 2018 mennessä oli tehty sopimus 
279:stä kyberturvallisuuteen liittyvästä hankkeesta, joihin kohdennetun EU:n 
rahoituksen kokonaismäärä oli 786 miljoonaa euroa78. Kaaviossa 5 eritellään 
hankkeiden tyypit tilintarkastustuomioistuimen analyysin perusteella. 
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Kaavio 5 – Horisontti 2020-puiteohjelman yhteydessä sopimuksen 
kohteena olleet kyberturvallisuusalan tutkimushankkeet (miljoonaa 
euroa) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

51 Vuonna 2016 perustettiin sopimusperusteinen julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuus, jonka tarkoituksena on edistää Euroopan kyberturvallisuustoimialaa. 
Tavoitteena oli ohjata kumppanuuteen vuoteen 2020 mennessä 450 miljoonaa euroa 
Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja lisäksi 1,8 miljardia euroa yksityiseltä sektorilta. 
Vuoden 2017 joulukuun 31. päivään ulottuvan 18 kuukauden jakson aikana Horisontti 
2020 -puiteohjelmasta kanavoitiin kumppanuuteen 67,5 miljoonaa euroa ja yksityisen 
sektorin investoinnit olivat miljardi euroa79. 

52 Kyberrikollisuuden torjuntaa tukee myös sisäisen turvallisuuden rahasto – 
poliisiyhteistyö (ISF-P). Poliisiyhteistyön avulla tuetaan tutkimuksia, 
asiantuntijakokouksia ja viestintää. Niiden osuus oli lähes 62 miljoonaa euroa vuosina 
2014–2017. Yhteishallinnoinnin puitteissa jäsenvaltiot voivat lisäksi saada avustuksia 
laitteisiin, koulutukseen, tutkimukseen ja tiedonkeruuseen. Näitä avustuksia on 
suunnattu 19 jäsenvaltiolle 42 miljoonan euron edestä. 

53 Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston hallinnoiman oikeusalan ohjelman avulla 
tuettiin yhdeksällä miljoonalla eurolla oikeudellista yhteistyötä sekä keskinäistä 
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oikeusapua koskevien sopimusten toimintaa. Tuen erityisenä painopisteenä oli 
sähköisten tietojen vaihto ja rahoitustiedot. 

54 Verkko- ja tietoturvadirektiivissä todetaan nimenomaisesti, että CSIRT-toimijoilla 
on oltava riittävät resurssit voidakseen suorittaa tehtävänsä tuloksekkaasti80. Vuosina 
2016–2018 käytettävissä oli vuosittain 13 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -
välineen varoja, joita jäsenvaltiot pystyivät anomaan saadakseen tukea direktiivin 
vaatimusten täytäntöönpanoon. Todellisista rahoitustarpeista, joita CSIRT-verkoston ja 
yhteistyöryhmän vaikuttava toiminta edellyttää, ei ole tehty tutkimusta. 

55 Useiden virastojen toimintakustannuksia on suunnattu erityisesti 
kyberturvallisuuteen tai kyberrikosten torjuntaan liittyviin toimiin. Saatavilla olevista 
julkisista tiedoista on kuitenkin vaikea erottaa tarkkoja lukuja. 

56 Budapestin yleissopimus (ks. kohta11) on muodostanut kyberalaa koskevan EU:n 
ulkoisen varainkäytön perustan. EU käytti noin 50 miljoonaa euroa kyberturvallisuuden 
lujittamiseen rajojensa ulkopuolella kaudella 2014–2018. Tästä määrästä lähes puolet 
maksettiin vakautta ja rauhaa edistävän välineen kautta. Tuen kohteena oli erityisesti 
13,5 miljoonan euron GLACY+-hanke, jolla pyritään parantamaan maailmanlaajuisesti 
valmiuksia kehittää ja panna täytäntöön kyberrikollisuutta koskevaa lainsäädäntöä, ja 
lisäämään kansainvälistä yhteistyötä81. EU:n muiden rahoitusvälineiden menojen 
painopiste oli pitkälti Länsi-Balkanilla82 ja Euroopan naapuruuspolitiikassa. Esimerkiksi 
itäisen kumppanuuden maiden kanssa toteutettavan Cybercrime@EaP -hankkeen 
avulla pyritään parantamaan kyberrikollisuuden torjuntaa ja sähköistä 
todistusaineistoa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä. 

Muut kyberturvallisuusalan menot 

57 EU:n ohjelmien yhteydessä ei aina ole mahdollista eritellä kyberturvallisuusalan 
menoja: 

o Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitusta on kanavoitu myös kyberfyysisiin 
järjestelmiin Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa 
varten -yhteisyrityksen (ECSEL-yhteisyritys) kautta. Tilintarkastustuomioistuin ei 
kuitenkaan kyennyt määrittämään, mitkä vuosina 2015 ja 2016 rahoitetuista 27 
hankkeesta, joiden arvo oli yhteensä 437 miljoonaa euroa, liittyivät 
nimenomaisesti kyberturvallisuuteen. 

o Kyberturvallisuuden ja luottamuspalveluiden alojen menoihin on käytettävissä 
enintään 400 miljoonaa euroa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 
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määrärahoja. Määrä kattaa turvallisuutta ja tietosuojaa koskevat investoinnit, 
joiden tarkoituksena on parantaa digitaalisen infrastruktuurin, sähköisen 
tunnistamisen ja luottamus- ja yksityisyyssuojapalveluiden yhteentoimivuutta ja 
yhteenliittämistä. 

58 Euroopan investointipankki ilmoitti vuoden 2018 toimintasuunnitelmassaan 
aikovansa lisätä kaksikäyttöteknologian, kyberturvallisuuden ja siviiliturvallisuuden 
rahoitusta enintään kuusi miljardia euroa kolmen vuoden aikana83. 

Katse tulevaisuuteen 

59 Kaudelle 2021–2027 ehdotettuun Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan84 sisältyvän 
kahden miljardin euron kyberturvallisuuskomponentin tarkoituksena on vahvistaa EU:n 
kyberturvallisuusteollisuutta ja yleistä yhteiskunnallista suojelua muun muassa 
tukemalla verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoa. Ehdotetun 
kyberturvallisuusalan osaamiskeskusten verkoston ja tutkimus- ja osaamiskeskuksen, 
jonka tavoitteena on järkeistetty lähestymistapa, on tarkoitus muodostaa Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelman puitteissa tapahtuvan EU:n varainkäytön tärkein 
täytäntöönpanomekanismi. 

60 EU:n talousarviosta rahoitettavien puolustusmenojen määrä on viime aikoina 
kasvanut Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisohjelman myötä. Ohjelmaan on 
määrä kohdentaa 500 miljoonaa euroa vuosina 2019 ja 202085. Siinä keskitytään 
parantamaan jäsenvaltioiden puolustusmenojen koordinointia ja tehokkuutta yhteistä 
kehittämistä koskevien aloitteiden avulla. Ohjelma pyrkii saamaan aikaan yhteensä 
13 miljardia euroa puolustusvoimavarojen investointeja vuoden 2020 jälkeen 
Euroopan puolustusrahaston kautta. Osa rahastosta kattaa kyberpuolustuksen86. 

Haaste 5: riittävien resurssien osoittaminen EU:n virastoille 

61 EU:n kyberturvallisuuspolitiikan kolmella keskeisellä elimellä – ENISA, Europolissa 
toimiva Euroopan kyberrikostorjuntakeskus ja komissiossa toimiva tietotekniikan 
kriisiryhmä (ks. laatikko 2) – on edessään resurssihaasteita aikana, jolloin poliittiset 
painopisteet keskittyvät enenevässä määrin turvallisuuteen. EU:n virastoille osoitetut 
nykyiset henkilöstöresurssit ja taloudelliset resurssit muodostavat haasteen odotusten 
saavuttamisen kannalta87. 
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62 Kasvavaan kysyntään perustuviin virastojen lisäresurssipyyntöihin ei ole vastattu 
riittävästi, mikä saattaa vaarantaa poliittisten tavoitteiden (oikea-aikaisen) 
saavuttamisen. Esimerkiksi: 

o Rajalliset resurssit olivat tekijä, joka esti ENISAa saavuttamasta tavoitteensa 
täysimääräisesti vuonna 201788. Vuoden 2017 paketissa ehdotettiin lisäresursseja, 
joiden avulla oli määrä vastata ENISAn uuteen toimeksiantoon. 

o Europolissa toimivassa Euroopan kyberrikostorjuntakeskuksessa analyytikoiden 
määrä ja tieto- ja viestintäteknisiin valmiuksiin tehdyt investoinnit eivät ole 
pysyneet kysynnän tahdissa89. Lisäksi Europolin ja Euroopan komission yhteisessä 
kyberrikollisuuden torjunnan työryhmässä työskentelee jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden asiantuntijoita, joiden tehtävänä on tukea tiedustelutietoon 
perustuvia tutkimuksia. Kuluista vastaavat kuitenkin pitkälti lähettäjävaltiot, mikä 
ei kannusta siirtämään ryhmään suuria määriä asiantuntijoita. Europolin tai EU:n 
toimintapoliittisen syklin rahoitusta on käytetty jonkin verran tilapäisiin 
tapauskohtaisiin siirtoihin, jotta ryhmään voisi osallistua useampia maita. 

63 Jotkin rajoitteet johtuvat itse toimijoista. Monet CERT-EU:n ja ENISAn henkilöstön 
jäsenistä ovat sopimussuhteisia toimihenkilöitä, joiden palvelukseen ottamista 
koskevat menettelyt ovat tyypillisesti hitaita. Muut rajoitteet, kuten huippuosaajien 
houkuttaminen ja tehtävissä pysyminen, ovat seurausta siitä, etteivät virastot kykene 
kilpailemaan yksityisen sektorin palkkojen kanssa, tai siitä, että urakehitysnäkymät 
ovat heikot. Näin ollen ENISA ulkoisti suuren osan tehtävistään vuosina 2014–201690. 

64 Henkilöstövajeeseen ja tarvittavien välineiden puuttumiseen voi liittyä 
merkittäviä riskejä erityisesti uhkia koskevan tiedustelutiedon keruun osalta. Avoimista 
ja suljetuista lähteistä saatavan tiedon volyymi kasvaa jatkuvasti ja riskinä on, että 
tiedon suuri volyymi tukahduttaa analyytikkojen mahdollisuudet asianmukaisten uhka-
analyysien suorittamiseen. Ilman oikeita valmiuksia ja välineitä, joiden avulla nämä 
tiedot voitaisiin menestyksekkäästi koota ja liittää toisiinsa, tietoja ei voida käyttää 
tehokkaasti tiedustelutietona, jota voitaisiin jakaa ja analysoida eri puolilla EU:ta91. 
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 Pohdittavia kysymyksiä –  Rahoitus ja menot 

- Miten komissio ja lainsäätäjät voivat järkeistää EU:n kyberturvallisuusalan 
varainkäyttöä ja suoremmin mukauttaa sen selkeästi määritettyihin 
tavoitteisiin? 

- Miten EU:n virastojen resurssipuutteet voidaan ratkaista kokonaisvaltaisesti 
ottaen huomioon unionin tarpeet ja tavoitteet? 

- Mitä toimenpiteitä EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla on määritetty sellaisten 
esteiden vähentämiseksi, jotka vaikuttavat pk-yritysten investointipääoman 
saantiin toiminnan laajentamista silmällä pitäen? 

- Mitä konkreettisia ja kestäviä tuloksia Horisontti 2020 -varojen avulla saadaan 
kyberturvallisuuden ratkaisujen tuottamista varten? 

- Miten valmiuksien kehittämistä koskevat EU:n toimet, joiden avulla vahvistetaan 
valmiuksia sen rajojen ulkopuolella, vastaavat EU:n arvoja? 
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Kyberhyökkäyksiä kestävän 
yhteiskunnan rakentaminen 
65 Kyberturvallisuuden hallinnoinnissa käsitellään uhkien ja riskien hallintaa, 
valmiuksien ja tietoisuuden lujittamista sekä luottamukseen perustuvaa koordinointia 
ja tiedonjakoa. 

Haaste 6: hallinnon ja standardien lujittaminen 

Tietoturvallisuuden hallinta 

66 Tietoturvallisuuden hallinta koskee sellaisten rakenteiden ja toimintapolitiikkojen 
perustamista, joilla varmistetaan tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. 
Kyseessä on enemmän kuin pelkkä tekninen kysymys, sillä toiminta edellyttää 
tehokasta johtajuutta, tehokkaita prosesseja ja strategioita, jotka ovat linjassa 
organisaation tavoitteiden kanssa92. Tähän kuuluu osana kyberturvallisuuden hallinta, 
joka koskee kaikentyyppisiä kyberympäristöön kohdistuvia uhkia, mukaan lukien 
kohdennetut, kehittyneet hyökkäykset, tietomurrot tai häiriöt, joita on vaikea havaita 
ja hallita. 

67 Kyberturvallisuuden hallintomallit vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä ja niiden 
sisällä vastuu kyberturvallisuudesta on usein jaettu monien yhteisöjen kesken. Nämä 
erot saattavat estää yhteistyön, joka on tarpeen, jotta voidaan reagoida laajamittaisiin 
rajat ylittäviin häiriöihin ja vaihtaa uhkia koskevaa tiedustelutietoa kansallisella ja 
varsinkin EU:n tasolla. Kansallisille tarkastuselimille osoitettu kyselytutkimus osoitti, 
että viranomaisten hallintojärjestelmiin ja riskinhallintaan liittyviä puutteita pidettiin 
suurimpina riskeinä. 

68 Kyberturvallisuuteen liittyvässä hallintojärjestelmässä on runsaasti puutteita, 
vaikka seuraukset voivat olla vakavia yksityisen sektorin kannalta. Lähes yhdeksän 
kymmenestä organisaatiosta katsoo, että organisaation kyberturvallisuustoiminto ei 
täysin vastaa sen tarpeita93, ja organisaation hierarkiassa on usein vähintään kaksi 
tasoa kyberturvallisuudesta vastaavien toimihenkilöiden ja johtokunnan välissä94. 

69 Yhtiöoikeutta koskevissa EU:n direktiiveissä ei aseteta erityisiä kyberriskien 
ilmoittamista koskevia vaatimuksia. Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea antoi 
hiljattain julkisten yritysten avuksi ei-sitovia ohjeita kyberturvallisuuteen liittyvistä 
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riskeistä ja häiriöistä annettavien ilmoitusten laadintaan95. Euroopan 
valvontaviranomaisten yhteiskomitea96 varoitti kyberriskien kasvusta ja kannusti 
rahoituslaitoksia parantamaan hauraita tietojärjestelmiään ja perehtymään 
tietoturvallisuuteen, yhteyksiin ja ulkoistamiseen liittyviin toimintariskeihin97. 

70 Pk-yritysten tietoturvallisuuden hallinnan lujittaminen on erityisen vaikeaa, sillä 
ne eivät useimmissa tapauksissa kykene panemaan täytäntöön asianmukaisia 
järjestelmiä. Pk-yrityksille ei ole tarjolla sopivaa ohjeistusta tietoturvan ja yksityisyyden 
suojaa koskevien vaatimusten soveltamisesta ja teknologisten riskien 
lieventämisestä98. Keskeisenä haasteena on näin ollen ymmärtää paremmin niiden 
tarpeita ja tarjota tarvittavia kannustimia sekä tukea. 

71 Yhtenäisen, kansainvälisen kyberturvallisuuspolitiikan ohjausjärjestelmän puute 
heikentää kansainvälisen yhteisön mahdollisuuksia torjua kyberhyökkäyksiä ja vastata 
niihin. Sen vuoksi on tärkeää saada aikaan konsensus ohjausjärjestelmästä, joka 
parhaiten kuvastaa EU:n etuja ja arvoja99. Yritykset saada aikaan kansainväliset sitovat 
kybertoimintaympäristöä koskevat normit käyvät yhä epävarmemmiksi. Esimerkiksi 
YK:n alainen hallitusten asiantuntijaryhmä ei saanut vuonna 2017 aikaan konsensusta 
siitä, miten kansainvälistä oikeutta olisi sovellettava valtion toimintaan 
häiriötilanteissa. 

72 EU on pyrkinyt vahvistamaan kybertoimintaympäristön hallintoon liittyviä 
toimiaan myös virallistamalla kuusi kyberkumppanuutta, joiden tarkoituksena on 
vakiinnuttaa säännöllinen poliittinen vuoropuhelu luottamuksen rakentamista ja 
yhteistyöalojen löytämistä silmällä pitäen100. Tulokset ovat vaihtelevia, mutta kaiken 
kaikkiaan EU:ta ei vielä voida pitää kansainvälisesti suurena kyberturvallisuusalan 
toimijana, vaikka se onkin kohottanut profiiliaan101. 

Tietoturvallisuus EU:n toimielimissä 

73 Jokaisella EU:n toimielimellä on omat tietoturvallisuuden hallintasääntönsä. 
Toimielinten välisellä sopimuksella on sovittu, että komissio antaa tietoturva-alalla 
apua muille toimielimille ja virastoille. EU:n toimielimet ja elimet ovat tiedostaneet, 
että niiden on tarpeen kehittää kybervalmiuksiaan ja riskienhallintaan sovellettavaa 
toimintatapaansa yhdenmukaisesti. Komission, neuvoston ja EUH:n on määrä esittää 
kyberkysymysten horisontaaliselle työryhmälle vuonna 2020 kertomus EU:n 
toimielinten, elinten ja virastojen kyberturvallisuuden hallinnoinnista ja sen 
selkeyttämisen ja yhdenmukaistamisen edistymisestä102. 
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74 Komissiossa tietoteknisten infrastruktuureiden ja palveluiden turvallisuudesta 
vastaa tietotekniikan pääosasto (ks. laatikko 3). Komission digitaalistrategian keskeiset 
tietoturvatavoitteet ovat: tietoturvan sisällyttäminen hallinnointiprosesseihin; 
(kustannus)vaikuttava infrastruktuuri ja sietokyky; soveltamisalan laajentaminen 
häiriöiden havaitsemisen ja niihin reagoimisen osalta; tietohallinnan ja turvallisuuden 
hallinnan integroiminen103. Komissio varmistaa palveluntarjoajan sopimuksensa 
mukaisesti, että lähes kaikkia ohjelmistoja ylläpidetään aktiivisesti ja että käytössä on 
vain ohjelmistoja, joihin on saatavissa käyttäjätukea104. 

75 Toimielinten suojaaminen on tärkeää ulottaa myös EU:n YTPP-operaatioihin ja -
rakenteisiin ympäri maailmaa. Yksi EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehyksen (päivitetty 
2018) prioriteeteista on EU:n yksiköiden käyttämien YTPP:n viestintä- ja 
tietojärjestelmien suojan parantaminen. EUH:oon on perustettu sisäinen kyberasioiden 
hallintoneuvosto, joka kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuussa 2017105. 

Laatikko 3 

Komission tietojärjestelmien suojaaminen 

Komission noin 1 300 järjestelmään ja 50 000 laitteeseen kohdistuu jatkuvasti 
kyberhyökkäyksiä. Tietotekniikkaa koskeva vastuu on hajautettu, kuten seuraavasta 
kaaviosta käy ilmi. Tietoturvallisuus ja tietotekninen turvallisuus perustuvat 
tietotekniikan pääosaston laatimaan yhteiseen tietotekniikan turvallisuutta koskevaan 
suunnitelmaan. Tietotekniikan ja kyberturvallisuuden hallintoneuvosto (Information 
Technology and Cybersecurity Board) toimii komission tosiasiallisena 
tietoturvavastaavana. Se yhdistää toisiinsa tietotekniikan turvallisuuteen liittyvän 
operatiivisen puolen ja komission ylimmän johdon, jota edustaa hallintoneuvosto. 
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission päätösten perusteella106. 

Henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston (PO HR DS) päätehtävänä on 
suojata komission henkilöstöä, tietoja ja omaisuutta. Lisäksi se huolehtii 
turvallisuustutkinnasta, kun häiriöillä on pelkkää tietotekniikkaa laajempi 
turvallisuusulottuvuus, ja saa siten tietoja vastatiedustelua tai terrorismin torjuntaa 
koskevaa toimintaansa varten. 

Tietotekniikan pääosasto on vastuussa tietotekniikan turvallisuudesta ja huolehtii CERT-
EU-kriisiryhmästä (Computer Emergency Response Team). Vuonna 2011 perustetun 
CERT-EU-kriisiryhmän vuosibudjetti on noin 2,5 miljoonaa euroa, ja siinä työskentelee 
kolmisenkymmentä henkilöstön jäsentä. CERT-EU-kriisiryhmän tehtävänä on ryhtyä 
ensimmäisenä tahona toimiin, jos tietoturvahäiriö koskee useita toimielimiä, mutta se 
ei ole valmiudessa ympärivuorokautisesti ja joka päivä. Se ylläpitää tiedonvaihtoalustaa. 
CERT-EU teki vuonna 2018 Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston, Euroopan 
kyberrikostorjuntakeskuksen ja Euroopan puolustusviraston kanssa 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla lujitetaan yhteistyötä ja koordinointia, mutta joka ei 
ole sitova. Se on lisäksi tehnyt teknisen sopimuksen NATOn NCIRC-yksikön kanssa. 

Uhkien- ja riskienarviointi 

76 Asianmukaisesti perusteltu jatkuva uhkien- ja riskienarviointi on tärkeää niin 
julkisille kuin yksityisille organisaatioille. Kyberuhkien luokittelua ja kartoitusta tai 
riskienarviointia varten ei kuitenkaan ole olemassa vakioitua toimintatapaa. 
Arviointien sisältö vaihtelee siksi huomattavasti, mikä puolestaan asettaa haasteita 
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EU:n laajuisen yhdenmukaisen lähestymistavan löytämiselle kyberturvallisuusalalla107. 
Arvioinneissa höydynnetään myös usein samoja lähteitä tai jopa muita 
uhkienarviointeja, mikä johtaa siihen, että syntyy kaikukammio, jossa samat havainnot 
vahvistavat tosiaan108. Tällöin on vaarana, että muihin uhkiin ei kiinnitetä riittävää 
huomiota. Tilannetta vaikeuttaa myös se, ettei tietoja edelleenkään haluta jakaa ja 
ettei häiriöistä aina ilmoiteta asianmukaisesti. 

77 EUH:oon on perustettu hybridianalyysikeskus109 parantamaan tilannetietoisuutta 
ja tukemaan päätöksentekoa analyysien jakamisen avulla, mutta keskuksen on 
laajennettava asiantuntemustaan, myös kyberturvallisuuden kohdalla. Samaan aikaan 
CERT-EU-kriisiryhmä laatii EU:n toimielimille, elimille ja virastoille raportteja ja 
tiedotteita niihin kohdistuvista kyberuhista. 

78 Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto on tuonut aiemmin esiin, että 
monilla jäsenvaltioilla on uhkiin liittyvää laadullista osaamista ja että on tarpeen lisätä 
kyberuhkien mallintamista110. Strategisen analyysin suorittamisvalmiuksien seuranta 
tuottaa paremman kokonaiskäsityksen. Uhkienarvioinnit eivät kuitenkaan voi kattaa 
ainoastaan teknisiä uhkia vaan niissä on otettava huomioon myös yhteiskunnallis-
poliittiset ja taloudelliset uhat, jotta varmistetaan kokonaisvaltaisemman yleiskuvan 
saaminen, sekä uhkien aiheuttajat ja eri toimijoiden motiivit. 

Kannustimet 

79 Organisaatioilla on edelleen liian vähän oikeudellisia ja taloudellisia kannustimia 
ilmoittaa häiriöt ja jakaa niistä tietoa. Monet organisaatiot pelkäävät maineensa 
tahrautuvan ja hoitavat kärsimänsä kyberhyökkäykset siksi yhä mieluummin 
huomaamattomasti tai suostuvat maksamaan tekijöille. Nähtäväksi jää, miten 
vaikuttavasti kyberturvallisuusdirektiivi lisää ilmoituksia. Komissio olettaa parannusten 
näkyvän ensisijaisesti kansallisella tasolla, mutta kyberturvallisuusasetus tuo 
mukanaan EU:n laajuisen näkökulman111. 

80 Julkiset viranomaiset voivat vaikuttaa digitaalisten tuotteiden ja palvelujen 
toimittajiin merkittävästi ostajina sisällyttämällä julkisiin hankintamenettelyihin tiettyjä 
standardeja sekä myöntäessään rahoitusta tutkimukseen ja ohjelmiin (viranomaiset 
voivat esimerkiksi vaatia tiettyjen teknisten standardien, kuten Internet Protocol IPv6 -
version, hyväksymistä kyberrikollisuuden torjumiseksi). Tällä hetkellä 
kyberturvallisuuden infrastruktuureja varten ei kuitenkaan ole olemassa yhteistä 
hankintakehystä112. Komissiolla on tältä osin monia toimintamahdollisuuksia. 
Seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä ehdotetun Digitaalinen 
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Eurooppa -ohjelman tarkoituksena on vaikuttaa viimeisintä 
kyberturvallisuusteknologiaa koskeviin julkisen sektorin investointeihin, jotka ovat 
tähän mennessä olleet vähäisiä. 

81 Koska komissio voi vaikuttaa sääntelyyn, se voi varmistaa, että turvallisuutta 
parannetaan kehittämällä tarkoituksenmukaiset standardit hyväksyttäväksi 
laajamittaisesti. Komissio ja Europol työskentelevät yhdessä internetiä hallinnoivien 
elinten, kuten ICANN-yhteisön (ks. kohta 38) ja RIPE-NCC-osoiterekisterin113 kanssa. 
Tämä on olennaista oikeanlaisen kyberturvallisuusarkkitehtuurin määrittämisen 
kannalta, jotta lainvalvonta- ja oikeusviranomaisia tuetaan kyberrikollisuuden 
torjunnassa. 

Haaste nro 7: parannetaan taitoja ja lisätään tietoisuutta 

82 Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto on todennut, että käyttäjillä on 
tärkeä rooli kyberhyökkäysten torjumisessa ja että taitojen, koulutuksen ja 
tietoisuuden lisääminen on keskeistä kyberhyökkäyksiä kestävän yhteiskunnan 
rakentamisessa114. Valveutuneet henkilöt, jotka työssä tai kotona huomaavat 
varoitusmerkit ja hallitsevat oikeat tekniikat, voivat hidastaa tai ehkäistä hyökkäyksiä. 

83 Erityisesti huolta herättää kasvava epäsymmetria kyberrikoksen tekemisen tai 
kyberhyökkäyksen käynnistämisen edellyttämän taitotiedon ja näitä vastaan 
puolustautumisen vaatimien taitojen välillä. Rikoksen myyminen palveluna -
toimintamalli on alentanut kynnystä mennä mukaan kyberrikollisuuden markkinoille: 
yksilöt, joilla ei ole tarvittavaa teknistä osaamista, voivat nykyisin vuokrata 
bottiverkkoja, jakaa haittaohjelmia ja hyödyntää kiristyshaittaohjelmistoja. 

Koulutus, taidot ja valmiuksien kehittäminen 

84 Maailmanlaajuisesti kyberturvallisuuden alan osaamisvaje on kasvamassa: 
työvoiman puute on lisääntynyt 20 prosenttia vuodesta 2015115. Perinteiset 
rekrytointikanavat eivät kata tarvetta, mikä koskee myös johtotehtäviä ja monialaisia 
tehtäviä116. Lähes 90 prosenttia maailman kyberturvallisuushenkilöstöstä on miehiä, ja 
sukupuolijakauman jatkuva yksipuolisuus rajoittaa lahjakkuusreserviä entisestään117. 
Lisäksi kyberalaan liittyviä aiheita ei käsitellä yliopistoissa riittävästi muissa kuin 
teknisissä ohjelmissa. 

85 Koulutusta tarvitaan kaikilla ammattialoilla, kuten virkamiesten, 
lainvalvontaviranomaisten, oikeusviranomaisten, asevoimien ja kouluttajien 
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keskuudessa. Esimerkiksi oikeusistuinten on kyettävä ottamaan huomioon 
kyberrikollisuuden nopeasti muuttuvat tekniset erityispiirteet ja rikollisuuden uhrit118. 
Tällä hetkellä olemassa ei ole EU:n laajuisia koulutus- ja sertifiointistandardeja119. EU:n 
toimielimissä on tärkeää saavuttaa oikeanlainen taitovalikoima. Jos käytettävissä ei ole 
tarkoituksenmukaista taitovalikoimaa, toimielimet eivät kenties kykene määrittämään 
sovellusalaa asianmukaisesti tai yksilöimään oikein kumppaneita ja turvallisuustarpeita 
taikka toimielimiltä puuttuu valmiudet hallinnoida ohjelmia. Tämä puolestaan saattaa 
haitata EU:n ohjelmien vaikuttavuutta tai toimintapolitiikkojen kehittämistä. 

86 Jäsenvaltiot vastaavat EU:ssa koulutuspolitiikasta, ja tarjolla on jo lukuisia 
koulutus- ja harjoitusmahdollisuuksia (ks. taulukko 2 ja laatikko 4). EU voi auttaa 
sisällyttämään oppimissuunnitelmiin EU:n laajuiset standardit kaikilla relevanteilla 
aloilla120. Esimerkiksi digitaalisen rikostutkinnan alalla tarvitaan yhteisiä 
koulutusstandardeja edistämään todisteiden hyväksyttävyyttä jäsenvaltioissa. 
Kyberrikollisuus on luonteeltaan rajat ylittävää, joten se voi vaikuttaa monella 
oikeudenkäyttöalueella, mikä puolestaan edellyttää koulutuksen järjestämistä EU:n 
tasolla. Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto CEPOL on silti havainnut, että yli 
kaksi kolmasosaa jäsenvaltioista ei järjestä säännöllistä kyberalan koulutusta 
lainvalvontaviranomaisille121. EU voi lisäksi mahdollisesti selvittää, miten saada aikaan 
synergioita siviili- ja sotilasalan koulutuksen välille122. EU:n verkko- ja tietoturvavirasto 
on kuitenkin todennut, että kriittisillä aloilla on nykyisin tarjolla runsaasti 
koulutusmahdollisuuksia, joskaan koulutus ei kata riittävällä tavalla kriittisten 
infrastruktuurien selviytymiskykyä123. 

Taulukko 2 – Eräitä EU:n koulutusaloitteita kyberalalla 

Euroopan puolustusviraston 
hankkeet, esim. harjoituksiin 
liittyvä tuki yksityisellä sektorilla ja 
Cyber Ranges -hanke 

Euroopan turvallisuus- ja 
puolustusakatemian verkosto 
(siviili-sotilaskoulutus), myös 
kyberpuolustusalan koulutus-, 
harjoitus- ja arviointifoorumi 

ENISAn koulutusohjelmat osa-
alueilla, joilla kaupalliset markkinat 
eivät tarjoa koulutusta 

Europolin, CEPOLin ja ECTEG:n124 
koulutusohjelmat – mukaan lukien 
Training Governance Model -
hallintomalli ja Training 
Competency Framework -
osaamiskehys (myös sertifiointi) 

Osaamiskeskusten verkosto ja 
kyberturvallisuuden osaamiskeskus 
(ehdotettu) 

Turvallisuusunionia koskevassa 
yhdennessätoista 
edistymisraportissa ehdotetut 
salausmenetelmät 

EU: n ja Naton yhteistyö 
kyberpuolustuskoulutuksen alalla 

Sotilaallinen Erasmus-ohjelma Euroopan juridinen 
koulutusverkosto 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

87 EU on sijoittanut terrorismintorjunta- ja turvallisuusasiantuntijoita 
17 edustustoon tarkoituksenaan lujittaa EU:n sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välistä 
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kytköstä125. Resursseja on rajoitetusti, mutta parempi kyberalan taitotieto voisi auttaa 
laatimaan oikeanlaisia hankkeita ja yksilöimään synergioita muiden ohjelmien tai 
rahoituslähteiden kanssa126. Se voisi myös auttaa kiinnittämään kyberturvallisuuteen 
enemmän huomiota poliittisessa vuoropuhelussa, joskin kyberturvallisuuden olisi 
kilpailtava huomiosta monien muiden prioriteettien, kuten muuttoliikkeen, 
järjestäytyneen rikollisuuden tai vierastaistelijoiden paluun, kanssa. 
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Laatikko 4 

Harjoitukset 

 Harjoitukset ovat tärkeä osa kyberturvallisuusalan koulutusta. Ne tarjoavat 
erinomaisen tilaisuuden parantaa varautumista testaamalla valmiuksia, tarjoamalla 
vastauksia tosielämässä esiintyviin tilanteisiin ja luomalla työskentelysuhteiden 
verkostoja. Harjoituksia on järjestetty vuoden 2010 jälkeen yhä tiheämmin. 

Osallistujat voivat olla paikan 
päällä tai osallistua etänä. 
Harjoituksen jälkeen voidaan 
tehdä arvioita opittujen 
seikkojen erittelemiseksi, 
joskaan ne eivät ehkä vielä 
vaikuta täysimääräisesti 
kaikilla 
strategisilla/poliittisilla, 
operatiivisilla ja teknisillä 
tasoilla127. 

EU:n ja NATOn tärkeimmät 
harjoitukset – joka toinen 
vuosi järjestettävä Cyber 
Europe -
kyberturvallisuusharjoitus 
(operatiivinen) ja vuosittainen Locked Shields -kyberpuolustusharjoitus (tekninen) – 
keräsivät yhteen yli 1 000 osallistujaa noin 30 osallistujamaasta. Kummassakin 
harjoituksessa keskitytään kriittisten infrastruktuurien suojaamiseen ja 
ylläpitämiseen simuloitujen hyökkäysten aikana. Harjoituksista on tullut 
huomattavasti perusteellisempia. Niissä on nyt mukana medioihin liittyviä, 
oikeudellisia ja rahoituspolitiikan osatekijöitä, jotta harjoittelijoiden tilannetietoisuus 
paranisi. Rinnakkaisissa koordinoiduissa (strategisissa) PACE-harjoituksissa testataan 
EU:n ja NATOn välistä vuorovaikutusta hybridikriisitilanteessa. 

Myös muita kansainvälisiä harjoituksia järjestetään. EU:n verkko- ja tietoturvavirasto 
järjestää vuosittain kyberhaasteita, joissa kilpailevat joukkueet ratkaisevat 
turvallisuuteen liittyviä pulmia verkko- ja mobiiliturvallisuuden, kryptopalapelien, 
takaisinmallinnuksen, etiikan ja rikostutkinnan aloilla. Ensimmäinen ministeritason 
harjoitus, EU CYBRID, järjestettiin syyskuussa 2017. Siinä keskityttiin strategisten 
päätösten tekemiseen. Vuonna 2018 käynnistettiin NATOon liittyvä Crossed Swords -
harjoitus, jonka tarkoituksena on parantaa NATOn Locked Shields -harjoituksen 
offensiivisia osatekijöitä. NATO järjestää myös Cyber Coalition -harjoituksia. 

Keskeisenä haasteena on varmistaa kaikkien tärkeiden sidosryhmien aktiivinen 
osallistuminen ja kaikkien harjoitusten koordinointi, päällekkäisyyksien välttäminen 
sekä saatujen kokemusten tehokas jakaminen. 

22
25

29 30 30450
500

657

948
900

2010 2012 2014 2016 2018

Cyber Europe -harjoituksen kehitys

Valtiot, joista edustajia Osallistujien määrä

Lähde: Euroopan ti l intarkastustuomioistuin, ENISAn asiakirjojen pohjalta.
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Tiedostaminen 

88 Kansalaiset ovat usein hyökkäysvektoreita ja välittävät disinformaatiota, koska he 
saattavat tahtomattaan altistua halpojen laajalevikkisten laitteiden ja ohjelmistojen 
sisältämille haavoittuvuuksille tai joutua manipuloinnin uhriksi. Tietoisuuden 
lisääminen on siksi olennaista tosiasiallisen kyberuhkien sietokyvyn rakentamiselle, 
mutta helppo tehtävä se ei todellakaan ole, sillä maallikoiden on vaikea ymmärtää 
kyberturvallisuuden monitahoisuutta ja siihen liittyviä riskejä. 

89 Tietoisuutta lisätään esimerkiksi vuosittaisen Euroopan 
kyberturvallisuuskuukauden (ECSM) ja internetin käyttöturvallisuutta käsittelevän 
Safer Internet Day -teemapäivän aikana. Seitsemän EU:n ulkopuolista maata on 
liittynyt mukaan Euroopan kyberturvallisuuskuukauteen128. Europolin Say No! -
kampanjalla yritetään pienentää lasten riskiä joutua seksuaalisen pakottamisen ja 
kiristyksen uhreiksi internetissä. Riskin pienentäminen on tärkeää siksi, että nykyisin 
vain harvat uhrit ilmoittavat näistä rikoksista poliisille129. Komissio myöntää, että 
kyberturvallisuusstrategia on ollut ainoastaan osittain vaikuttava kansalaisten ja 
yritysten tietoisuuden lisäämisessä130. Tähän ovat syynä tehtävän laajuus, rajalliset 
resurssit, jäsenvaltioiden vaihteleva sitoutuminen ja tieteellisen näytön puuttuminen 
siitä, miten tietoisuutta parhaiten lisätään ja mitataan. 

90 Komission ja asianomaisten virastojen haasteena on varmistaa, että tietoisuutta 
lisäävät toimenpiteet kohdennetaan hyvin ja että niistä tiedotetaan 
tarkoituksenmukaisesti, että ne osallistavat, vastaavat uhkakuvia, välttävät 
turvallisuusaiheeseen väsymisen kaltaiset tahattomat vaikutukset131 sekä parantavat 
toimenpiteiden arviointimenetelmiä ja vaikuttavuusmittareita. Tämän pitäisi päteä 
samassa määrin myös EU:n toimielimiin, joissa tiedostamisen kulttuuria olisi tarpeen 
kehittää132. 

Haaste nro 8: parannetaan tiedonvaihtoa ja koordinointia 

91 Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö on kyberturvallisuuden kannalta 
välttämätöntä, etenkin informaation ja parhaita käytäntöjä koskevien tietojen 
jakamisen kohdalla. Luottamuksen saavuttaminen kaikilla tasoilla on olennaista, jotta 
voidaan luoda toimintaympäristö, joka soveltuu arkaluontoisten tietojen jakamiseen yli 
rajojen. Epäonnistunut koordinointi johtaa toimien pirstoutuneisuuteen ja 
päällekkäisyyteen ja asiantuntemuksen hajautumiseen. Vaikuttavalla koordinoinnilla 
voidaan saada aikaan konkreettisia tuloksia, kuten pimeän verkon markkinapaikkojen 
sulkeminen133. Viime vuosina saavutetusta edistyksestä huolimatta luottamuksen taso 
on yhä riittämätön134 niin EU:ssa kuin joissakin jäsenvaltioissa135. 
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Koordinointi EU:n toimielinten kesken ja jäsenvaltioiden kanssa 

92 Yksi kyberturvallisuusstrategian sekä kyberturvallisuusdirektiivissä käyttöön 
otettujen yhteistyörakenteiden päämääristä on ollut luottamuksen lisääminen 
sidosryhmien kesken. Strategian arvioinnissa todettiin, että perusta EU-tason 
strategiselle ja operatiiviselle yhteistyölle oli luotu136. Koordinointi on silti yleisesti 
ottaen riittämätöntä137. Haasteena on varmistaa, että tietojen vaihto sekä on 
merkityksellistä että mahdollistaa kattavan kokonaiskuvan muodostamisen. Siksi on 
tärkeää saavuttaa yhteisymmärrys vahvistetun terminologian avulla (ks. laatikko 5). 

93 EU:n verkko- ja tietoturvavirasto toi kuitenkin arviossaan esiin, että EU:n 
toimintatapa ei ollut kyberturvallisuuden alalla riittävän koordinoitu, mikä johti 
synergian puutteeseen viraston toimien ja muiden sidosryhmien toimien kesken. 
Yhteistyömekanismit ovat yhä suhteellisen kehittymättömiä138. 
Kyberturvallisuusasetuksen tarkoituksena on korjata tämä puute lujittamalla viraston 
koordinointiroolia. Kun EU:n verkko- ja tietoturvavirasto, Euroopan puolustusvirasto, 
Euroopan kyberrikostorjuntakeskus Europolissa ja CERT-EU laativat 
yhteisymmärryspöytäkirjan139 vuonna 2018, tausta-ajatuksena oli pyrkimys lisätä 
yhteistyötä. Yksi komission prioriteeteista lähivuosina on huolehtia toimintapoliittisten 
aloitteiden, tarpeiden ja investointiohjelmien asianmukaisesta lähentämisestä, jotta 
päästään hajaannuksesta ja saadaan aikaan synergioita140. 

94 Koordinointitoiminnot on annettu erilaisten institutionaalisten elinten tehtäväksi. 
Turvallisuusunionia koskeva työryhmä perustettiin komission eri pääosastojen väliseksi 
keskeiseksi koordinoijaksi, joka vie osaltaan eteenpäin turvallisuusunionin asialistaa141. 
Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto toimii työryhmän alaisuudessa 
toimivan kyberturvallisuuden alatyöryhmän puheenjohtajana. 

95 Neuvostossa kyberturvallisuutta käsittelee kyberkysymysten horisontaalinen 
työryhmä (Horizontal Working Party on Cyber Issues, HWP), joka koordinoi strategisia 
ja monialaisia kyberalan kysymyksiä ja auttaa harjoitusten valmistelussa ja niiden 
tulosten arvioinnissa. Se työskentelee tiiviisti poliittisten ja turvallisuusasioiden 
komitean kanssa. Komitea tekee keskeiset päätökset kyberalaan liittyvien 
diplomaattisten toimien osalta (ks. laatikko 6 seuraavassa luvussa). Kyberturvallisuus 
on monialainen aihe, joten kaikkien oleellisten intressien koordinointi ei ole 
yksinkertaista: jopa 24 työryhmää ja valmisteluelintä on viime aikoina käsitellyt 
kyberalan kysymyksiä142. 

96 Kaksi viimeisintä lainsäädäntöehdotusta, jotka koskivat EU:n verkko- ja 
tietoturvaviraston roolin lujittamista (2017) ja kyberturvallisuusalan osaamiskeskusten 
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verkoston sekä kyberturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskuksen perustamista 
(2018), laadittiin nimenomaisesti ratkaisemaan toimien hajanaisuudesta ja 
päällekkäisyydestä aiheutuvia kysymyksiä. Liikkeellepanevana tekijänä 
kyberturvallisuusalan osaamiskeskusten verkoston sekä kyberturvallisuuden tutkimus- 
ja osaamiskeskuksen perustamisessa ollut tarve täyttää kuilu, jota ei kyetty täyttämään 
kyberturvallisuusdirektiivin yhteistyörakenteiden avulla, koska niitä ei suunniteltu 
tukemaan uusimpaan teknologiaan perustuvien ratkaisujen kehittämistä. 

Laatikko 5 

Pyrkimys yhteiseen kyberalan kieleen: tekninen johdonmukaisuus 

Terminologian yksiselitteisyys parantaa tilannetietoisuutta ja koordinointia143 ja 
auttaa määrittämään uhat ja riskit täsmällisesti. 

Komission yhteinen tutkimuskeskus (Joint Research Centre, JRC) on hiljattain laatinut 
eri kansainvälisten standardien perusteella tarkistetun tutkimusluokittelun144. Se on 
eri puolilla Eurooppaa toimivien tutkimusyksiköiden käyttöön tarkoitettu hakemisto. 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin mukautettujen Euroopan komission tietojen perusteella. 

Viime aikoihin saakka EU:n toimielimillä ja virastoilla ei ole ollut yhteisiä määritelmiä. 
Tähän on kuitenkin tulossa muutos. Yhteistyöryhmä kehitti suunnitelmansa 
mukaisesti häiriöluokittelun tehostamaan rajojen yli tehtävää yhteistyötä. 

 

Kyberturvallisuuden 
tutkimusalueet

• Tekoäly
• Massadata
• Lohkoketjuteknologia ja 

hajautetun tilikirjan 
teknologia

• Pilvipalvelut ja virtualisointi
• Sulautetut järjestelmät
• Laitteistotekniikka 

(etätunnistinpaikannus, 
mikrosirut, anturit, 
reitittimet jne.)

• Suurteholaskenta
• Ihminen-kone-rajapinta
• Teollisuuden 

ohjausjärjestelmät (esim. 

SCADA-valvomo-ohjelmisto)
• Tietojärjestelmät
• Esineiden internet
• Mobiililaitteet
• Käyttöjärjestelmät
• Jokapaikan 

tietotekniikkajärjestelmät
• Kvanttiteknologiat
• Robotiikka
• Satelliittijärjestelmät ja -

sovellukset
• Toimitusketju
• Ajoneuvojärjestelmät

Sovellukset ja 
teknologiat

Toimialat

• Audiovisuaalinen ala 
ja media

• Puolustus
• Digitaalinen 

infrastruktuuri
• Energia

• Rahoitus
• Viranomaiset
• Terveydenhuolto
• Merenkulku
• Ydinvoima
• Yleinen turvallisuus

• Matkailu
• Kuljetus
• Älykkäät 

ekosysteemit
• Avaruus
• Toimitusketjut

• Varmuuspalvelut, 
tarkastus ja 
varmennekryptologia 
(kryptografia ja 
kryptoanalyysi)

• Tietosuoja ja 
yksityisyys

• Koulutus
• Häiriötilanteiden 

operatiivinen hallinta 
ja digitaalinen 
rikostutkimus

• Inhimilliset 
näkökohdat

• Henkilöllisyyksien ja 
käyttöoikeuksien 
hallinta

• Turvallisuuden hallinta 
ja ohjaus

• Verkkojärjestelmät ja 
hajautetut 
järjestelmät

• Ohjelmistojen ja 
laitteistojen 
turvatekniikka

• Turvallisuusmittaukset
• Oikeudelliset 

näkökohdat
• Teoreettinen perusta
• Luottamuksen 

hallinta, 
varmuuspalvelut ja 
tilivelvollisuus

Tarpeet ja kypsyystasot ovat erilaisia

Kyberturvallisuuden luokitukset

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=53646
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Yhteistyö ja tietojenvaihto yksityisen sektorin kanssa 

97 Julkisten viranomaisten ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö on 
kyberturvallisuuden kokonaistason parantamisen kannalta erittäin tärkeää. Tästä 
huolimatta komissio totesi vuonna 2017 tekemässään kyberturvallisuusstrategian 
arvioinnissa, että tietojenvaihto yksityisten sidosryhmien kesken ja julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä ei vielä ollut optimaalista, koska luotetut 
raportointimekanismit sekä tietojen jakamisen kannustimet puuttuivat145. Tämä 
vaikeutti strategisten tavoitteiden saavuttamista. Komissio on myös pannut merkille, 
ettei olemassa ole tehokasta yhteistyömekanismia, jonka avulla jäsenvaltiot voisivat 
strategisesti lujittaa laaja-alaisia kestäviä teollisia valmiuksia146. 

98 Tietojen jakamisen ja analysoinnin keskukset (Information Sharing and Analysis 
Centre, ISAC) perustettiin tarjoamaan foorumeita ja resursseja, joilla helpotetaan 
tietojen jakamista julkisen ja yksityisen sektorin kesken, ja keräämään tietoa 
kyberuhista. Ne pyrkivät rakentamaan luottamusta jakamalla kokemuksia, tietoja ja 
analyysejä etenkin ongelmien perimmäisistä syistä, häiriöistä ja uhista. Monissa 
jäsenvaltioissa on jo kansallisia ja alakohtaisia tietojen jakamisen ja analysoinnin 
keskuksia, mutta Euroopan tasolla niitä on vielä suhteellisen vähän147. Keskukset 
joutuvat kuitenkin kohtaamaan useita haasteita (resurssien rajallisuus, onnistumisen 
arviointivaikeudet, julkisen ja yksityisen sektorin osallistumisen kannalta 
tarkoituksenmukaisten rakenteiden luominen, lainvalvontaviranomaisten 
osallistaminen). Keskusten on ratkaistava nämä haasteet ennen kuin ne voivat 
myötävaikuttaa kyberturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanoon ja 
turvallisuusvalmiuksien kehittämiseen koko Euroopassa148. 

99 Tiivis yhteistyö yksityisen sektorin kanssa on erityisen tärkeää torjuttaessa 
monimutkaisia kyberrikoksia, mutta yhteistyön tehokkuus vaihtelee jäsenvaltiosta 
toiseen ja riippuu luottamuksen tasosta149. Europolissa toimiva Euroopan 
kyberrikostorjuntakeskus on kuitenkin perustanut yksityisen sektorin toimijoiden, EU:n 
toimielinten ja virastojen sekä muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa useita 
neuvoa-antavia ryhmiä kehittämään työskentelyä verkostoitumisen, strategisten 
tiedustelutietojen jakamisen ja yhteistyön avulla. Neuvoa-antavien ryhmien 
työskentelysuunnitelmat noudattelevat EU:n toimintapoliittisen syklin tavoitteita150. 
Myös salauksen rikollinen väärinkäyttö on ala, jolla lukuisat haasteet edellyttävät 
yksityisen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön lisäämistä. Europolissa toimiva 
Euroopan kyberrikostorjuntakeskus tutkii parhaillaan vaihtoehtoisia tapoja isännöidä 
(ks. kohta 62) yksityisen sektorin ja tiedemaailman asiantuntijoiden tapauskohtaisia 
lyhyitä kiinnityksiä yhteiseen kyberrikollisuuden torjunnan työryhmään J-CAT:iin. 
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100 Tehokkaiden yhteistyömekanismien puute haittaa sekä julkisia että yksityisiä 
siviili- ja puolustusyhteisöjä. Yhteisiä haasteita on ainakin salaustekniikan, suojattujen 
sulautettujen järjestelmien, haittaohjelmien havaitsemisen, simulointitekniikan, 
verkko- ja viestintäjärjestelmien suojauksen sekä tunnistamis- ja 
todentamisteknologian aloilla. Kaksi painopistealaa, jotka kuuluvat EU:n 
kyberpuolustuspolitiikan kehykseen (vuoden 2018 päivitys), ovat siviili-
sotilasyhteistyön edistäminen sekä tutkimuksen ja teknologian tukeminen (etenkin 
tukemalla pk-yrityksiä). 

 Pohdittavia kysymyksiä – sietokyvyn kehittäminen 
- Miten saavutetaan tarkoituksenmukainen tasapaino EU:n tasolla 

kyberturvallisuuspolitiikan valtavirtaistamistarpeen, eri toimijoiden välisestä 
tehokkaasta koordinoinnista huolehtimisen ja vastuualueiden hajauttamisen 
välillä? 

- Miten hyvin EU:n toimielimet ja virastot ovat valmistautuneet niihin 
kohdistuvaan seuraavaan suoraan suureen hyökkäykseen? 

- Miten EU:n kyberalan virastoista voidaan tehdä lahjakkuuksien näkökulmasta 
houkuttelevampia? 

- Mitä lisätoimia on toteutettava, jotta kaikissa EU:n toimielimissä ja virastoissa on 
varmasti riittävät valmiudet johdonmukaista riskien- ja uhkienarviointikehystä 
varten? 

- Miten Euroopan valvontaviranomaiset (Euroopan pankkiviranomainen, 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen) ottavat huomioon rahoitusalalle ominaiset 
kyberhaavoittuvuudet ja mitä niiltä voidaan oppia muilla aloilla? 

- Miten EU:n viranomaisille antamaa teknistä apua voidaan yleinen 
asiantuntemusvaje huomioon ottaen hyödyntää parhaiten niin, että kyberuhkien 
sietokyky paranee kokonaisuutena katsoen eniten? 

- Miten EU ja jäsenvaltiot voivat varmistaa merkityksellisen osallistumisen 
kansainvälisiin neuvotteluihin kybertoimintaympäristön hallinnoinnista ja 
standardeista ja edistää EU:n arvoja? 

- Mitkä EU:n ja jäsenvaltioiden toimenpiteet tietoisuuden lisäämiseksi (esimerkiksi 
ehkäisemistoimet) ovat tosiasiallisesti hyödyllisiä ja miten EU voi laajentaa näitä 
toimenpiteitä? 

- Mikä voi olla EU:n rooli sukupuolijakauman parantamisessa kyberturvallisuuden 
alalla? 

- Millä tavoin EU ja jäsenvaltiot voivat lujittaa synergioita siviili- ja 
puolustusyhteisöjen välillä EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehyksen (vuoden 
2018 päivitys) mukaisesti? 
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Vaikuttava reagointi kyberhäiriöihin 
101 On välttämätöntä kehittää vaikuttava vastaus kyberhyökkäyksiin, jotta 
hyökkäykset voidaan pysäyttää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erityisen 
tärkeää on, että kriittiset alat, jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet pystyvät reagoimaan 
nopeasti ja koordinoidusti. Varhainen havaitseminen on näin ollen olennaisen tärkeää. 

Haaste nro 9: vaikuttava havaitseminen ja reagointi 

Havaitseminen ja ilmoittaminen 

102 Yhteiset havaitsemisvälineet auttavat torjumaan päivittäin valtaosan 
hyökkäyksistä151. Digitaalisista järjestelmistä on kuitenkin tullut niin monimutkaisia, 
että jokaisen hyökkäyksen torjuminen on mahdotonta. Hyökkäysten kehittyneisyys on 
johtanut siihen, että ne havaitaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Asiantuntijoiden 
mukaan painopisteeksi olisikin asetettava nopea havaitseminen ja puolustus152. 
Eräiden havaitsemisvälineiden käyttöönottoaste yrityksissä on kuitenkin alhainen. 
Tällaisia välineitä ovat muun muassa automaatio, koneoppiminen ja 
käyttäytymisanalytiikka, joilla pyritään pienentämään riskejä, sekä järjestelmien 
käyttäytymisen analysointi ja siitä oppiminen153. Alhaiseen käyttöasteeseen ovat osin 
syynä väärät positiiviset havainnot, joissa vaarattomia toimia pidetään virheellisesti 
haitallisina. 

103 Kun tietomurto on havaittu ja analysoitu, siitä on ilmoitettava ja raportoitava 
ripeästi, jotta muut julkiset ja yksityiset tahot voivat ryhtyä ehkäiseviin toimiin ja jotta 
relevantit viranomaiset voivat tukea tietomurron kohteita. Monet organisaatiot ovat 
haluttomia myöntämään kyberhäiriöt ja raportoimaan niistä154. Olennaista on myös 
lainvalvontaviranomaisten varhainen osallistuminen ensimmäisiin toimiin epäiltyjen 
kyberrikosten yhteydessä ja ennakoiva tietojen vaihto CSIRT-toimijoiden kanssa. 

104 Aiemmin, kun häiriöiden ilmoittamisesta ei ollut yhteisiä EU:n vaatimuksia, 
vaarana oli, että tietomurroista tiedottaminen viivästyi eikä niihin kyetty reagoimaan. 
Tämä puute pyrittiin korjaamaan ottamalla käyttöön kyberturvallisuusdirektiivi (ks. 
kohta 20). Vuonna 2017 tapahtuneiden Wannacry-hyökkäysten jälkeen komissio 
totesi, että CSIRT-verkoston järjestelmä ei ”ollut vielä täysin toimintavalmis”155. 
Direktiivin täytäntöönpano on käynnissä, joten vielä ei ole selvää, päästäänkö 
yhteistyöryhmän laatimilla ohjeilla tosiasiallisesti siihen, että häiriöistä ollaan 
suostuvaisempia raportoimaan156. 
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105 Tiettyjen alojen keskeisten palvelujen tarjoajilla on nykyisten EU:n säädösten 
perusteella monenlaisia ilmoitusvelvoitteita (muun muassa ilmoittaminen kuluttajille), 
mikä saattaa heikentää prosessin tehokkuutta. Esimerkiksi rahoitus- ja pankkisektorin 
toimijoihin sovelletaan erilaisia ilmoitusperusteita, standardeja, kynnysarvoja ja 
aikarajoja yleisen tietosuoja-asetuksen, kyberturvallisuusdirektiivin, 
maksupalveludirektiivin, EKP:n/YVM:n, Target 2 -järjestelmän ja eIDAS-asetuksen 
perusteella157. Onkin tärkeää järkeistää näitä velvoitteita, sillä niistä aiheutuu 
tarpeetonta hallinnollista rasitetta, minkä lisäksi tällainen monimuotoisuus saattaa 
johtaa hajanaiseen raportointiin. 

Koordinoitu reagointi 

106 Euroopan kyberturvallisuuskriisejä koskevan yhteistyökehyksen kehittäminen 
on edelleen kesken. Sen vuoksi käyttöön otettiin asiaa koskeva suunnitelma158 (ks. 
kohta 18), jotta EU:n poliittisen kriisitoiminnan integroituihin järjestelyihin (Integrated 
Political Crisis Response,IPCR) voitaisiin sisällyttää kyberalan näkökulmaa, parantaa 
tilannetietoisuutta ja varmistaa parempi integroiminen EU:n muiden 
kriisinhallintamekanismien kanssa159. Suunnitelma kattaa EU:n toimielimet, virastot ja 
jäsenvaltiot. Näiden kaikkien kriisivalmiusmekanismien saumaton integrointi on 
vaativa tehtävä160. Myös EU:n toimielinten yhteisen turvallisen viestintäverkon puute 
on tällä hetkellä vakava rajoite161. 

107 EU valmiuksia reagoida kyberhyökkäyksiin operatiivisella ja poliittisella tasolla 
laajamittaisten, rajat ylittävien häiriöiden sattuessa on pidetty vähäisinä. Tähän on 
osasyynä se, että kyberturvallisuutta ei vielä ole sisällytetty EU:n tason kriisitoiminnan 
koordinointimekanismeihin162. Kyberturvallisuusdirektiivi ei ratkaissut tätä ongelmaa. 

108 Hiljattain ehdotettiin EU:n verkko- ja tietoturvaviraston uudistamista, jonka 
yhteydessä sille aiottiin antaa merkittävämpi operatiivinen rooli laajamittaisten 
kyberturvallisuushäiriöiden käsittelyssä. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan tukeneet 
uudistusta, vaan pitivät tarkoituksenmukaisempana, että virasto tukee ja täydentää 
niiden omia operatiivisia toimia 163. Jäsenvaltioissa on jo monia CERT-ryhmiä/CSIRT-
toimijoita, mutta näiden valmiudet vaihtelevat huomattavasti. Tämä haittaa 
vaikuttavaa rajat ylittävää yhteistyötä, joka on tarpeen reagoitaessa laajamittaisiin 
häiriöihin164. 

109 Tilintarkastustuomioistuin pyrki kartoittamaan suunnitelmassa tarkoitetuille eri 
toimijoille osoitetut erilaiset roolit. Suunnitelmassa ilmeni kuitenkin aukkoja, jotka on 
täytettävä täytäntöönpanon edistyessä. Lainvalvontaan ei aluksi kiinnitetty riittävästi 
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huomiota, joskin EU:n lainvalvonnan hätäaputoimien protokolla tuli voimaan 
joulukuussa 2018165. Suunnitelman onnistuminen on kiinni siitä, onko se 
käyttökelpoinen ja ovatko kaikki osapuolet tietoisia siitä, mitä niiden oletetaan 
tekevän. Tätä varten tarvitaan tulevina vuosina runsaasti testausta. 

110 Vaikuttavaan reagointiin kuuluu muutakin kuin vahingon hillitseminen – on 
ratkaisevan tärkeää selvittää myös, mikä taho on vastuussa hyökkäyksistä. Tekijöiden 
jäljittäminen ja tunnistaminen voi olla erittäin vaikeaa etenkin hybridi-iskun 
tapahtuessa, sillä anonymisointivälineiden, kryptorahan ja salaustekniikoiden 
väärinkäyttö on lisääntynyt. Tätä kutsutaan ”osoittamiseen liittyväksi ongelmaksi”. Sen 
ratkaisemisessa ei ole kyse ainoastaan teknisistä näkökohdista vaan myös 
rikosoikeudellisesta haasteesta. Maiden väliset oikeudelliset ja menettelylliset erot 
saattavat haitata rikostutkintaa ja epäiltyjen asettamista syytteeseen. Osoittamiseen 
liittyvän ongelman ratkaiseminen vaatii virallisempaa operatiivista tietojenvaihtoa, 
joka perustuu esimerkiksi Eurojustin yhteydessä toimivan Euroopan oikeudellisen 
kyberrikollisuusverkoston tai Europolin kanssa sovittuihin selkeämpiin menettelyihin. 

111 Poliittisella tasolla on kehitetty kyberdiplomatian välineistö (ks. laatikko 6) 
tukemaan kybertoimintaympäristössä ilmenevien kansainvälisten kiistojen sopimista 
rauhanomaisin keinoin. Tehostettua tietojen jakamista edistetään kahdessa PRY:n 
puitteissa toteutettavassa hankkeessa, jotka ovat kyberalan nopean toiminnan 
ryhmien perustaminen ja kyberturvallisuuteen liittyvää keskinäistä avunantoa koskeva 
aloite166. 

Laatikko 6 

Kyberdiplomatian välineistö 

EU:n yhteistä diplomaattista vastausta haitallisiin kybertoimiin koskevat puitteet167 
(”kyberdiplomatian välineistö”) perustuvat neuvoston päätelmiin kyberdiplomatiasta 
vuodelta 2015168. Kyberdiplomatian tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa yhteinen 
kattava kybertoimintaympäristö, joka perustuu EU:n arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, valmiuksien kehittämiseen ja kumppanuuksiin, usean 
sidosryhmän mallin edistämiseen internetin hallinnoinnissa ja 
kyberturvallisuusuhkien lieventämiseen ja kansainvälisten suhteiden 
vakauttamiseen. 

Välineistö tuo EU:lle ja sen jäsenvaltioille mahdollisuuden antaa yhteinen 
diplomaattinen vastaus haitallisiin kybertoimiin hyödyntäen kaikin tavoin yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan mukaisia toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
muun muassa ehkäisevät toimet (kuten tietoisuuden lisääminen ja valmiuksien 
kehittäminen), yhteistyö, vakautustoimet ja rajoittavat toimenpiteet (esimerkiksi 
matkustuskiellot, aseidenvientikielto, varojen jäädyttäminen) sekä tuki 



49 

 

jäsenvaltioiden toimille169. Ajatuksena on, että uhkia lieventävän yhteistyön 
lisääminen ja yhteisestä vastauksesta mahdollisesti aiheutuvien seurausten 
tekeminen selväksi estää (potentiaalisesti) aggressiivista käyttäytymistä. 

Haitallisia kybertoimia koskevien EU:n yhteisten vastatoimien tulisi olla oikeassa 
suhteessa kybertoimen laajuuteen, mittasuhteisiin, kestoon, intensiteettiin, 
monitahoisuuteen, kehittyneisyyteen ja vaikutuksiin. 

Välineistön käyttökelpoisuuden kannalta on olennaista, miten tiiviisti se on sovitettu 
yhteen edellä mainitun suunnitelman ja poliittisen kriisitoiminnan integroitujen 
järjestelyjen (ks. kohta 106) kanssa, sekä se, kuinka hyväksi tilannetietoisuus on 
muodostunut nopean ja jatkuvan tietojenvaihdon (joka koskee myös osoittamisen 
osatekijöitä)170 ja vaikuttavan yhteistyön avulla. Välineistön käyttöönotto voi lisäksi 
onnistua ainoastaan vaikuttavan ja koordinoidun viestinnän avulla. Välineistöä on 
toistaiseksi käytetty kahdesti: vuoropuhelun aloittamiseen Yhdysvaltain kanssa 
Wannacry-hyökkäyksen jälkeen171 sekä tieto- ja viestintätekniikan väärinkäytön 
torjumista koskevien neuvoston päätelmien laatimiseen172. Välineistön käyttöönotto 
jatkuu, ja vielä ei ole varmuutta siitä, kuinka vaikuttavasti sillä saavutetaan asetetut 
tavoitteet. 

 

Haaste nro 10: suojataan kriittistä infrastruktuuria ja 
yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja 

Infrastruktuurin suojaaminen 

112 Suuri osa EU:n kriittisestä infrastruktuurista toimii teollisuuden 
hallintajärjestelmien avulla173. Monet järjestelmistä suunniteltiin itsenäisiksi niin, että 
niiden yhteydet ulkomaailmaan ovat rajoitetut. Teollisuuden hallintajärjestelmistä on 
tullut haavoittuvaisempia ulkopuolisille häiriöille sitä mukaa, kun niiden osatekijöitä on 
liitetty internetiin. Olemassa olevien järjestelmien ylläpito ja paikkaus ei välttämättä 
ole enää mahdollista, mutta niiden päivittäminen on hidasta ja kallista. Kriittisen 
infrastruktuurin turvallisuuden tehostaminen edellyttää siis myös teollisuuden 
hallintajärjestelmien päivittämistä. 

113 Elinkeinoelämä jatkaa numerisointia (mistä käytetään usein nimitystä 
“Teollisuus 4.0”), joten laajamittainen häiriö yhdellä teollisuussektorilla saattaa 
aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia muualla. EU:n verkko- ja tietoturvavirasto on tuonut 
esiin, miten tärkeää on kartoittaa kriittisten alojen keskinäisten riippuvuussuhteiden 
vaikutus174. Vain siten voidaan ymmärtää häiriön mahdollista leviämistä ja tukea 
tarkoituksenmukaisesti koordinoitua reagointia. 
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114 Kyberturvallisuusdirektiivin tarkoituksena on lujittaa kriittisestä 
infrastruktuurista vastaavien keskeisten alojen valmiuksia. Se ei kuitenkaan kata 
kaikkia aloja (ks. taulukko 1)175, mikä vähentää strategian vaikuttavuutta176. Tässä 
yhteydessä erityinen huolenaihe on vaalien demokraattisen integriteetin suojaaminen 
vaali-infrastruktuurin häiriöiltä ja disinformaatiolta (ks. laatikko 7). Nykyisen 
lainsäädännön tarkistamisen lisäksi keskeisen haasteen muodostaa niin ollen sen 
selvittäminen, miten kyseiset alat saadaan mukaan tuottamaan vaikuttavia vastauksia 
laajamittaisiin häiriöihin. 

115 Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuudet eivät pysähdy Euroopan rajoille. 
Komission erityisenä haasteena on kannustaa ehdokasmaita hyväksymään samat 
standardit kuin jäsenvaltioissa on hyväksytty. Tämä koskee muun muassa kyberalan 
lainsäädäntöä ja kriittisen infrastruktuurin suojaamista. 

Laatikko 7 

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaaminen: vaaleihin 
sekaantumisen torjunta 

Toukokuussa 2019 noin 400 miljoonaa äänestäjää käy vaaliuurnilla 
europarlamenttivaaleissa, jotka järjestetään nyt ensimmäisen kerran yleisen 
tietosuoja-asetuksen tultua voimaan. Vaalit osuvat henkilötietojen väärinkäyttöä 
poliittiseen mikrokohdentamiseen koskevien skandaalien ja ennennäkemättömien 
koordinoitujen disinformaatiokampanjoiden (“valeuutisten”) jälkeiseen aikaan. 
Komissio on varoittanut, että vaaleihin luultavasti kohdistetaan kyberhäirintää177. 
Ilmiön torjuminen edellyttää kaikki hallinnonalat ja koko yhteiskunnan kattavaa 
lähestymistapaa. 

Vaali-infrastruktuuri 

Vaalien järjestäminen on monimutkaista, ja niiden suojaaminen ja integriteetti ovat 
jäsenvaltioiden vastuulla. Vaalien ja vaali-infrastruktuurin häirinnällä voidaan pyrkiä 
vaikuttamaan paitsi äänestäjien käyttäytymiseen, äänestysvilkkauteen tai itse 
vaaliprosessiin, myös varsinaiseen äänestämiseen, sekä äänestystulosten 
ilmoittamiseen ja niistä tiedottamiseen. Euroopan parlamentin vaaleissa on erityisen 
haastavaa suojata prosessin viimeistä vaihetta (tulosten tiedottaminen kansallisista 
pääkaupungeista Brysseliin), koska sitä varten ei ole olemassa turvallisuutta 
koskevaa yhteistä toimintatapaa eikä sellaista ole testattu178. 

Komission viimeisimpään vaalipakettiin sisältyi toimenpiteitä, joilla lujitetaan vaalien 
kyberturvallisuutta, kuten kansallisten yhteispisteiden nimittäminen koordinoimaan 
ja vaihtamaan tietoja vaalien edellä. Parhaiden käytäntöjen ja kokemusten 
jakaminen on erityisen tärkeää179. 
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Vaalijärjestelmiä ei pidetä osana kriittistä infrastruktuuria180, eikä 
kyberturvallisuusdirektiiviä sovelleta niihin. Tästä huolimatta yhteistyöryhmä on 
laatinut viranomaisten avuksi käytännön ohjeet vaaliteknologian turvallisuudesta. 
Kansallisten yhteyspisteiden on tarkoitus järjestää tapaaminen vuoden 2019 
alkupuolella181. Lisäksi jäsenvaltioita kannustetaan tekemään riskienarviointeja 
vaaliprosesseihin kohdistuvien kyberuhkien varalta. 

Disinformaatio 

Disinformaatio on yhä olennaisempi hybridihyökkäysten osatekijä, ja siihen liittyy 
kyberhyökkäyksiä ja verkkojen hakkerointia. Niiden avulla yhteiskuntaa pyritään 
jakamaan, kylvetään epäluottamusta ja heikennetään luottamusta demokraattisiin 
prosesseihin tai muihin aiheisiin (kuten rokotusvastaisuuteen tai 
ilmastonmuutokseen suhtautumiseen). Disinformaatio on lisääntynyt, nopeutunut ja 
monipuolistunut. Se on EU:lle todellinen turvallisuusuhka. 

EU on toteuttanut useita toimenpiteitä puuttuakseen disinformaatioon. Vuonna 
2015 EUH:n yhteyteen perustettiin East StratCom -työryhmä vastaamaan Venäjän 
disinformaatiokampanjoihin182. Asiantuntijat ovat kiitelleet työtä, jota se on tehnyt 
EU:n toimintapolitiikkojen edistämiseksi, riippumattomien medioiden tukemiseksi 
naapurimaissa sekä disinformaation ennakoimiseksi, jäljittämiseksi ja 
torjumiseksi183. Työryhmän resurssit ovat kuitenkin vähäiset suhteessa 
disinformaatiokampanjoiden laajuuteen ja monimutkaisuuteen184. Tarvitaan 
järjestelmällisempää vuorovaikutusta olemassa olevien EU:n rakenteiden kanssa ja 
parempaa strategista viestintää koskevaa yhteistyötä185. Eurooppa-neuvosto vahvisti 
uuden toimintasuunnitelman186 joulukuussa 2018. 

Hiljattain (huhtikuussa 2018) komissio laati disinformaation torjunnasta verkossa 
antamansa tiedonannon187 yhteyteen itsesääntelyyn perustuvat vapaaehtoiset 
käytännesäännöt188. Ne perustuvat olemassa oleviin toimintapolitiikan välineisiin, ja 
eräät verkkoalustat ja mainosalan edustajat ovat luvanneet soveltaa niitä189. Toimen 
tarkoituksena on esimerkiksi auttaa parantamaan sisällön luotettavuutta ja tukea 
medialukutaitoa ja uutisten lukutaitoa parantavia toimia. Lisäksi on käynnistetty 
riippumaton eurooppalainen faktantarkistajaverkosto. 

Komission on todennut, että lisää sääntelytoimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos 
käytännesääntöjä ei noudateta. Toimenpiteiden vaikuttavuuden määrittäminen on 
erittäin tärkeää, etenkin päätettäessä, miten luottamuksen, avoimuuden ja 
tilivelvollisuuden paranemista mitataan. 

Toisen haasteen muodostaa se, millä keinoin disinformaation havaitsemista, 
analysointia ja paljastamista voidaan kehittää190. Lisäksi tarvitaan avoimen datan 
lähteiden aktiivista strategista seurantaa ja analysointia191. Kun uhkaympäristöstä 
yritetään saada selkeämpi käsitys, olisi otettava lukuun myös uudet kehityssuunnat, 
kuten deepfake-aineisto (tekoälyn ja syvän koneoppimisen avulla tehdyt videot) sekä 
niiden havaitsemiseen tarvittavat välineet. 
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Riippumattomuuden vahvistaminen 

116 EU on kyberturvallisuustuotteiden ja -palvelujen nettotuoja, mikä lisää riskiä 
siitä, että se on teknologian osalta riippuvainen EU:n ulkopuolisista toimijoista ja siksi 
haavoittuva192. Tämä tosiseikka heikentää erityisesti EU:n kriittisen infrastruktuurin 
turvallisuutta, joka myös tukeutuu monimutkaisiin globaaleihin toimitusketjuihin. 
Riskiä suurentaa sekin, että EU:n ulkopuoliset toimijat ostavat eurooppalaisia 
kyberturvallisuusyrityksiä. Jäsenvaltioiden vastuulla on seurata suoria ulkomaisia 
investointeja, eikä EU:n laajuista seurantamekanismia ole tällä hetkellä olemassa 193. 

117 EU:n globaalistrategian ja vuonna 2017 annetun tiedonannon Resilienssi, pelote 
ja puolustus194 tavoitteisiin kuuluu suurempi strateginen riippumattomuus. Tässä 
katsauksessa esiin tuotujen lukuisten haasteiden ratkaiseminen auttaa lujittamaan 
tuota tavoiteltua riippumattomuutta. Millään yksittäisellä toimenpiteellä sitä ei 
saavuteta. 

 Pohdittavia kysymyksiä – vaikuttava reagointi 

- Miten kyberturvallisuusdirektiivi on parantanut kyberhäiriöiden ilmoittamista 
kriittisillä ja muilla aloilla? 

- Miten hyvin EU:n toimielimet ovat sisäistäneet laajamittaisissa kyberhäiriöissä 
sovellettavan kriisitoiminnan koordinoinnin? 

- Miten kyberdiplomatiaa voidaan hyödyntää enemmän EU:n ulkoisten toimien 
yhteydessä? 

- Ovatko nykyiset EU:n rakenteet ja toimet, joilla reagoidaan disinformaatioon, 
oikeasuhteiset ongelman laajuuteen ja monitahoisuuteen nähden? 



 53 

 

Johtopäätökset 
118 EU ja sen jäsenvaltiot ovat viime vuosina antaneet kyberturvallisuudelle 
suuremman painoarvon käsittelemiensä asioiden joukossa tarkoituksenaan parantaa 
yleistä kyberuhkien sietokykyä. Paremman kyberturvallisuuden saavuttaminen 
unionissa edellyttää kuitenkin valtavaa työtä. Tilintarkastustuomioistuin on tässä 
aihekohtaisessa katsauksessaan ottanut esiin eräitä pääasiallisia haasteita, jotka EU:n 
on ratkaistava saavuttaakseen kunnianhimoisen tavoitteensa muodostaa maailman 
turvallisin digitaalinen toimintaympäristö. 

119 Tilintarkastustuomioistuimen työ osoittaa, että tarkoituksenmukaisen 
tilivelvollisuuden ja arvioinnin varmistaminen edellyttää siirtymistä tulosperusteiseen 
toimintakulttuuriin, johon on sisällytetty arviointikäytäntöjä. Säädöksissä on yhä 
jonkin verran aukkoja, eivätkä jäsenvaltiot ole saattaneet olemassa olevia 
säännöksiä johdonmukaisesti osaksi lainsäädäntöään. Tämän vuoksi säädöksiä voi 
olla vaikea hyödyntää täysimääräisesti. Toinen yksilöity haaste koskee investoitavien 
määrien mukauttamista strategisiin tavoitteisiin. Tällöin edellytyksenä on, että 
investointeja ja niiden vaikutusta lisätään. Tehtävää hankaloittaa se, jos EU:lla ja sen 
jäsenvaltioilla ei ole selkeää yleiskuvaa EU:n menoista kyberturvallisuuden osalta. 
Myös kyberalalla toimivien EU:n virastojen resurssirajoitteista on raportoitu. 
Rajoitteet liittyvät muun muassa lahjakkuuksien houkuttelemiseen ja pitämiseen 
palveluksessa. 

120 Käytettävissä olevien tutkimusten mukaan kyberturvallisuuden hallinnointia 
voidaan lujittaa. Näin maailmanlaajuisen yhteisön valmiudet reagoida 
kyberhyökkäyksiin ja -häiriöihin paranisivat. Samalla on pidettävä mielessä, että 
kaikkien hyökkäysten ehkäiseminen ei ole mahdollista. Keskeiset ratkaistavat haasteet 
ovat siksi nopea havaitseminen ja reagointi, kriittisen infrastruktuurin ja 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaaminen sekä tiedonvaihdon ja 
koordinoinnin parantaminen julkisen ja yksityisen sektorin kesken. 
Maailmanlaajuisesti kasvava kyberturvallisuuden alan osaamisvaje merkitsee, että 
myös taitojen ja tietoisuuden lisääminen kaikilla yhteiskunnan aloilla ja tasoilla on 
erittäin tärkeä haaste.  
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121 Kyberuhkien EU:lle ja laajemmalle maailmanlaajuiselle yhteisölle muodostamat 
haasteet edellyttävät jatkuvaa sitoutumista EU:n arvoihin ja niiden vakaata 
noudattamista. 

Tilintarkastustuomioistuimen III jaosto on hyväksynyt tämän aihekohtaisen katsauksen 

14. helmikuuta 2019 pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 presidentti 
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Liite I — Monitahoinen ja -kerroksinen toimintaympäristö, jossa on runsaasti toimijoita 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

ENISAEuropolEurojust

CEPOL

Relevantit 
alakohtaiset 

virastot
(esim. eu-LISA, 
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SECPOL

Hybridiana-
lyysikeskus
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COREPER

Euroopan puolustusvirasto

Sisäisen turvallisuuden 
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CERT-EU

Kansalliset 
kyberturvallisuusvirastot

Tekninen Häiriötilanteiden käsittely kriisin aikana; häiriötilanteiden seuranta ja valvonta, mukaan lukien uhkien ja riskien jatkuva arviointi.Yhteistyön tasot vuoden 2017 EU-suunnitelmassa, joka 
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ti lannetietoisuus ja julkinen viestintä
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jotka toteutetaan haitallisiin kybertoimiin annettavan EU:n yhteisen diplomaattisen vastauksen toimintakehyksen mukaisesti (EU:n
kyberdiplomatian välineistö).

ERCC
(PO ECHO)

CSIRT-
toimijat 

(Tietoturvalouk-
kauksiin 
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ni i tä tutkivat 
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Yhteistyöryhmä
Kyberturvallisuusdirektiivi 

(12 artikla)

ISF H2020

Kansalliset ja 
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tietosuoja

Keskitetyt 
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direktiivi (14 artikla)
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CSIRT 
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(11 artikla)
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JUST
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AFET

LIBE

BUDG

ITRE

INTA

IMCO

Keskeiset komiteat

Perusmenot rahoitetaan H2020-ohjelmasta.

Huom. Toimielinten välinen sopimus CERT-EU:sta kattaa 11 EU:n 
toimielintä ja elintä sekä 37 EU:n virastoa.

PO HOME huolehtii  turvallisuusunionia koskevan työryhmän 
sihteeristön toiminnasta.

YHDISTYNEET 
KANSAKUNNAT
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Liite II — EU:n menot kyberturvallisuuden alalla vuodesta 2014 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komission ja EU:n virastojen asiakirjojen perusteella. 

Euroopan komissio

Julkisen ja yksityisen sektorin ECSO-kumppanuus
(ECSO, Euroopan kyberturvallisuusjärjestö)

EDA

REA ECSEL-
yhteisyritys Yhteistyöhön perustuva 

rahoitusmekanismi 

Rahoitusmekanismi, jolla Euroopan 
puolustusviraston jäsenvaltiot tukevat 
puolustusteknologian kehitystyön 
käynnistämistä ja toteuttamista

Euroopan 
investointipankki

Europol EurojustCEPOL ENISA

49 milj. €
2014-2018

22 milj. €
2017-2018

44 milj. €
2014-2018

22 milj. €
2014-2018

CERT EU
2,5 milj. euron

vuos ibudjetti

Välineet

Euroopan kyberturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskus 

ja kansallisten koordinaatiokeskusten verkosto (H2020:n ja 
DEP:n varainkäytön hallinnoimiseksi vuoden 2020 jälkeen)

Kyberturvallisuuden 
ä lykkään 

erikoistumisen 
foorumi

9 milj. €
2016–2017

Oikeusalan 
ohjelma

45 milj. €
2014-2018

CEF

11 milj. €
2016

ENI

10 milj. €
2017

IPA

26 milj. €
2014–2017

IcSP

104 milj. €
2014–2017

ISF–P

400 milj. €
2014–2017

ESIF

786 milj. €
2014–2017

H2020

437 milj. €
2015-2016

H2020

450 milj. €
2017-2020

H2020

9 milj. €
2014-2018

PI

EU:n virastot

Yksityissektori
1 800 milj. €

90 milj. €
2017–2019
(tutkimus)

500 milj. €
2019–2020 (kehi tys)

EKR

Neuvosto

PRY

Määrät sisältävät myös muuta kuin 
kyberturvallisuuteen liittyvää varainkäyttöä

2 000 milj. € 
2021-2028

DEP

Ehdotettu

Lyhenteet
CEF: Verkkojen Eurooppa -väline
DEP: Digitaalinen Eurooppa -ohjelma
EDF: Euroopan puolustusrahasto
ENI: Euroopan naapuruusväline
ERI: Euroopan rakenne- ja investointirahastot
H2020: Horisontti 2020 -ohjelma
IcSP: Vakautta ja rauhaa edistävä väline
IPA: Li ittymistä valmisteleva tukiväline
ISF-P: Sisäisen turvall isuuden rahasto – Poliisiyhteistyö
PI: Kumppanuusväline

• Europolin osalta määrät perustuvat monivuotisten ohjelma-asiakirjojen toimintoon A.4 
”Kyberrikoll isuuden torjunta”

• ENISAn osalta määrä vastaa sitä osaa viraston budjetista, joka rahoitetaan EU:n talousarviosta
• CEPOLin ja Eurojustin osalta määrät koskevat ainoastaan toimintamenoja
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Liite III — EU:n jäsenvaltioiden tarkastuselinten kertomukset 
Tyyppi Aihe (ja hyperlinkki) Vuosi Jäsenvaltio 

Säännönmukaisuuden 
tarkastukset 

Sisäisen valvonnan arviointi 2014 Ranska 

Yleisen sosiaaliturvajärjestelmän tilien 
todentamiskertomus (puolustus, ulkosuhteet) 2016 Ranska 

Valtion tilien todentaminen 2016 Ranska 

Viron kriittisten kansallisten tietokantojen turvallisuus ja 
suojaaminen 

Valmistunut 
vuonna 

2018 / ei 
vielä 

julkaistu 

Viro 

Effectiveness of internal controls in the protection of 
personal data in national databases 2008 Viro 

Tuloksellisuustarkastukset / 
varoille saatavaa vastinetta 
koskevat tarkastukset 

Report on mitigation of cyber attacks 2013 Tanska 

RiR 2014:23 Information security in the civil public 
administration 2014 Ruotsi 

Report on the government’s processing of confidential 
data on persons and companies 2014 Tanska 

The National Cyber Security Programme 2014 Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Saksan liittovaltion talousarviosääntöjen 88 artiklan 2 
kohdan mukainen kertomus Saksan liittoparlamentin 
budjettivaliokunnalle – tietotekninen konsolidointi, 
liittohallitus 

2015 Saksa 

Report on access to IT systems that support the 
provision of essential services to Danish society 2015 Tanska 

Plaine de France, julkishallinnon 
suunnitteluviranomainen 2015 Ranska 

‘Cybersecurity Environment in Lithuania’ 
Liettuaksi 
Tiivistelmä englanniksi 

2015 Liettua 

Kyberturvallisuustehtävät Puolan julkisissa elimissä 
(puolaksi) 2015 Puola 

RiR 2015:21 Cybercrime – police and prosecutors can be 
more efficient. 2015 Ruotsi 

Digital Skills Gap in Government (Survey) 2015 Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Kertomus Belgian liittoparlamentille: Federal finance: 
collection of inheritance tax 2016 Belgia 

Report on management of IT security in systems 
outsourced to external suppliers 2016 Tanska 

Tarkastuskertomus virallisen luottolaitoksen 
lainaustoiminnasta vuonna 2016 2016 Espanja 

Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjaus 2016 Suomi 

https://www.economie.gouv.fr/files/nec_2014_defense_2eme_chambre.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/nec_2014_affaires_etrangeres_di_4eme_chambre_.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20170531-rapport-certification-comptes-Etat-exercice-2016.pdf
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2074/Area/4/language/et-EE/Default.aspx
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2074/Area/4/language/et-EE/Default.aspx
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2013/32013/
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2014/information-security-in-the-civil-public-administration.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2014/information-security-in-the-civil-public-administration.html
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2014/12014/
https://www.nao.org.uk/report/update-on-the-national-cyber-security-programme/
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/beratungsberichte/langfassungen/langfassungen-2015/2015-bericht-it-konsolidierung-bund
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2015/12015/
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3497
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3504
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_14_043_201406171048381403002118%7E01,typ,kk.pdf
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/cyber-crime---police-and-prosecutors-can-be-more-efficient.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/cyber-crime---police-and-prosecutors-can-be-more-efficient.html
https://www.nao.org.uk/report/the-digital-skills-gap-in-government-survey-findings/
https://www.ccrek.be/FR/Publications/Fiche.html?id=2a74f40b-e631-4f48-95dc-e2ca8e3ba73e
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2016/52016/
http://www.tcu.es/repositorio/a65f683a-6804-44ca-91c4-296ba548a7e1/I1268.pdf
https://www.vtv.fi/en/publications/performance_audit_reports/2016/steering_of_the_government_security_network.6109.xhtml
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Tyyppi Aihe (ja hyperlinkki) Vuosi Jäsenvaltio 

Julkishallinnossa käytettävien tietojärjestelmien 
turvallisuus 2016 Puola 

Lasten ja nuorten verkkokiusaamisen ehkäiseminen ja 
torjunta 2016 Puola 

Information security work at nine agencies 
- Another audit of information security in the state. RiR 
2016:8 

2016 Ruotsi 

Protecting Information across government 2016 Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Report on the protection of IT systems and health data 
in three Danish regions 2017 Tanska 

Selvitys kansainvälisen rinnakkaistarkastuksen tuloksista 
– sisäisten kontrollien vaikuttavuus kansallisten 
tietokantojen sisältämien henkilötietojen suojelussa. 

2017 Viro 

Kybersuojauksen järjestäminen 2017 Suomi 

Sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjaus 2017 Suomi 

Maaseutukeskusten verkosto (tiivistelmä) 2017 Ranska 

Vauclusen kauppa- ja teollisuuskamari (laatija Provence-
Alpes-Côte d'Azurin alueen tarkastuselin) 2017 Ranska 

Viron kriittisten kansallisten tietokantojen turvallisuus ja 
suojaaminen 

Valmistunut 
vuonna 

2018 / ei 
vielä 

julkaistu 

Viro 

‘State Electronic Communications Infrastructure 
Development’ 
Liettuaksi 
Tiivistelmä englanniksi 

2017 Liettua 

Information Technology Audit: Cyber Security across 
Government Entities 2017 Malta 

Kansallisten rekisterien järjestelmä: turvallisuus, 
suorituskyky ja käytettävyys 2017 Puola 

The WannaCry incident 2017 Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Online Fraud 2017 Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Report on protection against ransomware attacks 2018 Tanska 

Arpajonin sairaala (laatija Île-de-Francen alueen 
tarkastuselin) 2018 Ranska 

Valtion kriittisten tietoresurssien hallinnointi 2018 Liettua 

‘Sähköiset rikokset’ 2019 Liettua 

Puolan tietoturva 2019 Puola 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_15_042_201509211138471442835527%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_15_042_201509211138471442835527%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/information-security-work-at-nine-agencies.html
https://www.nao.org.uk/report/protecting-information-across-government/
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2017/42017/
http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2426/Area/4/language/et-EE/Default.aspx
https://www.vtv.fi/en/publications/performance_audit_reports/2017/cyber_protection_arrangements.6397.xhtml
https://www.vtv.fi/en/publications/performance_audit_reports/2017/steering_of_the_operational_reliability_of_electronic_services.6397.xhtml
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/17-chambres-agriculture-Tome-1.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-11/PAR2017-1418.pdf
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3724
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3726
http://nao.gov.mt/en/recent-publications
http://nao.gov.mt/en/recent-publications
http://nao.gov.mt/en/recent-publications
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_16_006_201605300811411464595901%7E02,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_16_006_201605300811411464595901%7E02,typ,kk.pdf
https://www.nao.org.uk/report/investigation-wannacry-cyber-attack-and-the-nhs/
https://www.nao.org.uk/report/online-fraud/
http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018/112017/
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/IDR2017-59_2.pdf
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/co-nik-skontroluje-w-2018.html
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Tyyppi Aihe (ja hyperlinkki) Vuosi Jäsenvaltio 

Muu 

Julkisten elinten tietokanta Ei 
saatavissa Belgia 

Turvallisuus- ja riskianalyysiä koskeva kysely (kesken) Ei 
saatavissa Belgia 
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Lyhenteet 
CERT: - EU: Tietotekniikan kriisiryhmä (Computer Emergency Response Team) 

cPPP: Sopimusperusteinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus (contractual 
Public-Private Partnership) 

CSIRT: CSIRT-toimija (Computer Security Incident Response Team) 

DDoS: Hajautettu palvelunesto (Distributed Denial of Services) 

DEP: Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (Digital Europe Programme) 

EC3: Euroopan kyberrikostorjuntakeskus (Europolin yhteydessä) 

ECSEL: Elektroniset komponentit ja järjestelmät Euroopan johtoasemaa varten -
yhteisyritys (Electronic Components and Systems for European Leadership) 

ECSM: Euroopan kyberturvallisuuskuukausi (European Cyber Security Awareness 
Month) 

ECSO: Euroopan kyberturvallisuusjärjestö (European Cyber Security Organisation) 

EDA: Euroopan puolustusvirasto (European Defence Agency) 

ENISA: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (European Agency for Network 
and Information Security) 

ERI-rahasto: Euroopan rakenne- ja investointirahasto 

ESA: Euroopan valvontaviranomainen (European Supervisory Authority) 

ETT: Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

EU: Euroopan unioni 

EUH: Euroopan ulkosuhdehallinto 

FDI: Ulkomaiset suorat sijoitukset (Foreign Direct Investments) 

HWPCI: Kyberkysymysten horisontaalinen työryhmä (Horizontal Working Party on 
Cyber Issues) 

ICS: Teollisuuden hallintajärjestelmät (Industrial Control Systems) 

ISF-P: Sisäisen turvallisuuden rahasto – Poliisiyhteistyö (Internal Security Fund - Police) 
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ISSB: Tietoturvajohtoryhmä (Information Security Steering Board) 

JRC: Yhteinen tutkimuskeskus 

Kyberturvallisuusdirektiivi: Verkko- ja tietoturvadirektiivi 

LISO: paikallistietojärjestelmien tietoturvavastaava (Local Informatics Security Officer) 

NAO: Kansallinen tarkastuselin (National Audit Office) 

NCIRC: NATOn NCIRC-yksikkö (NATO's computer incident response capability) 

Pk-yritykset: Pienet ja keskisuuret yritykset 

PO CONNECT: Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto 

PO DIGIT: Tietotekniikan pääosasto 

PO HOME: Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto 

PO JUST: Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto 

PRY: Pysyvän rakenteellinen yhteistyö (Permanent Structured Cooperation 
Framework) 

Yleinen tietosuoja-asetus: Asetus yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä 
sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

YTPP: Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
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Sanasto 
Aiempien sukupolvien järjestelmät: Vielä käytössä oleva vanhentunut 
tietojärjestelmä, sovellus tai ohjelmointikieli, jolle ei kuitenkaan välttämättä ole enää 
saatavissa päivityksiä eikä käyttäjätukea (esimerkiksi turvallisuustukea). 

Bottiverkko: Haittakoodin saastuttamien tietokoneiden muodostama etäohjattu 
verkko, jonka avulla lähetetään käyttäjien tietämättä roskapostiksi luokiteltavia 
sähköpostiviestejä, siepataan tietoja tai käynnistetään koordinoituja kyberhyökkäyksiä. 

Digisisältö: Kaikki numeerisessa muodossa tallennettu data, kuten tekstit, äänet, kuvat 
ja videot. 

Disinformaatio: Todennettavasti väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, jota luodaan, 
esitetään tai levitetään taloudellisen hyödyn saamiseksi tai suuren yleisön johtamiseksi 
harhaan tarkoituksella ja joka saattaa aiheuttaa vahinkoa yleiselle edulle. 

Eheys: Suojaa tietoja asiattomilta muutoksilta tai tuhoamiselta ja takaa niiden 
aitouden. 

Esineiden internet: Sellaisten tavallisten esineiden verkko, jotka voivat niihin 
sisällytetyn elektroniikan, ohjelmistojen ja antureiden ansiosta viestiä ja vaihtaa tietoja 
internetin kautta. 

Haavoittuvuuksien hallinta: Tietojärjestelmä- ja verkkoturvallisuuden erottamaton 
osa, jonka tarkoituksena on tunnistamisen, luokittelun ja korjaamisen avulla 
ennakoivasti lieventää tai ehkäistä järjestelmän ja ohjelmiston haavoittuvaisuuksia. 

Haittaohjelma: Haittakoodi. Tietokoneohjelma, jonka tarkoituksena on vahingoittaa 
tietokonetta, palvelinta tai verkkoa. 

Haittaohjelmien jakelualusta: Eräänlainen välineistö, jonka avulla kyberrikolliset 
hyökkäävät verkon tai tietojärjestelmien haavoittuvuuksia vastaan voidakseen levittää 
haittaohjelmia tai toteuttaa muita haitallisia toimia. 

Hajautettu palvelunesto (DDoS): Kyberhyökkäys, joka estää laillisten käyttäjien pääsyn 
sähköiseen palveluun tai verkkoresurssiin ruuhkauttamalla sen ylivoimaisella määrällä 
hakuja. 

Haktivisti: Henkilö tai ryhmä, joka pyrkii saamaan luvattomasti pääsyn 
tietojärjestelmiin tai verkkoihin edistääkseen yhteiskunnallisia tai poliittisia päämääriä. 

Henkilötiedot: Tunnistettavissa olevaa henkilöä koskevat tiedot. 
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Hybridiuhka: Osoitus vihamielisestä aikeesta, jonka yhteydessä vastustajat käyttävät 
konventionaalisen tai muun kuin konventionaalisen sodankäynnin tekniikoita (eli 
sotilaallisia, poliittisia, taloudellisia ja teknisiä menetelmiä) pyrkiessään voimakeinoin 
tavoitteisiinsa. 

Kiristyshaittaohjelma: Haittaohjelma, joka estää uhreilta pääsyn tietojärjestelmään tai 
muuttaa tiedostot lukukelvottomiksi (tavallisesti salauksen avulla). Tämän jälkeen 
hyökkääjä yleensä kiristää uhria ja kieltäytyy palauttamasta tälle pääsyä tietoihin 
ennen kuin lunnaat on maksettu. 

Kriittinen infrastruktuuri: Fyysiset resurssit, palvelut ja rakenteet, joiden 
keskeytymisellä tai tuhoutumisella olisi vakavia vaikutuksia talouden ja yhteiskunnan 
toimintaan. 

Kryptoraha: Digitaaliset rahavarat, jotka on laskettu liikkeelle ja joita vaihdetaan 
salaustekniikkaa käyttäen ilman keskuspankkien osallistumista. Kryptoraha on 
virtuaaliyhteisön hyväksymä maksuväline. 

Kyberekosysteemi: Monimutkainen yhteisö, jossa laitteet, data, verkot, ihmiset, 
prosessit ja organisaatiot ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa, sekä 
toimintaympäristö, jossa prosessit ja teknologiat vaikuttavat tähän vuorovaikutukseen 
ja tukevat sitä. 

Kyberhyökkäys: Yritys heikentää tai tuhota datan tai tietojärjestelmän 
luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus kybertoimintaympäristön kautta. 

Kyberhäiriö: Tapahtuma, joka suoraan tai epäsuorasti vahingoittaa tai uhkaa 
tietojärjestelmän ja sen prosessoiman, varastoiman tai siirtämän datan sietokykyä ja 
turvallisuutta. 

Kyberpuolustus: Kyberturvallisuuden osa-alue, jossa kybertoimintaympäristöä 
puolustetaan sotilaallisten ja muiden tarkoituksenmukaisten keinojen avulla 
sotilasstrategisten päämäärien saavuttamiseksi. 

Kyberrikollisuus: Erilaiset rikolliset toimet, joissa ensisijaisena välineenä tai 
ensisijaisena kohteena ovat tietokoneet ja tietotekniset järjestelmät. Tällaisia toimia 
ovat muun muassa perinteiset rikokset (kuten petokset, väärennökset ja 
identiteettivarkaudet), sisältöön liittyvät rikokset (kuten lapsipornografian 
verkkolevitys tai rotuvihaan kiihottaminen) sekä tietokoneille ja tietojärjestelmille 
ominaiset rikokset (kuten hyökkäykset tietojärjestelmiä kohtaan, 
palvelunestohyökkäykset ja haittaohjelmat). 
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Kybertoimintaympäristö: Aineeton maailmanlaajuinen toimintaympäristö, jossa 
ihmiset, ohjelmistot ja palvelut viestivät toistensa kanssa sähköisesti 
tietokoneverkkojen ja teknisten laitteiden avulla. 

Kyberturvallisuus: Kaikki suojatoimet ja toimenpiteet, joilla turvataan tietoteknisiä 
järjestelmiä ja niiden sisältämää dataa luvattomalta pääsyltä, hyökkäyksiltä ja 
vahingoilta, jotta varmistetaan järjestelmien saatavuus, luottamuksellisuus ja eheys. 

Kyberuhkien sietokyky: Kyky ehkäistä kyberhyökkäyksiä ja -häiriöitä ja varautua niihin 
sekä kestää niitä ja toipua niistä. 

Kyberympäristöstä riippuvainen rikos: Rikos, joka voidaan tehdä vain käyttämällä 
tietoteknisiä välineitä. 

Kyberympäristöä hyväksi käyttäen tehtävä rikos: Perinteinen rikos, joka tehdään 
laajemmassa mittakaavassa tietoteknisiä järjestelmiä hyödyntäen. 

Käyttäjän manipulointi: Tietoturvallisuuden yhteydessä psykologinen manipulaatio, 
jonka tarkoituksena on erehdyttää henkilö tekemään jotakin tai paljastamaan 
luottamuksellisia tietoja. 

Luottamuksellisuus: Tietojen, datan tai omaisuuserien suojaaminen luvattomalta 
pääsyltä tai luovuttamiselta. 

Luottamuspalvelu: Palvelu, joka lujittaa sähköisen tapahtuman oikeudellista 
pätevyyttä (esimerkiksi sähköiset allekirjoitukset, sinetit, aikaleimat, rekisteröity jakelu 
ja verkkosivustojen todentaminen). 

Mainosohjelma: Haittakoodi, joka näyttää mainospalkkeja tai ponnahdusikkunoita, 
joihin sisältyvä koodi seuraa uhrin verkkokäyttäytymistä. 

Paikkaus: Muutosten tekeminen ohjelmistoon sen päivittämiseksi, korjaamiseksi tai 
parantamiseksi, mukaan lukien turvallisuuspuutteiden korjaaminen. 

Pilvipalvelut: Toimitetaan tilauksesta tietoteknisiä resursseja – kuten tallennustilaa, 
laskentatehoa tai tiedonsiirtokapasiteettia – internetin kautta etäpalvelinten avulla. 

Pääsyä koskevat tiedot: Tiedot käyttäjän sisään- ja uloskirjautumisesta palveluun 
(kuten kellonaika, päivämäärä ja IP-osoite). 

Rikoksen myyminen palveluna (Caas-toimintamalli): Rikollinen liiketoimintamalli, joka 
on maanalaisen digitaalitalouden perusta ja jonka avulla tarjotaan monenlaisia 
kaupallisia palveluja ja välineitä, joilla aloittelevan tason kyberrikolliset voivat tehdä 
rikoksia ilman erityistaitoja. 
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Saatavuus: Oikea-aikainen ja luotettava pääsy tietoihin ja mahdollisuus käyttää niitä. 

Salakopiointi: Luotto- tai maksukortin tietojen varastaminen, kun sitä käytetään 
sähköisesti. 

Salaus: Luettavissa olevat tiedot suojataan muuntamalla ne lukukelvottamaksi 
koodiksi. Käyttäjä voi lukea tiedot vain, jos hänellä on käytettävissään salainen avain 
tai salasana. 

Tekstin vektorointi: Sanojen, virkkeiden tai kokonaisten asiakirjojen muuntaminen 
numeerisiksi vektoreiksi, jotta koneoppivat algoritmit voivat hyödyntää niitä. 

Tietoturvallisuus: Sarja prosesseja ja välineitä, joilla suojataan fyysistä ja numeerista 
dataa luvattomalta pääsyltä, käytöltä, ilmoittamiselta, häiriöiltä, muuttamiselta, 
kirjaamiselta tai tuhoamiselta. 

Vaali-infrastruktuuri Käsittää kampanjoiden tietojärjestelmät ja tietokannat, 
arkaluonteisia tietoja ehdokkaista, vaaliluettelot ja hallinnointijärjestelmät. 

Verkkoturvallisuus: Kyberturvallisuuden osa-alue, joka käsittää samaan verkkoon 
kuuluvien laitteiden kautta lähetetyn datan suojaamisen niin, ettei tietoja voida 
siepata tai muuttaa. 

Verkkourkinta: Sähköpostien lähettäminen siten, että ne näyttävät tulevan 
turvallisesta lähteestä ja vastaanottajat erehtyvät avaamaan haitallisia linkkejä tai 
antamaan itsestään henkilökohtaisia tietoja. 

Wiper-tyyppinen haittaohjelma: Haittaohjelmien luokka, johon kuuluvien ohjelmien 
tarkoituksena on tyhjentää saastuttamansa tietokoneen kovalevy. 
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170 Häiriötä koskevan vastuun osoittaminen on yhä kunkin jäsenvaltion suvereeni poliittinen 

päätös, eivätkä kaikki välineistön toimenpiteistä edellytä vastuun osoittamista. 

171 Välineistön käyttö ei johtanut yhteisiin toimiin, vaan jotkin jäsenvaltiot asettuivat samalle 
kannalle kuin Yhdysvallat. 

172 Euroopan unionin neuvosto, Päätelmät haitallisista kybertoimista, 7925/18, 
16. huhtikuuta 2018. 

173 Tietojärjestelmiä, joilla hallitaan erilaisten toimialojen prosesseja (esimerkiksi 
yleishyödyllisiä palveluja, kemiallisia ja teollisia valmistusprosesseja, elintarvikkeiden 
jalostusta, liikennejärjestelmiä ja kuljetuskeskuksia sekä logistiikkapalveluja). 

174 ENISA, ks. edellä, joulukuu 2017. 

175 Esimerkiksi julkishallinto, kemian- ja ydinvoimateollisuus, valmistusteollisuus, 
elintarvikkeiden jalostus, matkailu, logistiikka ja pelastustoiminta. 

176 Euroopan komissio, ks. edellä, SWD(2017) 295 final, 13. syyskuuta 2017. 

177 Komission jäsenen Jourován puhe Euroopan parlamentin täysistunnossa Increasing EU 
resilience against the influence of foreign actors on the upcoming EP election campaign, 
14. marraskuuta 2018. 

178 Carnegie Endowment for International Peace, Russian Election Interference: Europe’s 
Counter to Fake News and Cyber Attacks, 23. toukokuuta 2018. 

179 EU:n poliittisen strategian keskus (L. Past), Cybersecurity of Election Technology: Inevitable 
Attacks and Variety of Responses asiakirjassa “Election Interference in the Digital Age – 
Building Resilience to Cyber-Enabled Threats: A collection of think pieces of 35 leading 
practitioners and experts”, 2018. 

180 Neuvoston direktiivi 2008/114/EY Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittämisestä ja 
nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista. 

181 Euroopan komissio, Recommendation on election cooperation networks, online 
transparency, protection against cybersecurity incidents and fighting disinformation 
campaigns in the context of elections to the European Parliament, C(2018) 5949 final, 
12. syyskuuta 2018. 

182 Eurooppa-neuvoston päätelmät, EUCO 11/15, 20. maaliskuuta 2015. Tämän jälkeen on 
perustettu vielä kaksi muuta työryhmää, toinen Länsi-Balkania ja toinen eteläisiä 
naapurimaita varten. 

183 Atlantin neuvoston kertomuksessa kehotettiin EU:ta vaatimaan, että kaikki jäsenvaltiot 
lähettävät työryhmään kansallisia asiantuntijoita. Ks. D. Fried ja A. Polyakova, Democratic 
Defense Against Disinformation, 5. maaliskuuta 2018. 

184 Työryhmällä ei alun perin ollut omaa talousarviota, mutta Euroopan parlamentti myönsi 
sille 1,1 miljoonaa euroa StratCom Plus -valmistelutoimeen vuonna 2018. 

185 Carnegie Endowment for International Peace (E. Brattberg, T. Maurer), ks. edellä, 
23. toukokuuta 2018. 
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/jourova/announcements/speech-commissioner-jourova-plenary-session-european-parliament-increasing-eu-resilience-against_en
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32008L0114
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-cybersecurity-elections-recommendation-5949_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21888/european-council-conclusions-19-20-march-2015-en.pdf
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186 Euroopan komissio, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, 

disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma, JOIN(2018) 36 final. 
Suunnitelmassa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin: parannetaan disinformaation 
havaitsemista, analysointia ja paljastamista koskevia EU:n toimielinten valmiuksia; 
vahvistetaan koordinoituja yhteisiä toimia; mobilisoidaan yksityinen sektori sekä lisätään 
tietoisuutta ja parannetaan yhteiskuntien sietokykyä. 

187 Euroopan komissio, Eurooppalainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa, 
COM(2018) 236 final, 26. huhtikuuta 2018. 

188 Eri asia kuin käytännesäännöt verkossa esiintyvän laittoman vihapuheen torjumiseksi. 

189 JRC, The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news, 
JRC:n tekniset raportit, digitaalista taloutta koskeva työasiakirja 2018-02, huhtikuu 2018. 

190 ENISA, Strengthening Network & Information Security & Protecting Against Online 
Disinformation (“Fake News”), huhtikuu 2018 

191 EU:n poliittisen strategian keskus (C. Frutos López), A Responsibility to Support Electoral 
Organisations in Anticipating and Countering Cyber Threats, ks. edellä, 2018. 

192 Euroopan komissio, ks. edellä, SWD(2018) 403 final, 12. syyskuuta 2018. 

193 Ehdotus asetukseksi (COM(2017) 487 final, 13. syyskuuta 2017) ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurannasta annettiin syyskuussa 2017, ja sitä käsitellään parhaillaan 
lainsäädäntöprosessin mukaisesti. Siinä käsitellään erityisesti kriittisiä teknologioita, kuten 
tekoälyä, kyberturvallisuutta ja kaksikäyttösovelluksia. 

194 Euroopan komissio / Euroopan ulkosuhdehallinto, ks. edellä, JOIN(2017) 450 final, 
13. syyskuuta 2017. 

https://cdn1-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/lpM1X9RnuE28GrR78F7yFA0HtKjii4TzKMvXoSg5Bn0/mtime:1544008849/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52017JC0450
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