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PELI MUUTTUU 

⌖ Digitaalisuus muuttaa 
yhteiskuntaa ja sen 
pelisääntöjä. 
 

⌖ Nettijättien palvelut ja 
toimintamallit muuttavat 
yhteiskuntaamme - suunta ei 
välttämättä ole ihmisten ja 
yhteiskunnan parhaaksi. 
 

⌖ Sama peli – eri säännöt. 



Globaali politiikka kyberilmiöiden taustalla 



KYBERMAAILMAN TRENDIT - POLIITTINEN 

⌖ Tiukentuneet linjaukset  

⌖ Luottamuskriisi 

⌖ Protektionismi 

⌖ Kansallinen turvallisuus 

Valtiollisiin kyberhyökkäyksiin liittyvä poliittinen 

hienotunteisuuden ja diplomatian aika on ohi  



KYBERMAAILMAN TRENDIT - TEKNINEN 

⌖ Tekniset haavoittuvuudet yhä haastavampia: 

SPECTRE, MELTDOWN, WiFi, Bluetooth… 

⌖ Uusia tulee, varmasti! 

⌖ Lisääntyvä huomio lisää kiinnostusta. 

⌖ Tekoälyn ja automatiikan lisääntyminen +/- 

 

 



KYBERMAAILMAN TRENDIT - JURIDINEN 

⌖ Lainsäädäntö laahaa digitaalisen murroksen perässä 

⌖ Lainsäädäntö myös muuttaa pelikenttää – globaalisti 

⌖ USA, Venäjä, Kiina ja EU 

⌖ Liikesalaisuuslaki astui voimaan 15.8.2018 

⌖ GDPR – tulkintoja odotellaan: Ruotsi 66 tapausta? 

⌖ Tulossa: EU tekijänoikeusdirektiivi, ePrivacy? 

⌖ Lainsäädäntö tekoälyn käytöstä? 

⌖ Luo myös mahdollisuuksia    + / - 



Russian AI objective 

“Artificial intelligence is the future, not only 
for Russia, but for all humankind.” Whoever 
becomes the leader in this sphere will 
become the ruler of the world.” 
 

- President Vladimir Putin, 4.9.2017 



Game is hard on the national level 

”The attack by Chinese spies reached almost 30 U.S. 
companies, including Amazon and Apple, by 
compromising America’s technology supply chain, 
according to extensive interviews with government 
and corporate sources.” 
- Bloomberg Businessweek, Oct 8.2018 

Illustrator: Scott Gelber for Bloomberg Businessweek 



”They are already in!” 

99päivää yrityksiltä 

Yrityksiltä kuluu keskimäärin 99 päivää 
havaita heihin kohdistunut 
kyberhyökkäys tai tietovuoto. 

3 päivää hyökkääjiltä 

Hyökkäystestauksia tekevältä RedTeam –
ryhmältä kului noin 3 päivää aikaa saada 
haltuun pääkäyttäjän oikeudet.  
 
Lähde: Mandiant M-Trends 2017 - FireEye   

On aika muuttaa ajattelua – emme ole enää suojassa. 



KYBERVAKOILU ON TÄRKEÄ AIHE 

⌖ Kybervakoilu haastaa koko yhteiskuntaa. ⌖ Vaikuttaa myös kansalliseen turvallisuuteen. ⌖ Vakava uhka suomalaiselle tietopääomalle. ⌖ Kybermaailma muuttuu koko ajan – haaste 
kasvaa ⌖ Keskustelua ja tietoisuutta kybervakoilusta 
tulee lisätä.  



  

Perinteinen tiedustelu vs. kybertiedustelu 

  

HUMINT - henkilötiedustelu 

OSINT – julkiset lähteet 

SIGINT – signaalitiedustelu 

PERINTEINEN 
TIEDUSTELU 

KYBERTIEDUSTELU 

KOKO KANSAKUNTA CYINT   – kybertiedustelu  
SOCMINT – sosiaalisen median lähteet 

SOTILASKOHTEET 
 
VALTIOHALLINTO 
 
YRITYKSET  



Tiedustelu ennen ja nyt 

NYT 
PROFIILI JA 
VAIKUUTAMIS- 
KANAVAT ONLINE 

VAIKUTTAMINEN ON 
MAHDOLLISTA 
ALOITTAA 
REAALIAIKAISESTI 

ENNEN 

  

PROFIILIN 
MUODOSTAMINEN 

6 kk – 1 v 

VAIKUTTAMISEN 
KANAVAT 

1– 2 v 

TOIMENPITEET 
1 v – 



Laillisen tiedon muuttuminen laittomaksi 

Tiedonkeruu 

palvelun tarjontaan 

ja kehitykseen 

Tiedon jalostus mm. 

markkinointikäyttöön 
Tiedon hankinta laillisin 

ja laittomin keinoin 

Riski tiedon väärin-

käyttöön kasvaa. 

Laillisen ja laittoman välinen raja 

hämärtyy. 



⌖ e-terrorism is likely to capture the 
imagination and loyalties of a whole 
new generation. 
 

⌖ There will be a call for e-citizens to 
join the cyber caliphate. 
 

⌖ This is new rising threat, that security 
forces will have to respond. 

CyberCaliphate 



Virtual resilient environment that will remain 
even if the physical land is destroyed. 
 
⌖ List of possibilites how to participate. 
⌖ Share knowledge and materials (e-learning). 
⌖ Tools for cyber attacks.  

CyberCaliphate 

- Abu-Mohammad al-Adnani, 2016 



”Kybervakoilu on vakava uhka suomalaiselle 
tietopääomalle. Jos tuotekehitystiedot 

varastetaan toiseen maahan, yritys voi 

menettää koko tulevaisuutensa.” 

- Antti Pelttari, Suojelupoliisin päällikkö 

Yritysvakoilu on suunnitelmallista toimintaa  

⌖ Yrityksesi on potentiaalinen ostokohde ⌖ Yritykselläsi on syvää erikoisosaamista ⌖ Yrityksesi hallussa on turvallisuuskriittistä tietoa ⌖ Yrityksesi toimii merkittävässä roolissa yhteiskunnan 
häiriöttömän toiminnan kannalta tai on tällaisen 
yrityksen tai viranomaisen yhteistyökumppani 



HEALTHCARE INDUSTRY IS PROFITABLE 

Reasons Why Healthcare Is a Target of Cyber Attacks 

 

• Cybersecurity maturity is still at an early state in healthcare 

• Healthcare data tends to be richer in both volume and value than financial services or retail data 

• Medical identity fraud usually takes longer to detect than other types of fraud 

• Cybercriminals are becoming increasingly sophisticated in their attack approaches and use of malware 

• State actors are also interested in medical data.  



SINGAPORE HEALTHCARE DATABREACH 

• The operator of the country's largest group of 
healthcare institutions, SingHealth revealed that non-
medical personal data of 1.5 million patients had 
been "accessed and copied", including their national 
identification number, address, and date of birth. In 
addition, outpatient medical data of 160,000 patients 
were compromised. 

• What was found troubling is the fact that it took a 
week after data had been breached before the 
first sign of "unusual activity" was detected on July 
4, 2018, by the Integrated Health Information 
Systems (IHiS), which is responsible for running 
Singapore's public healthcare institutions' IT 
systems. 



• Norwegian healthcare authorities failed General Data Protection Regulation requirements for 
notifying those affected by a personal data breach by waiting a week before disclosing a breach 
discovered on 8 January 2018 

• On 15 January 2018, Health South-East RHF, a 
healthcare organization that manages hospitals in 
Norway’s southeast region, confirmed that that 
healthcare records of 2.9 million citizens may have 
been exposed, seven days after being notified of 
the breach by HelseCERT, the country’s computer 
emergency response team for the healthcare 
sector. 

NORWEGIAN HEALTHCARE BREACH 



150 MILLION MYFITNESSPAL ACCOUNTS COMPROMISED BY A MASSIVE DATA 

BREACH 

 

• The breached data includes usernames, email addresses, 
and hashed passwords.  

• Hackers stole data of more than 150 million users of a 
wildly popular fitness and dietary tracking app 
MyFitnessPal, as announced by its parent company 
Under Armour on Thursday, March 29. 

• Under Armour claims that none of the financial information 
was affected by the data breach.  
 

“The details about how Under Armour was breached 

are not available yet, but it would not be surprising to 

find that the company is joining Yahoo, Uber, Equifax, 

and others who have been exploited via identity and 

access,” shared Tom Kemp, CEO of Centrify 



 
THE FIRST PACEMAKER MOUNTED MALWARE 

 

• Latest variation on the terrifying theme depends not on manipulating 
radio commands, as many previous attacks have, but on malware 
installed directly on an implanted pacemaker. 

• Rios and Butts say that they've 
discovered a chain of 
vulnerabilities in Medtronic's 
infrastructure that an attacker 
could exploit to control 
implanted pacemakers 
remotely, deliver shocks 
patients don't need or withhold 
ones they do, and cause real 
harm. 

2018 August 9th 



There are multiple organized and 
non-organized operators that are 
targeting different parts of the 
ecosystem. 

However, the main target in the 
future will most likely be the 
patient data.  

MOTIVATIONS BEHIND CYBER ATTACKS IN THE FUTURE HEALTHCARE ECOSYSTEM 



PROVIDING DRIVING LICENSE INFORMATION AROUSED CONCERN 

• Trafi reported on Sunday that they have temporarily 
removed the driver information service. But in the evening it 
seemed like the removal was not quite successful. The 
service worked still in the evening at the Trafi's English-
language pages 
 

• With the information found in the service you where able to 
retrieve new information from other services. By combining 
these informations it was virtually possible to draw detailed 
conclusions from different people 
 

• It was also possible to see the validity and scope of the 
license. For example, there is concern about the fact that a 
person's birth date can be determined from the end of the 
driving time 
 
 

 



A human factor is a major risk 
in the healthcare ecosystem. 
This may indicate problems in 
the security policy compliance, 
lack of security awareness and 
training. 

ATTACK SOURCES BY INDUSTRY 
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Vanhentunut laite HUS:in riesana 

• Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä marraskuussa 2017 ilmenneet tietoliikenneongelmat liittyivät 
potilastietojärjestelmän kannalta tärkeään runkokytkimeen, joka on ollut toiminnassa 8 vuotta yhtäjaksoisesti. 

• Yli 20 sairaanhoitopiirin järjestelmää pimeni verkkoyhteyshäiriön vuoksi ja häiritsi sairaanhoitopiirin toimintaa 
kahtena peräkkäisenä päivänä. 

•  Ongelmat haittasivat erityisesti potilastietojärjestelmiä, laboratorio- ja kuvantamisjärjestelmiä sekä automatisoitua 
lääkkeen jakamista. 

• Vaikutuksia oli lähes kaikkien potilaiden hoitoon ja erityisesti vaarantui vakavasti sairaiden potilaiden hoito. 



4.2.2019 
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HUS mokasi potilas tietojen kanssa 

• HUS:n potilaskirjeiden lähettämisestä vastaa yritys 
nimeltä Ropo Capital.  
 

• Virheen taustalla on Bonon mukaan 
palveluntarjoajan inhimillinen erehdys tietojen 
tulostamisen yhteydessä.  

 

• Viidelle potilaalle on lähetetty maaliskuun alussa 
heidän omien sairauskertomustietojen lisäksi 
satojen muiden potilaiden sairauskertomustietoja. 
Virheelliset lähetykset sisälsivät yhteensä 526 

henkilön tietoja.  
 

• HUSista lähtee vuosittain 2,7 miljoonaa kirjettä 
potilaille.  



How to lead Cyber security 

  
    

LEADERSHIP 

SITUATIONAL  

AWARENESS 

OUTSIDER RISK INSIDER RISK 

 

CYBER SECURITY 

RISK  

MANAGEMENT 

CYBERWATCH 



The Vulnerability Challenge in the Healthcare Ecosystem 

“It is important to define 

vulnerabilities and risks in all levels of 

the ecosystem covering people, 

process, technology, data and in 

addition governance. “ 



  

  

CYBERWATCH - STRATEGINEN ANALYYSI 

JOHTAMINEN 

IHMISET 

PROSESSIT TEKNOLOGIA 



CYBERWATCH FINLAND 

Monimutkaisesta 
kybermaailmasta parempaa 
kokonaisvaltaista ymmärrystä 

Cyberwatch Finland tuottaa hybridi- ja 
kybermaailmasta strategisen tason tilannekuva-
analyyseja, suomalaisille päättäjille hyödyllisiksi 
havainnoiksi ja johtopäätöksiksi,  
e-koulutuspalveluita sekä konsultointia 
kybertietoisuuden ja -osaamisen parantamiseksi. 



Cyberwatch analyysit 



 

 

New threats and vulnerabilities will 
arise, but cyber security is most of all 
an enabler of reliable and innovative 

digital environment for people and 
organisations.  

CYBERWATCH - TRUST BEYOND HORIZON 



Kiitos!  
Kysyttävää? 

 
www.cyberwatch.fi  

  

http://www.cyberwatch.fi/

