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D

igitalisaation kehityskulku muuttaa voimakkaasti työmarkkinoita. Yritysten päivittäessä
muutos- ja työvoimastrategioitaan niillä on aito
mahdollisuus hyödyntää uusia teknologioita. Työtehtävät muuttuvat tai korvautuvat uusilla. Osaamisen kehittäminen on jatkossakin menestymisen
avain.
Suomalaisten koulutus- ja tutkimuslaitosten,
kaupunkien ja yritysten yhteistyöverkosto Allied
ICT Finland (AIF) on selvittänyt ICT-alan ja digitalisaation mahdollisuuksia Suomessa 2030-luvulle
siirryttäessä. AIF on tarkastellut ICT-alan keskeisimpien osa-alueiden merkitystä ja näiden yhteisvaikutusta sekä ICT-alan sisäisen kehittämisen ja
kilpailukyvyn että myös sovellusalueiden kehittämisen kautta. Selvityksessä nousi esiin erityisesti

neljän painopistealueen yhteiskehittäminen ja
niistä syntyvät synergiaedut käytännön sovellusalueilla:
1.
2.
3.
4.

Langattomuus/viestintäverkot
Ohjelmistokehitys
Kyberturvallisuus
Tekoälyn aikakausi

Näitä osa-alueita tulee kehittää yhteistyössä ja hakea uutta lisäarvoa eri sovellusalueille, kuten esimerkiksi terveysteknologioiden kehittämiseen ja
personoituihin hoitotarpeisiin, erilaisten tuotantolaitosten kilpailukyvyn kehittämiseen, kaupunkien
ja muiden toimijoiden digitaalisten palveluiden kehittämiseen tai ilmastotyössä ilmakehän muutosten seurantaan ja vaikutusarvointin.
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Nopeat, lähes viiveettömät, turvalliset ja toimintavarmat langattomat tietoliikennejärjestelmät ja
niiden kautta välitetty digitaalinen tieto mahdollistavat runsaasti uusia palveluita ja innovaatioita.
Langaton tietoliikenne muodostaa yhdessä ohjelmistojen, tekoälyn ja kyberturvallisuuden kanssa
yhteisen alustan digitalisaatiolle. Suomella on jo
nyt vahva asema 5G-tutkimuksessa ja kaupallistamisessa: Merkittävä 4G- ja 5G-radiojärjestelmien
teknologia- ja liiketoimintaosaaminen, veturiyritys
(Nokia) ja sen ympärille kehittynyt yhteistyöverkosto, sekä testiympäristöjä ja yhteistyöverkostoja
langattomien teknologioiden ja sovellusten kehitykseen. 2-3 vuoden tähtäimellä Suomella on mahdollisuus olla merkittävä toimija 5G:tä hyödyntävässä liiketoiminnassa. 3-5 vuoden tähtäimellä
vahva asema voidaan rakentaa Beyond 5G-teknologioissa sekä älyverkkojen ja 6G-tutkimuksessa.
10 vuoden tähtäimellä 6G:n ja älyverkkojen kaupallistaminen tarjoaa Suomelle huomattavat mahdollisuudet.

2

Digitalisaation myötä kaikki liiketoiminta on ohjelmistoliiketoimintaa. Alustatalous toimii täysin
ohjelmistojen varassa. Kaikki uusi liiketoiminta
tarvitsee uusia ohjelmistoja ja kun liiketoiminta digitalisoituu, liiketoiminnan muutokset toteutetaan
ohjelmistoilla. Kuusi maailman suurinta yritystä
ovat ohjelmistoyrityksiä. Perinteinenkin teollisuus
muuttuu jatkuvasti ohjelmistopainotteisemmaksi. Esimerkiksi autojen uusista innovaatioista 80%
toteutetaan ohjelmistoilla. Ohjelmistojen rakentaminen ja tuotanto muodostaa merkittävän teollisuudenalan, joka työllistää Suomessa vähintään
100 000 ihmistä. Ohjelmistot voivat kasvaa erittäin
merkittäväksi vientituotteeksi (jopa 20-30% Suomen viennistä). Toimiala kasvaa jatkuvasti voimakkaammin kuin muu talous, ja sen vuoksi kymmenessä vuodessa muutos on jo merkittävä.
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3

Kyberturvallisuus on keskeinen osa teknistyvän
maailman turvallisuuden kokonaisuutta. Pelkästään kyberrikollisuudesta johtuvat taloudelliset
menetykset arvioidaan nousevan maailmanlaajuisesti 3000 miljardiin dollariin vuoteen 2020 mennessä. Sekä julkisella sektorilla että yrityksillä on
lisääntyvä tarve investoida kyberriskeihin varautumiseen. Forbesin mukaan kyberturvallisuuden
tuotteiden ja palveluiden arvo oli vuonna 2018 yli
114 miljardia dollaria kasvun ollessa 12,4% edellisestä vuodesta. Tänä vuonna markkinan arvo tulee olemaan 124 miljardia dollaria ja vuonna 2020
jopa 170 miljardia dollaria. Kyberturvallisuusala
työllistää tällä hetkellä Suomessa arviolta 6 000
henkilöä ja alan liikevaihto on noin miljardi euroa.
Ala tulee kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina.

4

Tekoälyä pidetään yhtenä vuosisadan tärkeimmistä teknologioista ja muutosvoimana, jonka
ennakoidaan merkittävästi lisäävän yritysten ja
kansakuntien tuottavuutta sekä kilpailukykyä. Kehitettäessä uusia tapoja parantaa tuottavuutta ja
tarkentaa tiedonsaannin tuloksia, laskennallinen
analyysi, datankeruu ja pilveen sijoitettavien erilaisten älykkäiden palveluiden merkitys nousee
entisestään. Analytiikkayritys Gartner on arvioinut
tekoälymarkkinoiden arvoksi 3,9 biljoonaa dollaria vuonna 2022. Esimerkiksi Accenturen arvioiden mukaan Suomi voi olla tekoälyn soveltamisen
suurimpien hyötyjien joukossa ja saavuttaa jopa
2,0% vuosittaisen kumulatiivisen kansantuotteen
kasvun. Tekoälyn hyödyt kansantalouteen saavutetaan soveltamalla sitä laajasti liiketoiminnan kehittämiseen ja julkisen sektorin uudistamiseen. Jo
nyt käytössä olevia tekoälyn sovelluskohteita ovat
mm. luonnollisen kielen tuottamiseen ja tunnistamiseen erikoistuneet järjestelmät, hahmontunnistus, asiantuntijajärjestelmät, robottitekniikka ja
viihdesovellukset. Kaikki nämä nykyiset sekä tulevat innovaatiot vaativat jatkuvaa osaamispohjan
kehittämistä sekä uudistumista.
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Hallitusohjelma
Yritysten toimintaympäristön ja strategisten valintojen tarkastelu on erittäin tärkeää alkavan
hallituskauden näkökulmasta ja vaikuttaa merkittävästi Suomen kilpailukykyyn, kansantalouden
kasvuun sekä luonnollisesti suomalaisten työllisyyteen ja hyvinvointiin. Tässä kokonaisuudessa
on ratkaisevaa innovatiivisen ja aktiivisen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan ylläpito ja edelleen
kehittäminen. Suomelle keskeistä on luoda korkean lisäarvon työpaikkoja ja houkutella investointeja korkean teknologian kehittämiseen.
Pitkän aikavälin hankkeissa korostuu myös teknologian tulevaisuuden ennakointi ja hankkeiden
suunnittelu tulevaisuuden teknologiaympäristöihin. Teknologian kehitys on yhä nopeampaa ja
suunnitteluprosessien pitää olla dynaamisia, jatkuvia muutoksia huomioivia prosesseja. Tämä korostuu esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden

hankkeissa ja yleisissä julkisten digitaalisten palveluiden kehittämisessä sekä pitkän fyysisen rakennusajan liikenne- ja infrastruktuurihankkeissa,
kuten raidehankkeissa.
Allied ICT Finland (AIF) tarjoaa koko TKI-osaamispotentiaalinsa Suomen kilpailukyvyn kehittämisen
ja talouskasvun avuksi. AIF:n piiristä löytyy maailman huippuluokan osaamista ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. AIF pitää tärkeänä,
että suoraa yhteyttä tiedemaailmasta päättäjiin
tiivistetään. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen
liittyvistä tulevaisuuden näkymistä ja mahdollisuuksista sekä rahoitustarpeista on voitava keskustella nykyistä aktiivisemmin juuri teknologian
kehityksen kiihtyvän tahdin johdosta. AIF:n jäsenet toivovat, että nämä tekijät otetaan huomioon
hallitusohjelmaneuvotteluissa ja että riittävillä hallitusohjelmakirjauksilla ja toimeenpanosuunnitelmilla varmistetaan suomalaisen osaamisen, työllisyyskehityksen ja kilpailukyvyn tulevaisuus.

Johdatus aiheeseen merkittävyys, laajuus

1
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1.1 Merkitys

Y

hteiskunnan turvallisuusstrategiassa, YTS,
(2017) todetaan, että ”suomalaisen yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautuminen toteutetaan
kokonaisturvallisuuden periaatteella, mikä tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä
järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Suomalaisen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin vahvuus on, että se kattaa kaikki yhteiskunnan tasot ja tahot. Muuttuvan uhkadynamiikan
myötä laaja-alainen yhteistyö riskianalyysissä ja
tilanteenmukaiset ratkaisut korostuvat. Keskiössä on valmius joustaa yllättävissä muutoksissa ja
varautua vastaamaan yhteiskuntaan kohdistuvan hybridivaikuttamisen ja kyberuhkien erilaisiin
muotoihin sekä vahvistaa niissä vaadittavia suorituskykyjä.”1

Kyberturvallisuus on kiinteä osa yhteiskunnan
kokonaisturvallisuutta ja kansallisen Kyberturvallisuusstrategian (2013) toimintamalli noudattaa
Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS) määritettyjä periaatteita ja toimintatapoja. Kyberturvallisuudella tarkoitetaan tavoitetilaa, jossa kybertoimintaympäristöön voidaan luottaa ja jossa sen
toiminta turvataan. Kyberturvallisuuden kehittä-

misessä panostetaan voimakkaasti kybertoimintaympäristön tutkimukseen, koulutukseen, työllistymiseen ja tuotekehitykseen, jotta Suomi voisi
kehittyä yhdeksi kyberturvallisuuden johtavista
maista.2
Uudessa kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmassa (2017) vuosille 2017–2020 todetaan, että valtaosan yhteiskunnan digitaalisista
palveluista ja niiden kyberturvallisuudesta tuottaa
elinkeinoelämä kansallisissa ja kansainvälisissä
palvelukokonaisuuksissa ja verkostoissa. Kansalaisten, elinkeinoelämän ja hallinnon kyberosaaminen edistää digitalisaation kehitystä.3
Suomen tietoturvastrategian (2016) mukaan vahva ote tietoturvallisuuden osaamisen ja markkinoiden kehittämisestä parantaa mahdollisuuksiamme vaikuttaa rooliimme ja asemaamme nopeasti
muuttuvassa maailmanjärjestyksessä. Tämän digitaalisen itsenäisyyden turvaaminen on välttämätöntä, jotta Suomesta on edellytyksiä ponnistaa
kansainvälisille markkinoille ja jotta Suomi voisi
toimia turvallisen ja luotettavan kyberympäristön
sillanrakentajana. Kansallisen tietoturvastrategian
visiona on, että maailman luotetuin digitaalinen liiketoiminta tulee Suomesta.

1

Valtioneuvosto (2017). Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, YTS, Valtioneuvoston periaatepäätös.

2

Valtioneuvosto (2013). Suomen kyberturvallisuusstrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös.

3

Turvallisuuskomitea (2017). Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma 2017–2020.
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Strategian tavoitteina on, että:
1. Suomessa on digitaalisen liiketoiminnan kannalta kilpailukykyinen ja edistyksellinen lainsäädäntö
2. EU:n sisämarkkinat toimivat nykyistä luotettavammin
3. suomalaiset yritykset hyötyvät kansainvälisistä
standardeista ja markkinoilla on saatavilla digitaalisia hyödykkeitä, joiden tietoturva on sisäänrakennettua
4. tietoturvaa ja siihen liittyvää osaamista tutkitaan, mitataan, seurataan ja kehitetään
5. viranomaiset auttavat yhteisöjä ja kansalaisia
tietoturvan parantamisessa.4
Kansallinen kyberturvallisuus perustuu koko yhteiskunnan tietoturvallisuuden järjestelyihin eli
kyberturvallisuuden edellytyksenä on jokaisen
kybertoimintaympäristössä toimivan tahon toteuttamat tarkoituksenmukaiset ja riittävät tietojärjestelmien ja tietoverkkojen turvallisuusratkaisut. Kyberturvallisuuden toimintamalli perustuu
tehokkaaseen ja laaja-alaiseen tiedon hankinta-,
analysointi- ja keruujärjestelmään, yhteiseen ja
jaettuun tilannetietoisuuteen sekä kansalliseen ja
kansainväliseen yhteistoimintaan varautumisessa. Kyberturvallisuuden kansallinen strateginen
johtaminen tarkoittaa Suomen kyberturvalli4

suusstrategian ja suomalaisen kyberturvallisuuden pitkän tähtäimen toimeenpanoa. Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen on digitaalisen
toimintaympäristön turvaamisesta johdettujen tavoitteiden tunnistamista, asettamista, toiminnan
ja varautumisen yhteensovittamista sekä laajamittaisten häiriöiden hallinnan johtamista.5
Kyberhyökkäysten kohteena ovat yhä laajemmin
yhteiskunnan elintärkeät toiminnat, jotka on pystyttävä turvaamaan kaikissa tilanteissa. Suomi on
tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja
-järjestelmien toiminnasta ja siksi kriittisen infrastruktuurin kyberympäristössä toteutettavia hyökkäyksiä voidaan käyttää poliittisen ja taloudellisen
painostuksen välineinä ja vakavassa kriisissä yhtenä vaikuttamiskeinona perinteisten sotilaallisten
voimakeinojen ohella.6 Lisäksi Suomi on harvaanasuttu maa, jossa on pitkät etäisyydet asutuskeskittymien välillä. Poikkeusoloissa olemme äärimmäisen riippuvaisia luotettavista ja turvallisista
tietoliikenneyhteyksistä.
Modernin yhteiskunnan toiminta perustuu kansallisen infrastruktuurin useiden eri kriittisten osien
yhteistoimintaan. Niiden keskinäinen toimintakyky riippuu yhä enemmän kyberturvallisista ja
siten korkean käyttövarmuuden sähköjärjestelmistä ja tiedonsiirtoverkostoista sekä muista luo-

Liikenne- ja viestintäministeriö (2016). Suomen tietoturvastrategia.

5

Lehto M., ym. Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 28/2018

6

Lehto M., Limnéll J., Kybersodankäynnin kehityksestä ja tulevaisuudesta, in M. Silvasti (Edith) Tiede- ja Ase, s. 179–212, 2017
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tettavista ja tietosisällöltään eheistä hallinnon ja
kansalaisten palveluista. Kriittinen infrastruktuuri
muodostaa toimintaympäristön, jonka kyberturvallisuusriskejä digitaalisen maailman uhkakuvat
jatkuvasti muuttavat. Globaalin digitalisaation nopea kehityskulku on merkinnyt sitä, että modernin
yhteiskunnan toiminta on täysin sidoksissa dynaamiseen kybertoimintaympäristöön.7
Kriittiset infrastruktuurit ovat rakenteiltaan yhä
monimutkaisimpia ja ovat yhä vahvemmin keskinäisriippuvaisia, minkä vuoksi häiriöt yhdessä järjestelmässä vaikuttavat moninkertaisesti useissa
muissa järjestelmissä. Infrastruktuurien ylläpidon
lisäksi tulisi kiinnittää huomiota myös niitä suojaavaan varautumiseen sekä rakenteellisia muutoksia
tehdessä uusien haavoittuvuuksien minimoin- tiin
ja sietokyvyn parantamiseen.8
Esimerkiksi EU-tasolla on tunnistettu kyberturvallisuuden välttämättömyys terveydenhuoltoalalla. Marraskuussa 2018 ENISA:n organisoima
konferenssi (eHealth Security Conference) päätyi
yhteiseen päätelmään, jonka mukaan terveydenhuoltoala on erityisen alttiina kyberturvallisuustapahtumille ja että kyberturvallisuus on kaikkien
yhteinen vastuu: kaikkien sidosryhmien on työs-

kenneltävä yhdessä parantaakseen potilasturvallisuutta.9
Kyberturvallisuuden kansallisten strategiaohjelmien ja niiden johtajuuden, tavoitteiden sekä toimeenpano-ohjelman lisäksi EU-tasolla on laadittu
kansallisvaltioita sitova verkko- ja tietoturvadirektiivi.10 Verkko- ja tietoturvadirektiivi lisää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kyberturvallisuuden
tärkeällä alalla. Se edellyttää toimenpiteitä myös
yksityisen sektorin toimijoilta. Direktiivissä asetetaan turvallisuuteen liittyviä velvoitteita keskeisten palvelujen tarjoajille, joita ovat yhteiskunnan
kriittiset toimialat kuten energia, liikenne, terveys
ja rahoitus, sekä digitaalisten palvelujen tarjoajille,
joita puolestaan ovat verkossa toimivat markkinapaikat, hakukoneet ja pilvipalvelut. Direktiivin
soveltamisalueista löytyy kohta, jonka seurauksen
otetaan käyttöön edellä mainittuja toimijoita koskevat turvallisuus- ja ilmoitusvaatimukset.

1.2 Näkymät eteenpäin
Tekniikan nopea kehittyminen perustuu digitalisaation aikaansaamaan ”kierteeseen”, jossa
esimerkiksi erilaiset tuotantoprosessit automatisoituvat ja digitalisoituvat. Kehitys on nimetty Teollisuus 4.0:ksi. Sen perustana ovat kyberfyysiset jär-

7

Lehto M., ym. Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 28/2018

8

Ibid.

9

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/cybersecurity-2013-the-right-medicine-for-the-ehealth-sector

10

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148.
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jestelmät (Cyber-physical system, CPS) ja Internet
of Things (IOT) eli asioiden internet. Kyberfyysisessä järjestelmässä verkon avulla yhteen liitetyt
ohjelmistot kontrolloivat fyysisiä laitteita. Kyberfyysiset järjestelmät ovat ohjelmistoalustoja, jotka
valvovat, ohjaavat ja suojaavat fyysisiä toimintaprosesseja.11
Teollisuus 4.0 (Industrial 4.0) -kehityskulku muuttaa erityisesti valmistavan teollisuuden toimintaa.
PricewaterhouseCoopersin (PwC) selvityksen mukaan valmistavan teollisuuden yritykset aikovat
investoida noin 5 % vuosittaisesta liikevaihdostaan digitalisaatioon. Yli 80 % yrityksistä uskoo
data-analytiikalla olevan viiden vuoden kuluessa
merkittävä vaikutus päätöksentekoon ja operatiiviseen toimintaan. Datan ammattimainen käsittely
tarjoaa muun muassa arvokasta tietoa tuotteiden
käytöstä, laitteiden toiminnasta ja auttaa ylläpitämään pitkäkestoisia asiakassuhteita. Analytiikan
avulla tuotteita voidaan kehittää asiakastarpeen
mukaan ja niiden oheen voidaan tuoda personoituja palveluita.12
Word Economy Forumin (2018) tulevaisuuden työtehtäviä kartoittavan tutkimuksen mukaan Teollisuus 4.0 -kehityskulku luo uudet työmarkkinat,
jotka tuovat yrityksille sekä haasteita että mahdol-

lisuuksia. Kun yritykset päivittävät liiketoimintansa
muutos- ja työvoimastrategioita vuosina 2018–
2022, niillä on aito mahdollisuus hyödyntää uusia
teknologioita, mukaan lukien automaatiota, edistää taloudellista lisäarvoa uusimalla toimintoja,
parantaa työn laatua, uusia työtehtäviä ja kehittää
työntekijöiden osaamista saavuttaakseen täyden
edun teknisen kehityksen mahdollisuuksista.
Uuden lisäarvon saavuttamiseksi muodostuu työtehtäviä, joista osaa ei ole koskaan aiemmin tarvittu.13
Samaan aikaan kun muutokset toteutuvat teknologioissa, työn rooleissa ja ammatillisissa rakenteissa, on myös yrityksissä osaamisen kysyntä
kasvamassa nopeammin kuin koskaan aiemmin.
Siksi on välttämätöntä lisätä ketteryyttä elinikäiseen oppimiseen niin yhteiskunnan, yritysten
kuin yksilöiden näkökulmasta katsottuna. Teknologiaan liittyvät ei-kognitiiviset pehmeät taidot
ovat yhä enemmän tarpeen samanaikaisesti, kun
teknologian kehityksen edellyttämiä osaamisia
kehitetään. Kokonaisuus luo merkittäviä mahdollisuuksia innovatiivisten ja luovien monikansallisten kumppanien kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Nämä uudet työmarkkinamuutokset näkyivät jo
vuoden 2018 aikana. Poliittiset toimijat, julkishallinto, yritykset ja kansalaiset kohtaavat työelämän

11 Sadeghi, A. R., Wachsmann, C., & Waidner, M. Security and privacy challenges in industrial internet of things. Proceedings of the 52nd Annual Design Automation Conference, 2015
12

PricewaterhouseCoopersin (PwC). Industry 4.0: Building the digital enterprise, 2016

13

Word Economy Forum (2018). The Future of Jobs Report.
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ja osaamisen muutostarpeita vielä tulevina vuosina.14

Vahva
kyberresilienssi
edellyttää
kollektiivista
ja laaja-alaista
lähestymistapaa.

Euroopan komission tiedonannossa 13.9.2017
(EU:n resilienssin kasvattaminen kyberhyökkäysten varalta) todetaan, että ”vahva kyberresilienssi
edellyttää kollektiivista ja laaja-alaista lähestymistapaa. Sitä varten rakenteiden on oltava kestävämpiä ja tehokkaampia kyberturvallisuuden
edistämiseksi ja kyberhyökkäyksiin reagoimiseksi jäsenvaltioissa ja myös EU:n omissa toimielimissä, virastoissa ja elimissä. Se edellyttää myös
kattavampaa ja monialaista lähestymistapaa
kyberresilienssiä ja strategista riippumattomuutta rakennettaessa, vahvoja sisämarkkinoita, EU:n
teknologisen valmiuden mittavia parannuksia ja
osaavien asiantuntijoiden paljon suurempaa määrää. Keskeistä on hyväksyä yleisesti, että kyberturvallisuus on yhteinen yhteiskunnallinen haaste,
jotta hallinnon, talouden ja yhteiskunnan eri kerrokset saadaan osallistumaan. Päätelmien mukaan EU:n varautuminen kyberuhkiin on keskeistä
sekä digitaalisten sisämarkkinoiden että turvallisuus- ja puolustusunionin kannalta. Euroopan
kyberturvallisuuden tehostaminen ja sekä siviiliettä sotilaskohteisiin kohdistuviin uhkiin puuttuminen on välttämätöntä”.15
Nykytilanteen parantamiseksi EU:n komissio ehdotti kesäkuussa 2018 9,2 miljardin euron inves-

14

Ibid.

15 Euroopan komissio, Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Resilienssi, pelote ja puolustus: vahvan kyberturvallisuuden rakentaminen EU:lle,
JOIN(2017) 450 final, 13.9.2017,
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tointeja uuteen vuosien 2021–2027 digitalisaatio-ohjelmaan. Digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa
investoidaan EU:n digitaalisen talouden, yhteiskunnan ja demokratian suojelemiseen parantamalla
kyberpuolustusta ja vahvistamalla EU:n kyberturvallisuusalaa. Lisäksi rahoitetaan alan viimeisintä
kehitystä edustavia kyberturvallisuuslaitteita ja
-infrastruktuuria ja tuetaan tarvittavan osaamisen
ja tietämyksen kehittämistä. Ehdotus pohjautuu
laajaan valikoimaan kyberturvallisuustoimenpiteitä ja ensimmäiseen kyberturvallisuutta koskevaan
EU:n laajuiseen lainsäädäntöön, joka tuli voimaan
toukokuussa 2018.16
Aiemmat EU:n digitalisaatioon liittyvät ohjelmat ja
strategiat eivät ole tuottaneet toistaiseksi vaikuttavia tuloksia niin, että EU:n asema ICT- ja ohjelmistotuottajana olisi muuttunut. EU:n viime vuosien
raporteissa on lisääntyvässä määrin oltu huolissaan digitalisaation heikosta kehityksestä Euroopassa. Nykyisten arvioiden mukaan noin
95 % ohjelmistoista tuodaan Euroopan ulkopuolelta: EU:sta onkin tullut suurin ohjelmistotuoja.

esimerkki suunnitelmallisesta kehittämisessä – 15
vuodessa siitä on tullut tasavertainen Yhdysvaltojen kanssa. Saman aikaan Eurooppa on jäänyt
jälkeen. Yhdysvalloissa ja Kiinassa keskeisenä tekijänä on ollut vahva julkinen rahoitus ja tuki. Yhdysvalloissa 80 %:ssa ohjelmisto- ja laitekehityshankkeita taustalla on julkinen rahoitus. Lisäksi
Yhdysvaltojen ja Kiinan menestys perustuu vahvaan yhteistoimintaan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa – 2/3 kasvuyrityksistä syntyy yliopistojen kautta. Tekoälyn alueella Yhdysvallat, Venäjä
ja Kiina investoivat voimakkaasti. Kiina haluaa olla
tekoälyn johtava valtio vuonna 2030 investoimalla
siihen 1 triljoonaa yuania (150 miljardia dollaria)
vuoteen 2020 mennessä.17

Sama pätee Suomeen. Euroopan digitaaliset alustat tehdään pääosin USA:ssa, ja me olemme keskittyneet tiedon luontiin noilla alustoilla, emme
niiden rakenteiden tuottamiseen, mikä työllistäisi
enemmän kuin pelkkä tiedon luonti. Kiina on hyvä

16

EU commission, Investing in the Future Digital Transformation 2021-2027, 6 June 2018

17 Lehto M., asiantuntijalausunto Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalinen Eurooppa –ohjelman
perustamisesta vuosiksi 2021-2027, 2.10.2018
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aportti on laadittu selvittämällä keskeisiä
kyberturvallisuusalaan liittyviä teemoja ja niiden tilannetta Suomessa. Perusselvitys on tehty
Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa ja sitä on
täydennetty kyselyin ja asiantuntijalausunnoin.

Haastatteluissa ja analyyseissa läpikäydyt
teemat olivat seuraavat:
1. Kyberturvallisuuden merkitys Suomelle
a. Kyberturvallisuuden merkitys tutkimuksessa, liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa?
b. Kyberturvallisuuden globaalit trendit?

2. Kyberturvallisuuden positio Suomessa
a. Vahvuudet – millä alueilla olemme hyviä
b. Keihäänkärkien tunnistaminen
c. Kehityskohteet ja haasteet

3. Kyberturvallisuuden osaamisen hallinta
a. Miten kansallista osaamista tulisi kehittää eri koulutusasteilla?
b. Miten Suomessa vahvistettaisiin huippuosaamista
(riittävän osaamiskeskittymän muodostuminen)

4. Kansallisen oppimisympäristön rakentaminen
a. Tarvitaanko kansallinen digialusta kyberopetukseen?
b. Tarvitaanko kansallinen virtuaaliyliopisto/virtuaaliamk tuottamaan kyberopetusta yhteistyönä?

5. Kansallisen kyberalan tutkimuksen vahvistaminen
a. Millä toimenpiteillä kansallista kybertutkimusta
voidaan parantaa?

6. Kyberturvallisuus Suomessa 2019–2029 – tavoitetila

2.1 Kyberturvallisuuden merkitys
Suomelle
Kyberturvallisuuden tulisi ensisijaisesti
olla
normi yhteiskunnassa niin, että jokaisen liiketoiminnan, jokaisen tutkimushankkeen ja kaikkien
yhteiskunnallisten toimintojen tulisi ottaa kyberturvallisuus huomioon. Kyberturvallisuuden tulee
olla keskeinen osa kansallisen kokonaisturvallisuuden toteuttamisessa ja toteutumisessa sekä
yhteiskunnan että elinkeinoelämän alueilla.
Kyberturvallisuuteen tehtävät koulutus- ja tutkimuspanostukset lisäävät Suomen uskottavuutta kyberturvallisuuden edelläkävijämaana.
Suomalainen kyberturvallisuuden johtamisen ja
hallinnan osaaminen tulee olla kansainvälisesti
merkittävällä tasolla. Myös kyberturvallisuuden
tutkimuksen tulee olla kansainvälisesti tarkasteltuna huipputasoa. Suomalaiset kyberturvallisuuden yritykset ovat vahvistaneet asemaansa
kansainvälisessä kyberliiketoimintaympäristössä.
Kyberturvallisuusala työllistää Suomessa arviolta
6 000 henkilöä ja alan liikevaihto on noin miljardi euroa. Moni toimivista yrityksistä on kooltaan
suhteellisen pieni, mutta mukana on myös suuria
kansainvälisiä yrityksiä.
Kyberturvallisuus on suomalaisten digitaalisten
palvelujen (kaikilla liiketoiminta-alueilla) perusta
ja digitaalisiin palveluihin luotetaan laaja-alaisesti. Suomalaiset digialan yritykset menestyvät kan-
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sainvälisessä vertailussa erinomaisesti erityisesti
digitaalisten ratkaisujen turvallisuuden osalta.
Suomalaiset kyberalan yrityksen menestyvät myös
kansainvälisessä vertailussa ja meillä on huipputason kyberturvallisuusalan yrityksiä.
Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa edelleen sen
muodostaessa perustan digitaaliselle yhteiskunnalle. Kyberturvallisuus kytkeytyy oleellisesti nouseviin teknologioihin ja tuleviin osaamisalueisiin,
kuten tekoäly, teollinen internet (IoT) ja Big Data.
Kansallisella kyberkyvykkyydellä on tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys kokonaisturvallisuuden
ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta.1

2.2 Kyberturvallisuuden globaalit
trendit
Maailman talousfoorumin (WEF) Centre for Cybersecurity arvioiden mukaan kyberrikollisuudesta
johtuvat taloudelliset menetykset nousevat maailmanlaajuisesti 3000 miljardiin dollariin vuoteen
2020 mennessä. 2
WEF:n the Global Risks Reportissa 2019 on listattu
uhkia todennäköisyyden ja vaikuttavuuden osalta.

Tietovarkaus sijoittuu neljänneksi ja laaja-alainen
kyberhyökkäys viidenneksi todennäköisimmäksi
uhaksi, mikä kuvastaa kyberriskien yleistä suuntausta digitaalisessa maailmassa. Lisäksi kriittisen
infrastruktuurin lamaantuminen on kymmenen
todennäköisimmän uhan piirissä.3
Kyberhyökkäykset ovat usein luonteeltaan maailmanlaajuisia: esimerkiksi vuonna 2017 tapahtunut Wannacry-hyökkäys kohdistui 150 maahan ja
vaikutti moniin yhteiskunnan kannalta kriittisiin
toimintoihin kuten terveydenhuoltoon. Hyökkäyksen aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset nousivat yli neljään miljardiin dollariin.4
Kyberturvallisuuden merkitys kasvaa riskien ja uhkien kasvaessa. Sekä julkisella sektorilla että yrityksillä on kasvava tarve investoida kyberriskeihin
varautumiseen. Forbesin mukaan kyberturvallisuuden tuotteiden ja palveluiden arvo oli vuonna
2018 yli 114 miljardia dollaria kasvun ollessa
12,4 % edellisestä vuodesta. Tänä vuonna markkinan arvo tulee olemaan 124 miljardia dollaria ja
vuonna 2020 jopa 170 miljardia dollaria.5
EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeat
edustajat julkaisivat syksyllä 2017 yhteisen tiedonannon Resilienssi, pelote ja puolustus: Vahvan

1

Lehto M., ym. Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 28/2018

2

https://www.weforum.org/centre-for-cybersecurity

3

Global Risks Report 2019, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf

4

https://www.weforum.org/centre-for-cybersecurity

5

https://www.forbes.com/sites/rogeraitken/2018/08/19/global-information-security-spending-to-exceed-124b-in-2019-privacy-concerns-driving-demand/#345b-
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kyberturvallisuuden rakentaminen EU:lle. Tiedonannon mukaan haitalliset kybertoimet ovat
uhka talouksille ja digitaalisten sisämarkkinoiden
vetokyvylle, mutta myös demokratialle, vapauksille ja arvoille. Turvallisuutemme tulevaisuudessa
riippuu siitä, miten kykenemme muokkaamaan
taitojamme suojella EU:ta kyberuhkia vastaan.
Tutkimusten mukaan kyberrikollisuuden vaikutus talouteen viisinkertaistui vuosien 2013 ja 2017
välillä, ja se voi edelleen nelinkertaistua vuoteen
2019 mennessä. Komissio korosti yhteistyön merkitystä kyberpuolustuksen alalla. Tämä edellyttää
oikeanlaisia rakenteita vahvan kyberturvallisuuden rakentamiseksi. Tarvittaessa on myös reagoitava niin, että kaikki avaintoimijat osallistuvat
työhön täysimääräisesti. Tämä lähestymistapa
auttaisi myös ehkäisemään kyberhyökkäyksiä tehostamalla tekijöiden havaitsemista, jäljittämistä ja vastuuseensaattamista. Tässä olisi otettava
huomioon myös globaali ulottuvuus kehittämällä
kansainvälistä yhteistyötä foorumiksi EU:n johtajuudelle kyberturvallisuuden alalla. 6

maailmaa ja teknologian kehitystä ei myöskään
tule nähdä pelkästään uhkien näkökulmasta, vaan
teknologia tuottaa uudenlaisia ratkaisuja ja toimintamalleja turvallisuuden tuottamiseen. Uusista teknologisista ratkaisuista otetaan käyttöön ne,
jotka parhaiten tuottavat lisäarvoa, tehokkuutta ja
vaikuttavuutta. Rajat digitaalisen ja fyysisen maailman välillä hämärtyvät edelleen. Digitaalinen maailma tulee heijastamaan yhä yksityiskohtaisemmin
fyysistä maailmaa ja olemaan kiinteä osa fyysistä
maailmaa luoden uusia liiketoimintamalleja ja digitaalisia ekosysteemeitä..7

Kybermaailman kehitys ei ole irrallinen ilmiö, vaan
se yhdistyy vahvasti yhteiskuntarakenteisiin ja eri
turvallisuustoimijoiden tarpeisiin ja odotuksiin.
Kehitykselle on ominaista nopeus sekä tietynlainen arvaamattomuus tulevaisuudesta. Kyber-

Helsingin seudun kauppakamari teetti vuosina
2015 ja 2016 selvityksen elinkeinoelämän kyberturvallisuudesta. Kyselytutkimuksiin vastanneista yrityksiä oli molemmissa tutkimuksissa noin
750. Kolme neljäsosaa vastanneista yrityksistä on

2.3 Kyberturvallisuuden positio
Suomessa
Suomen vahvuuksia ovat kansainvälisesti tasokkaat tietovarannot, hyvä hallinto, luottamus
julkishallinnon toimijoihin ja toimintaan, vahva
datatalouteen perustuvaa yritystoiminta sekä korkeatasoinen kyberturvallisuusosaaminen.8

dc227112
6 Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, Resilienssi, pelote ja puolustus: Vahvan kyberturvallisuuden rakentaminen EU:lle, JOIN(2017) 450
final, Bryssel 13.9.2017
7 Lehto M., asiantuntijalausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalinen Eurooppa –ohjelman
perustamisesta vuosiksi 2021-2027, 2.10.2018
8

Valtiovarainministeriö, Tietopoliittinen selonteko, yhteenveto, 4.12.2018
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Kyberturvallisuutta
ei ole vielä
syvällisesti
ymmärretty
kaikkialla
julkishallinnossa ja
yrityskentässä.

9

Helsingin seudun kauppakamari (2015). Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015

henkilömäärältään pieniä ja loput vastaajista keskisuuria tai suuria yrityksiä. Molempia oli noin
12–13 %. Tutkimusten tavoitteena on ollut ennen
kaikkea, että liiketoiminnalle koituva uhka ja mahdolliset seuraukset ymmärretään, jotta yritykset
voisivat järkevällä tavalla ottaa kybervarautuminen osaksi yrityksen riskienhallintaa. Tulosten
mukaan yrityksen tietoisuus kyberuhista on huolestuttavan alhainen molemmissa tutkimuksissa. Kaksi kolmasosaa kaikista yrityksistä ei koe
saaneensa käytännöllistä tietoa aiheesta. Varautuminen kyberhyökkäyksiin on puutteellista. Jälkimmäisessä tutkimuksessa todetaan, että tilanne
yrityksissä ei ole juurikaan muuttunut tutkimusten
välillä. Vain suurimmissa yrityksissä on joissakin
osissa tutkimuskysymyksiä tapahtunut positiivista
kehitystä.9

2.3.1 Liiketoiminta
Kyberturvallisuutta ei ole vielä syvällisesti ymmärretty kaikkialla julkishallinnossa ja yrityskentässä.
Sitä ei osata ajatella panos–tuotto-periaatteella ja
keskeisenä osana yrityksen tai toimijan riskienhallintaa tahi yrityksen liiketoiminnan varmistajana,
eikä ymmärretä vielä kyberturvallisuuden merkitystä omassa toiminnassa. Kyberturvallisuuden
riskit mielletään liian harvoin osana organisaation
kokonaisriskinhallintaa.
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Kyberturvallisuus on jalkautunut megatrendistä
operatiiviseen toimintaan erityisesti suuryrityksissä ja julkisella sektorilla, joissa kyberturvallisuus
on tullut osaksi operatiivista toiminta. Näissä organisaatioissa kyberresilienssi nähdään koko ajan
tärkeänä osana kyberturvallisuutta, ja niissä ymmärretään kyberturvallisuus riskienhallinnan ja
panos–tuotos-ajattelun pohjalta.
Yrityksillä on halukkuutta ja valmiutta kokeilla ja
soveltaa uusia teknologioita ja toimia yhdessä erilaisten alan toimijoiden ja tutkimusyhteisön kanssa. Tätä tukee julkinen rahoitus (erityisesti Business
Finland), vaikkakin kansallinen T&K&I-rahoitus
on pienentynyt ja olemme jääneet jälkeen vertailumaista. Business Finlandin pääjohtajan Pekka
Soinin mukaan ”huolestuttavaa tässä on se, että
kaiken kaikkiaan yritysten omat t&k-panostukset
ovat vähentyneet lähes miljardilla eurolla vuoden
2008 tasosta tähän päivään. Samaan aikaan julkiset satsaukset ovat vähentyneet”.10
Kyberosaaminen Suomessa -raportti osoittaa,
että edellytykset kyberturvallisuusosaamisen ja
-alan kehittämiselle ovat Suomessa hyvät. Suomessa on korkeatasoista kyberturvallisuuteen

10

liittyvää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
ja -osaamista. Vahvuuksia on sekä yrityssektorilla
että korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Alan
osaamispohja on kuitenkin varsin kapea ja kärkiosaaminen keskittyy varsin harvoille toimijoille.
Osaaminen myös hajaantuu laajaan organisaatioiden joukkoon, ja toimijoiden välinen yhteistyö on
vasta kehittymässä. Viime vuosina alan kansainvälinen kilpailu on myös kiristynyt ja Suomessa tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä kyberturvallisuusosaamisen kehittämiseksi edelleen.11

2.4 Tutkimus ja opetus
Valtioneuvoston raportti ”Kyberosaaminen Suomessa – nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen” (2016)
nosti esille puutteita Suomen kyberomavaraisuudessa. Kyberturvallisuusosaajien tarpeesta on olemassa erilaisia arvioita, mutta varovaisimmissakin
arvioissa puhutaan tuhansien uusien osaajien tarpeesta lähivuosina. Globaalisti arvioidaan vuonna
2020 kyberturvallisuusosaajia olevan yli 1,5 miljoonaa.12
Suomalainen koulutusjärjestelmä on perusteiltaan
vahva ja sillä on kansainvälisesti arvostettu maine
(korkea yleinen koulutustaso, ajantasaiset opetussuunnitelmat, koulutetut opettajat, julkisesti ra-

https://yle.fi/uutiset/3-10220827

11 Pelkonen A., ym. Kyberosaaminen Suomessa – Nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9/2016,
15.2.2016
12

Ibid. Kauppakamari, Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat, 13.12.2016
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hoitettu yliopisto- ja korkeakoululaitos). Suomessa
on lähtökohdiltaan vahva tekninen osaamispohja
(erityisesti mobiiliteknologiat) ja teknologian yleinen arvostus on korkealla tasolla.

2.5 Julkishallinto
Julkisessa hallinnossa halutaan panostaa kansallisen kyberturvallisuuden ja kyberosaamisen kehittämiseen. Merkittävästi on panostustettu mm.
tekoälyyn ja alustatalouteen. Kyberturvallisuuden
kehittämisen kannalta Suomessa on toimiva yhteiskunta ja infrastruktuuri (energia, tietoliikenne,
rahoituslaitokset, logistiikka, jne.).
Suomi on digitalisaation kärkimaita maailmassa.
Suomi on ensimmäisellä sijalla julkishallinnon digitaalisia palveluita mittaavassa osiossa EU:n julkaisemassa digitaalitalouden ja -yhteiskunnan
indeksissä (DESI 2018). Suomi on myös kokonaisvertailussa kärkikolmikossa. Indeksissä on vertailtu 28:a EU:n jäsenvaltiota viidellä eri osa-alueella.
Oltuaan jo vuosia johtava maa digitaalisissa taidoissa Suomi on noussut kärkeen myös julkishallinnon digitaalisissa palveluissa. Lisäksi Suomi on
kohentanut asemiaan digitaaliteknologian integraatiossa ja noussut kärjen tuntumaan. Internetpalvelujen käytössä Suomi on säilyttänyt viidennen sijansa.13

13

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI)1 2018, Maaraportti Suomi, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Kyberturvallisuuden
kansallisen kehittämisen
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3.1 Kyberturvallisuuden osaamisen
hallinta
3.1.1. Kyberturvallisuuden koulutus

E
-

duskunnan tulevaisuusvaliokunta toteaa lausunnossaan (2018), että Digitaalinen Eurooppa
ohjelman asiantuntijakuulemisissa korostui kerta toisensa jälkeen sama viesti: ”kysymys kyberturvallisuudesta ei loppujen lopuksi ole teknologinen, vaan paras tapa suojautua uhkilta on lisätä
kansalaisten osaamista ja ymmärrystä digitalisaatiosta sekä kriittistä medialukutaitoa.”1
Kyberturvallisuus tulee nähdä osana laajempaa kokonaisuutta luottamuksena digitaalisiin
palveluihin. Luottamus digitaalisiin palveluihin
edellyttää teknisten taitojen lisäksi mm. median
monilukutaitoa, ymmärtämystä digitaalisen toimintaympäristön lainalaisuuksista ja tietoisuutta
informaatiovaikuttamisesta. Digitaaliseen luottamukseen liittyvä osaaminen täytyy nähdä kansalaistaitona.
Kansainvälisesti kilpailukykyisen ja turvallisen
ICT-intensiivisen tuotteen ja palvelun kehittämiseen tarvitaan laajaa osaamista. Onnistuminen
edellyttää, että yrityksillä on käytettävissään kyber1

turvallisuusteknologian huippuosaajien ydintiimi,
joka hallitsee syvällisesti alan keskeiset osa-alueet.
Tällä hetkellä kyberturvallisuusalan työntekijän
osaamisprofiilista on erittäin vähän empiiristä
informaatiota saatavilla. Kyberala on teknisesti
orientoitunut. On nähty kuusi ominaisuutta, jotka tulevaisuuden menestyvällä kyberalan työntekijällä tulee olla: systemaattinen ajattelutapa,
tiimipelaamiskyvyt, tekniset ja sosiaaliset taidot,
kansalaisvelvollisuuden tunto, jatkuva oppiminen
sekä kommunikaatiotaidot. Kyberalan osaamisen
kehittämisessä tulee siten keskittyä teknisten taitojen lisäksi muihin ominaisuuksiin, joiden kautta
eri organisaatioissa voidaan saavuttaa tehokas
kyberturvallisuuskyvykkyys.2
Kyberosaamisessa voidaan erottaa kaksi kokonaisuutta: ensinnäkin kyberturvallisuus ammattina ja
toisaalta kyberturvallisuus taitona. Kyberturvallisuus ammattina kuvaa osaamista alan ammattilaisten kyvykkyytenä, ja kyberturvallisuus taitona
kuvaa kyvykkyyttä, jota tarvitaan erilaisissa työtehtävissä.
Kyberturvallisuuden osaaminen ei ole vain erillinen ammatillinen osaamisalue, vaan se kattaa kyvykkyyksiä kansalaistaidoista aina kansainvälisen
tason huippuosaamiseen saakka. Tämän vuoksi

TuVL Valiokunnan lausunto, 7/2018 vp, U 69/2018 vp

2 Niemelä, Jukka, Kyberturvallisuusalan työvoiman kysyntä, saatavuus ja kehittäminen vastaamaan työvoiman tarvetta Suomessa, valmisteilla oleva pro gradu työ,
Informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, huhtikuu 2019
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kyberturvallisuus tulee sisällyttää eri koulutusasteisiin.3

korkeakouluopetukseen tulee liittää digitaalisten
taitojen ja kyberturvallisuuden perusteet.

1. Yleissivistävässä perusopetuksessa koulutuksen kautta tulee varmistua siitä, että nuorilla on
riittävät taidot toimia digitaalisessa toimintaympäristössä ja että he ymmärtävät kyberturvallisuusuhat ja osaavat suojautua niiltä. Lisäksi heille tulee
antaa medialukutaidon perusteet ja ymmärrys informaatiovaikuttamisesta.

4. Kyberturvallisuus tulee sisällyttää osaksi aikuiskoulutusta. Kyberturvallisuuden aikuiskoulutus
voi olla perustutkinto-opetusta, tutkintoon kuuluvia opintoja, näyttötutkintoihin valmentavaa
koulutusta, oppisopimuskoulutusta, ammattitaitoa uudistavaa ja laajentavaa lisä- ja täydennyskoulutusta (muuntokoulutusta) sekä kansalais- ja
työelämätaitoihin valmentavia yhteiskunnallisia
opintoja ja harrastusopintoja. Aikuiskoulutusta
järjestetään nuorten koulutusjärjestelmään kuuluvissa oppilaitoksissa, yksinomaan aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, yrityksissä sekä
henkilöstökoulutuksena työpaikoilla. Tämä edellyttää kyberturvallisuuden opettajakoulutuksen
toteuttamista, jotta saadaan mahdollisimman tehokkaasti opetusresursseja eri koulutusasteille.

2. Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa syvennetään edellä mainittuja taitoja ja luodaan perustaa alan erityisosaamiselle korkea-asteen koulutuksessa. Ammatilliseen koulutukseen
voidaan sisällyttää kyberturvallisuus alan perusammattitaitoon ja työelämässä tarvittavaan alan
ammatilliseen pätevyyteen johtavaan koulutukseen. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa turvallisen digitaalisen osaamisen pitää olla integroituna kaikkeen opiskeluun opiskeltavasta ammatista
riippumatta.
3. Yliopistoissa tulee voida suorittaa kyberturvallisuuden alalta alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä jatkotutkintoja. Lisäksi
tulee tarjota aiheeseen liittyviä opintokokonaisuuksia kaikille opiskelijoille. Vastaavasti ammattikorkeakouluissa tulisi voida suorittaa kyberturvallisuusalalta sekä ammattikorkeakoulututkinto että
ylempi ammattikorkeakoulututkinto.
Kaikkeen
3

5. Oppilaitosten ja yleissivistävän koulutuksen lisäksi kaikille kansalaisille on tarjottava avoin oppimisympäristö, jossa kyberturvallisuuden perusteita ja digitaitoja on mahdollisuus opiskella ilman
oppilaitokseen kirjoittautumista. Oppimisympäristö tarjoaa myös mahdollisuuden ajantasalla olevan tiedon saatavuuteen.
Kyberturvallisuuden/informaatioturvallisuuden/
tietoturvallisuuden koulutus on Suomessa laajentunut edelleen. Koulutuksen toteuttamisessa

Lehto M., Kähönen A., Kyberturvallisuuden kansallinen osaaminen, Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta, tutkimusraportti 20/2015
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Osaamisen ja
jatkuvan oppimisen
tavoitteena on
rakentaa Suomesta
digitaalisen
luottamuksen
mallimaa.

on kaksi mallia: kyberturvallisuuteen keskittyvä
koulutusohjelma tai kyberturvallisuuden opetuksen integroiminen osaksi eri koulutusohjelmia.
Ensiksi mainittu malli on käytössä Jyväskylän ja
Turun yliopistoissa ja integroitu malli puolestaan
muissa korkeakouluissa. Molemmat mallit ovat
välttämättömiä alan osaamisen parantamiseksi. Kyberturvallisuuden koulutusohjelma tuottaa
kyberturvallisuuden kokonaisuutta hallitsevia alan
ammattilaisia, jotka ovat profiloituneet jollekin eritysosaamisalueelle. Integroitu malli tuottaa osaajia, jotka ymmärtävät sekä tietyn teknologia-alan
(tietotekniikka, tietoliikenne, automaatiotekniikka
jne.) että siihen liittyvät kyberturvallisuuskysymykset.4

3.1.2. Kyberturvallisuuden koulutuksen
tavoitteita:
•

•

Suomen koulutusjärjestelmään tukeutuva
koko oppimispolun kattava kyberturvallisuuden opetusmalli ainutlaatuisena ratkaisuna
mahdollistaa osaamisen tehokkaan kehittämisen ja koulutusviennin.
Osaamisen ja jatkuvan oppimisen tavoitteena
on rakentaa Suomesta digitaalisen luottamuksen mallimaa, jossa kyberturvallisuuden kokonaisnäkemys omaksutaan jo nuorena ja sen
kehittymistä tuetaan jatkuvalla oppimisella läpi
elämän.

4 Lehto M., Niemelä J., Kyberalan tutkimus ja koulutus suomessa 2019, valmisteilla oleva tutkimusraportti, Informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto,
huhtikuu 2019

Kuva 1. Kyberturvallisuuden opetus yliopistoissa

Kuva 2. Kyberturvallisuuden opetus ammattikorkeakouluissa
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•

•

•

•

Osaamisen tason kasvaessa Suomessa julkisella sektorilla, yritysmaailmassa ja kansalaisten
asenteissa saadaan merkittävä kyberkulttuurin
muutos.
Laajasti koko korkeakoulusektorilla toteutettu
kyberturvallisuuskoulutus tuottaa yhteiskunnan eri tasoille alan huippuosaajia, joiden tiedot ja taidot vastaavat eri tehtäviin sisältyviä
osaamisvaatimuksia.
Kyberturvallisuus nähdään yleisesti investointina tulevaisuuteen, yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin perustana ja keskeisenä liiketoiminnan varmistajana.
Tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että
koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksen taso
on kunnossa ja pitkäjänteisesti turvattu.

3.2 Kansallisen kyberalan
tutkimuksen vahvistaminen
Kyberturvallisuuden tutkimus- ja koulutus kytkevät entistä vahvemmin tiedonhallinnan, tiedolla
johtamisen ja tietointensiivisen osaamisen yritysten kilpailukykyyn ja kilpailuedun saavuttamiseen
ja ylläpitämiseen. Vahvistamalla alan tutkimusta
ja opetusta edistetään tieteellisiä läpimurtoja, innovaatioiden syntymistä, teknologista kehitystä,
tuottavuuden kasvua ja tätä kautta kansallista hyvinvointia.
Kyberturvallisuuden tutkimukselle on keskeistä
monitieteellinen lähestymistapa. Kyberturvalli5

suutta voidaan lähestyä matemaattisten mallien
käytön ja kehittämisen näkökulmasta kehitettäessä anomalioiden havaitsemista ja poikkeamien
hallintaa. Laskennallisen tieteen lähestymistavalla
voidaan tehokkaasti saavuttaa tutkimustuloksia,
kun erilaisia kompleksisia järjestelmiä (tekniset,
ihmislähtöiset) voidaan mallintaa ja optimoida
entistä tarkemmin. Soveltavan matematiikan ja
laskennallisen tieteen käyttäminen yhä monimutkaisempien kyberturvallisuuden eri ilmiöiden tutkimuksessa mahdollistaa aikaisempaa hankalampien ongelmien tai yhteiskunnan monimutkaisten
turvallisuusongelmien ratkaisemisen. Laskennallisen tieteen avulla ratkotaan haastavia tutkimusongelmia hyvin monilla tieteenaloilla sekä poikkitieteellisesti.
Laskennallisten
menetelmien
soveltamisessa tarvitaankin paitsi menetelmäosaamista myös syvällistä sovellusalueen ymmärrystä. Avaintekijöinä laskennallisen tieteen läpimurrolle ovat olleet tietotekniikan nopea kehitys,
erityisesti tietokoneiden laskenta- ja tiedonhallintakapasiteetin erittäin voimakas kasvu, sekä menetelmäosaamisen kehittyminen ja laajeneminen
eri tutkimusalueilla. 5
Kognitiotieteen tutkimusmenetelmien avulla voidaan yhdistää erilaisia ihmistieteellisiä ja teknistaloudellisia tutkimusaloja. Kognitiotieteellinen
lähestymistapa antaa mahdollisuuden tutkia
kybermaailman toimintaympäristöä ongelmalähtöisesti ja monitieteellisesti integroimalla eri lähitieteiden osaamista tieteidenvälisten kysymysten
ratkaisemiseksi. Tutkimuksessa keskitytään luo-

Lehto M., Kähönen A., Kyberturvallisuuden kansallinen osaaminen, Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta, tutkimusraportti 20/2015
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tettavan ja validin mallin kehittämiseen, ja siten
voidaan määritellä relevantteja ihmisen suorituskyvyn kriteereitä digitaalisessa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa korostuvat ne mekanismit, jotka vaikuttavat havaitsemiseen, oppimiseen,
muistamiseen, ymmärtämiseen, ajatteluun ja
vuorovaikutukseen. Tavoitteena on pyrkiä selittämään millaiset digitaalisen tilannekuvaympäristön
tietojen representaatiot ja tiedonkäsittelyprosessit tuottavat optimaalisen ja adaptiivisen käyttäytymisen erityisesti poikkeusoloissa.6
Tietojenkäsittelytieteessä tieteenalana tutkitaan
tietotekniikkaan ja sen käyttöön liittyviä ongelmia. Perinteisessä tietojenkäsittelytieteessä tutkitaan kaikkia tietoon liittyviä laskennallisia kysymyksiä, mutta nykyään tutkimusala on hyvin laaja.
Kyberturvallisuus on koko tieteenalaa läpileikkaava, ja sen skaala ulottuu laajaan alaan teknologioita ja prosesseja suojatessa verkkoja, tietokoneita,
ohjelmia, dataa ja sovelluksia kyberhyökkäyksiltä
ja vahingoittumisilta. Osaamistarpeen perusta
ulottuu tietojärjestelmätieteeseen, informaatioteknologiaan ja tietojenkäsittelytekniikkaan. 7

teellistä julkaisua vuosittain. Kyberturvallisuuteen
liittyvä tutkimus on Suomessa teknologisesti orientoitunutta ja tekniikkaan painottunutta. Alan tutkijat ovat valtaosin tieto- ja viestintätekniikan (ICT)
tutkijoita, joiden pääasiallinen taustatieteenala
tutkimuksen mukaan on joko tietotekniikka, tietoliikennetekniikka tai tietojärjestelmätiede (66 %).7

Kyberturvallisuuden tutkimuksen tavoitteita:
•
•
•
•

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyön
syventäminen perustamalla kansallinen kyberturvallisuuden tutkimuskeskus
Yhteisen kyberturvallisuuden tietokannan perustaminen: siihen tuotetaan tietoa eri lähteistä, mukaanluettuna relevantti tutkimustieto.
Kansainvälisen yhteistoiminnan tehostaminen
Tutkimuspanostuksien
lisääminen
perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen,
jotta päästään vähintäänkin eurooppalaiselle
tasolle.

Kyberturvallisuuden tutkimusalan volyymia kuvastaa se, että Suomessa on tällä hetkellä noin reilu
kymmenen kyberturvallisuuden tutkimukseen
keskittyvää professoria. Suomalaiset tutkijat tuottavat noin 120 kyberturvallisuuteen liittyvää tie6

Ibid.

7

Pelkonen A., ym. Kyberosaaminen Suomessa – Nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9/2016.

Kyberturvallisuuden
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J

otta kyberturvallisuuteen liittyvät mahdollisuudet pystytään hyödyntämään täysimääräisesti,
tarvitaan kokonaisvaltaisia, systeemisiä ratkaisuja, joissa kaikki yhteiskunnan yksityiset ja julkiset
toimijat toteuttavat yhdensuuntaisia toimenpiteitä kansallisen kyberturvallisuuden toimenpideohjelman mukaisesti. Suomessa ei ole tällä hetkellä
yhtenäistä kansallista puiteohjelmaa (vrt. Cyber
Trust 2014-2017) tai merkittävää hankekantaa
kyberturvallisuuden liiketoiminnan tai osaamisen
systemaattiselle kehittämiselle taikka nykyisen
osaamisen säilyttämiselle. Lisäksi kyberturvallisuuden tulee olla mukana laajasti ICT-liitännäisissä hankekokonaisuuksissa.
Suomella on hyvä perinne huoltovarmuuden järjestämisessä. Kyberhuoltovarmuutta ja -omavaraisuutta tulee kehittää osana tätä työtä. Kyberhuoltovarmuuden ja -omavaraisuuden avulla
luodaan kyky ylläpitää yhteiskunnan elintärkeitä
perustoimintoja väestön elinmahdollisuuksien,
yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä
maanpuolustuksen toiminnan turvaamiseksi vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kyberturvallisuus, huoltovarmuus ja omavaraisuus
edellyttävät ensisijaisesti riittävän kyberosaamisen turvaamista sekä Puolustusvoimissa että koko
yhteiskunnassa. Riittävä määrä huippuosaajia tarvitaan luomaan tehokasta kansallista kyvykkyyt-

tä. Kyberosaamisen ja erityisesti kyberosaajien
kehittäminen niin puolustusvoimien sisällä kuin
laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa nousee
hyvin keskeiseksi jo lähivuosien aikana. Kyberomavaraisuuden vahvistamiseen yhdistyy myös
kriittisten yritysten, teknologiaratkaisuiden sekä
osaajien ankkuroiminen Suomeen. Samalla mahdollistetaan kansainvälisistä toimijoista riippumaton kyberturvallisuustuotteiden ja -palveluiden
suunnittelu-, kehittämis- ja tuotantokyky Suomessa erityisesti turvallisuustoimijoiden käyttöön. 1
Tutkimusyhtiö Gartnerin uusimman hypekäyrän
mukaan tekoäly (AI) ja muut uudet digitekniikat
ovat ratkaisevassa asemassa lähivuosina. Tutkimusyhtiön uusin trendiraportti esittää kaikkiaan
viisi nopeimmin kehittyvää tekniikkaa, joita ovat: 2
1. tekoäly, ja siihen liittyvät älykkäät ratkaisut
(älyrobotit ja tekoälypohjaiset PaaS -pilvipalvelut)
2. digitaaliset ekosysteemiteknologiat, jotka tarjoavat käyttöön suuria datamääriä ja paljon laskentatehoa (lohkoketjuteknologia [blockchain],
lohkoketjujen hyödyntäminen kyberturvallisuudessa, digitaaliset kaksoset [Digital Twin],
IoT-alustat ja tietokaaviot [Knowledge Graph])
3. biohakkerointi, johon liittyviä tekniikoita ovat
biokemikaalit, biotekniikka, kasvatettu tai kei-

1

Lehto M., Limnéll J., Kybersodankäynnin kehityksestä ja tulevaisuudesta, teoksessa M. Silvasti (Edith) Tiede ja ase, s. 179-212, 2017

2

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/ sekä https://www.uusiteknologia.
fi/2018/08/28/hypekayra-paljastaa-tulevaisuuden-tekniikat/
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Kyberturvallisuus
on... kaikkialla
kriittisessä
infrastruktuurissa ja
kansalaisten arjessa.

notekoinen kudos, tietokoneliitäntä aivoihin,
lisätty/sekoitettu todellisuus ja älykkäät kankaat.
4. teknologian inhimillistyminen, mikä laajentaa
ja mahdollistaa uusia tapoja elää, tehdä töitä ja
hallita tiloja (4D-tulostus, verkkoon yhdistetty
koti, äly verkon reunalla [Edge AI], itseparantava järjestelmätekniikka, älykkäät työtilat ja
ilmanäytöt).
5. laajentuva IT-infrastruktuuri ja palvelutarjonta,
jolloin massiivinen tietojenkäsittelykapasiteetti ei ole enää vain suurten organisaatioiden
saavuttamisessa vaan pilvipalveluiden kautta
myös kaikkien käytettävissä.
Näissä teknologioissa kyber ilmentyy sekä uhkana
että toiminnan mahdollistajana. Kyberturvallisuus
on siten kaikkialla kriittisessä infrastruktuurissa ja
kansalaisten arjessa.
Kyberekosysteemin suunnitteluvaiheessa on tunnistettu kolme keskeistä teknologia-aluetta, joihin
kyberturvallisuuden tutkimusta ja hanketoimintaa
on tarkoitus kohdistaa. Tutkimuksella ja hanketoiminnalla pyritään analysoimaan mahdollisia uhkia
ja riskejä, tuottamaan ratkaisumalleja Security by
Design -periaatteella ja löytämään kyberturvallisuudesta kehittämisen ja liiketoiminnan mahdollistaja valituilla teknologia-alueilla.
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Langaton tietoliikenne
Langaton tietoliikenne luo tulevaisuuden langattomia teknologioita. Näillä disruptiivisilla teknologioilla voidaan saavuttaa nykytilaan verrattuna
moninkertaisia vaikutuksia tietoverkkoihin: lähes
rajatonta tiedonsiirtokapasiteettia, merkittävästi
kasvavaa energiatehokkuutta, tehokkaampaa sovellusintegraatiota ja systeemiin sisäänrakennettua itseoptimointia. Kasvavassa IoT-maailmassa
miljardien laitteiden yhdistäminen verkkoon ja
toisiinsa vaatii lyhyttä viivettä, nopeita laajakaistayhteyksiä ja luotettavaa koneellista kommunikaatiota. Tulevaisuuden ihmisten vuorovaikutus
perustuu virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden sovelluksiin, jotka toimivat saumattomasti lukemattomissa verkkolaitteissa. Tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat 5G ja 6G.

Ohjelmistot ja alustat
Yhteiskunta verkottuu ja digitalisoituu yhä nopeammin ja toimii yhä enenevissä määrin datan,
informaation ja niistä muodostetun tiedon ja palvelujen varassa. Digitaalisen talouden vauhdikkaimmin kasvava ja perinteistä liiketoiminta-ajattelua
eniten haastava ilmentymä ovat verkkopohjaiset
markkinapaikat eli alustat. Alustatalous tuo pal3

jon taloudellisia tehokkuushyötyjä, ja se monipuolistaa työmarkkinoita uusien työskentelytapojen
kautta. Ohjelmistotalous on maailman dynaamisin
markkina, jossa uusia mahdollisuuksia avautuu
jatkuvasti. Kansallisena tavoitteena on vahvistaa
datatalouden kilpailukykyä ja kannustaa yrityksiä
kehittämään tekoälyn hyödyntämiseen ja alustatalouden rakenteisiin perustuvia liiketoimintamalleja ja digitaalisen liiketoiminnan ekosysteemejä.3

Älykkäät järjestelmät
Digitalisaation ja tekoälyn yhteydessä voidaan puhua niiden aikaansaamasta teknologisen kehityksen murroksesta. Kyseessä on koko yhteiskuntaa
muuttava kehitysharppaus, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Viime kädessä kysymys on uudenlaisesta ihmisen ja koneen suhteesta tuotantotoiminnassa. Tekoälyyn perustuvat teknologiat lisäävät
useiden ihmisten tekemien tehtävien tehokkuutta
ja parantavat näin tuottavuutta. Erityisen hyödyllisiä koneoppiminen ja tekoäly ovat tehtävissä, jotka edellyttävät suurten tietomassojen analysointia
ja säännönmukaisuuksien havainnointia.4
Kuvassa 3 on esitetty kyberturvallisuus ja mainitut
teknologia-alueet toisiinsa liittyvinä ja vuorovaikutteisina liiketoiminta- ja T&K&I-aloina.

Valtiovarainministeriö, Tietopoliittinen selonteko, yhteenveto, 4.12.2018

4 Työ- ja elinkeinoministeriö, Tekoälyajan työ: neljä näkökulmaa talouteen, työllisyyteen, osaamiseen ja etiikkaan, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
19/2018, 20.6.2018

Kuva 3 Kyberturvallisuus osana keskeisiä teknologia-alueita
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Kehittämisessä on tunnistettu seuraavat keihäänkärjet:
1. kyberturvallisuuden implementoiminen 5G- ja
6G-kehittämiseen
2. IoT-kyberturvallisuuden kehittäminen (Internet
of Cybersecure Things, IoCT)
3. kyberturvallinen ohjelmistotalous
4. kyberturvallisuusratkaisuja tekoälyn avulla
5. erikoistuminen kyberturvallisuuteen liittyvän
tarkan tilannekuvan muodostamiseen, analysointiin ja jakamiseen normaaliaikoina, normaaliaikojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Kaiken kehittämisen tavoitteena on kyberturvallisuuden ja -luottamuksen rakentaminen osaksi
Suomen maabrändiä ja sen hyödyntäminen katta-

vasti kaikessa markkinoinnissa. Suomea pidetään
luotettavana ja neutraalina, mikä muodostaa hyvän lähtökohdan alan kehittämiselle. Mahdollisten
kärkiyritysten siirtyminen ulkomaiseen omistukseen muodostaisi kuitenkin riskejä kansalliselle
kyberosaamiselle ja -omavaraisuudelle, mikäli
osaamista siirtyisi merkittävästi pois Suomesta.
Suomesta halutaan luoda kyberalan edelläkävijä,
mikä vaatii paljon uutta ja kyvykästä työvoimaa.
Tällä hetkellä huippuosaajia on määrällisesti liian
vähän markkinoiden tarpeisiin nähden. Kyberturvallisuuden nopea kehitys edellyttää osaamisen
jatkuvaa päivittämistä sekä oma-aloitteisesti että
täydennys- ja muuntokoulutuksen avulla. Lisäksi
tarvitaan tiivistä yhteistyötä kyberturvallisuutta
kouluttavien oppilaitosten ja yritysmaailman välillä, jotta osaamistarpeet tulevat riittävästi esille.5

5 Niemelä, Jukka, Kyberturvallisuusalan työvoiman kysyntä, saatavuus ja kehittäminen vastaamaan työvoiman tarvetta Suomessa, valmisteilla oleva pro gradu työ,
Informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, huhtikuu 2019
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5.1 Kehittämisen perusteet

K

yberturvallisuudella tarkoitetaan tavoitetilaa,
jossa kybertoimintaympäristöön voidaan luottaa ja jossa ympäristön toiminta turvataan. Kybertoimintaympäristö on sähköisessä muodossa olevan informaation käsittelyyn tarkoitettu, yhdestä
tai useammasta tietojärjestelmästä muodostuva
toimintaympäristö, jolle on tunnusomaista elektroniikan ja sähkömagneettisen spektrin käyttö datan ja informaation varastointiin, muokkaamiseen
ja siirtoon viestintäverkkojen avulla.1

Gartnerin hypekäyrän tarkoituksena on ennustaa tulevaisuuden teknologioiden ilmentymistä ja
elinkaarta. Gartnerin hypekäyrä jakautuu viiteen
osaan, joista A on teknologian alkusysäys (technology trigger), jossa uudet teknologiat tuodaan esille ja niitä kuvataan eri medioissa ja ensimmäisissä
tutkimusraporteissa. Toimivia ratkaisuja ei tässä
vaiheessa juurikaan ole, ja tekniikan kaupallisista
mahdollisuuksista ei tiedetä. Osa B on odotusten
huippu (peak of inflated expectations), jossa teknologia on saavuttanut hypehuipun. Julkisuudessa on teknologien menestystarinoita, joista monet
eivät kuitenkaan vastaa asetettuja odotuksia esimerkiksi suorituskyvyn tai taloudellisuuden näkökulmasta. Tällöin joudutaan hypekäyrän kolmanteen kohtaan C eli harhakuvitelmien katoamiseen
(trough of dillusionment). Vaihe D on valaistumi-

sen kasvu (slope of enlightenment), jossa useammat yritykset alkavat ymmärtää teknologiaa ja sen
hyötyjä. Vaihe E on tuottavuuden tasaantuminen
(plateau of productivity), jossa teknologiat saavuttavat liike- toiminnan ja suorituskyvyn kannalta
riittävän kypsyysasteen ja alkavat yleistyä laajasti.
Oheisessa kuvassa 4 on esitetty Gartnerin hypekäyrä ja AIF:n kyberekosysteemin strateginen vaikutusalue.
Kyberekosysteemi pyrkii erityisesti tasoittamaan
”kuoppaa”, joka mahdollisesti syntyy pahimman
hypetyksen jälkeen. Tässä C-vaiheessa ekosysteemi pyrkii luomaan liiketoimintahankkeita, joissa
on mukana tutkimuslaitoksia, pk-yrityksiä, alkavia
yrityksiä ja myös kansainvälisesti etabloituneita
yrityksiä. Kyberekosysteemi luo verkoston ja tuo
työkaluja, joiden avulla T&K&I-toimintaa ja liiketoimintaa voidaan ylläpitää ja viedä eteenpäin
kohti ”valaistumista” ja teknologian kypsymistä
tuotteiksi ja palveluiksi.
Hypekäyrän eri vaiheissa (A–E) tarvitaan kyberturvallisuuden osaamista T&K&I-toimintaan sekä
hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen seuraavalla tavalla:
A. kyberturvallisuuden syväosaaminen: perustutkimusta valituilla osa-alueilla,
B. kyberturvallisuuden laaja osaaminen: sovelta-

1 Lehto M., ym. Suomen kyberturvallisuuden nykytila, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 30/2017.

Kuva 4. Kyberekosysteemin strateginen vaikutusalue osana Gartnerin hypekäyrää
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vaa tutkimusta valituilla osa-alueilla, yhteisiä
tutkimushankkeita,
C. kyberturvallisuuden monitieteellinen osaaminen: muutosten hallinta, soveltamisen ja käytettävyyden tunnistaminen, painopisteinen
AIF-tuki
D. kyberturvallisuuden niche-osaaminen: kansallisen erikoistumisen tunnistaminen, start-up/
spin-off -tuki, brändäys, kansainvälistymisen
tuki
E. kyberturvallisuuden kansainvälinen osaaminen: kilpailuedun hankkiminen ja ylläpito, skaalautuminen, kansainvälinen yhteistoiminta
Rahoitus eri vaiheissa muodostuu Business Finlandin, EU:n (EAKR, Digital Europe) sekä maakunnallisesta ja paikallisesta rahoituksesta.

5.2 Visio ja tavoite
CyberSecFIN -kyberturvallisuusekosysteemin visiona on luoda Suomesta kansainvälisesti tunnustettu kyberturvallisuuden liiketoiminnan, tutkimuksen ja osaamisen sekä kyberuhkiin varautumisen
maailmanlaajuinen edelläkävijä. Kyberturvallisuuden tutkimus ja opetus, alan teknologioiden kehittäminen sekä liiketoimintainnovaatiot ovat
keskeisiä tulevaisuuden talouskasvun lähteitä ja
kansallisia erottautumistekijöitä.
Toiminnan tavoitteena on kehittää kyberturvallisuusliiketoimintaa, luoda alalle uusia yrityksiä

ja saada ulkomaisia yrityksiä etabloitumaan Suomeen sekä muodostaa kansallinen kyberturvallisuuden osaamiskeskittymä ja tutkimuskeskus.
Ekosysteemin toiminnalla tavoitellaan kykyä edesauttaa olemassa olevia yrityksiä laajentamaan ja
syventämään liiketoimintaansa kyberturvallisuuden uusille liiketoiminta-alueille alan yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä muiden toimijoiden yhteistyöllä.
Kyberturvallisuushanketoiminnan avulla tuetaan
alan osaamista ja tutkimusta sekä käynnissä olevia ja alkavia kehittämishankkeita, joiden avulla
Suomessa mahdollistetaan uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittäminen kyberturvallisuusalalle. Kyberturvallisuudesta muodostuu yrityksille niiden liiketoiminnan varmistaja ja lisäksi
se on oma kasvava liiketoiminta-alansa.
Tavoitteena on kehittää kyberturvallisuuden osaamiskeskittymä ja tutkimuskeskus, joista Suomeen
muodostuu kansainvälisen huipputason tutkimusja koulutusosaamista sekä kansainvälisesti houkutteleva ja kilpailukykyinen toimintaympäristö
kyberturvallisuusalan huippuosaajille ja yrityksille.
Osaamiskeskittymä ja tutkimuskeskus rakentuvat
alueellisten toimijoiden ympärille ja yhteistyölle,
jossa osapuolet vahvistavat toistensa osaamista.
Ekosysteemin piirissä tuotetaan kansainvälisen
tason huippututkimuksella ja koulutuksella osaamista, jolla voidaan lisätä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollistaa Suomen kehittyminen
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edelläkävijäksi kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa.

Vision saavuttamiseksi on asetettu
seuraavia tavoitteita:
1. Suomi kasvattaa kansainvälisellä tasolla jo
saavutettua mainetta kyberturvallisuusliiketoiminnan edelläkävijänä kehittämällä innovatiivisia kyberturvallisuusratkaisuja ja -palveluita.
2. Suomeen rakentuu kansainvälisen tason
kyberturvallisuuden osaamiskeskittymä tutkimus- ja koulutuslaitosten yhteistyönä.
3. Suomesta kehitetään yksi maailman houkuttelevimpia paikkoja, maailman parhaille kyberturvallisuuden tutkijoille tulla tekemään tutkimus ja kehitystyötä.
4. Kyberturvallisuuden tutkimuslaitosten ja -yksiköiden yhteistyönä rakennetaan kansallinen
kyberturvallisuuden tutkimuskeskus (Finland’s
Cyber Security Research Centre), jossa alan
T&K&I-toiminta on kytketty entistä vahvemmin
yritysten kilpailukykyyn ja kilpailuedun saavuttamiseen sekä sen ylläpitämiseen.
5. Suomeen luodaan kyberturvallisuuden tieto-,
oppimis- ja innovaatioverkostoja sekä tutkimuksella ja koulutuksella edistetään tieteellisiä läpimurtoja, innovaatioiden syntymistä,
teknologista kehitystä, tuottavuuden kasvua ja
kansallista hyvinvointia.

Kyberturvallisuustuotteiden markkinoiden edistäminen voidaan varmistaa vain, jos kaikki arvoketjun toimijat (laitevalmistajat, ohjelmistokehittäjät,
palvelujen tarjoajat) nostavat kyberturvallisuuden
riittävän korkealle tasolle. Kyberturvallisuustuotteiden tulee koko arvoketjussa noudattaa asianmukaisia kyberturvallisuusvaatimuksia.
Kansainvälisesti tunnustetun, kilpailukykyisen ja
vientimahdollisuuksistaan tunnetun kyberturvallisuuden ekosysteemin syntymisen Suomeen
edellyttää kybertoimintaympäristöä säätelevän
kansallisen lainsäädännön ajantasaisuutta niin,
että liiketoiminnan kehittämiselle on olemassa
suotuisat edellytykset. Näin Suomesta kehittyy
houkutteleva kyberturvallinen toimintaympäristö,
johon kannattaa tehdä investointeja ja yritysten
toimintojen sijoituspäätöksiä.

5.3 Kyber-Suomi vuonna 2029
Suomesta on muodostunut yksi kyberturvallisuusalan liiketoiminnan johtavista maista. Suomeen on luotu kyberturvallisuusalan tutkimusta,
koulutusta, tuotekehitystä ja testausta mahdollistavia avoimia innovaatio- ja kehitysympäristöjä.
Nämä ympäristöt muodostavat monialaisia kokonaisuuksia ja niillä on vahva yhteys käyttäjiin. Kehitysympäristöjen avulla on saatu aikaan yritysten
kasvuedellytyksiä ja kansainvälistä verkostoitumista globaaleille markkinoille. Kehitysympäristöt
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ovat luoneet yrityksille yhteisen toimintaympäristön, jossa ne voivat kehittää kyberturvallisuuteen
pohjautuvaa liiketoimintaa ja yrittäjyyttä. Kehitysympäristöt tuottavat liiketoiminnan kehittämispalveluita, jotka liittyvät tuotteistukseen, markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Ydintoimintaa ovat
tunnistettujen kärkituotteiden ja -toimintamallien
edistäminen ja jatkokehittäminen kansainvälisillä
markkinoilla. Suomeen on rakennettu yksi maailman turvallisimmista informaatioinfrastruktuureista, joka on saanut useita kansainvälisiä suuryrityksiä etabloitumaan Suomeen. Turvallisesta
infrastruktuuriosaamisesta on tullut yksi menestystuote kansainvälisillä markkinoilla. Suomesta on tullut kyberturvallisuuden globaalien kehitystrendien kärkimaa maailmassa.
Suomen kansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu kyberturvallisuuden osaamiskeskittymä on
tuottanut dynaamisia tieto-, oppimis- ja innovaatioverkostoja. Oppivan ja osaavan Suomen toimintatavat, avoimuus ja luottamus ulottuvat laajasti kansainväliseen yhteistyöhön. Suomalainen
kyberturvallisuuden koulutusosaamisen asiantuntijaverkosto tuottaa monenlaisia asiakaslähtöisiä
koulutus- ja kehittämispalveluja kansallisille ja kansainvälisille markkinoille. Suomeen on rakennettu
huipputason kyberturvallisuuden tutkimuskeskus
(Finland’s Cyber Security Research Centre) laajan
kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston
avulla, ja sen kautta täällä järjestetään alan kan-

sainvälisten huippuosaajien vierailuja, seminaareja ja tieteellisiä konferensseja ja on saatu aikaan
kiinteä yhteistoiminta tutkija- ja opiskelijavaihtoineen tärkeimpiin alan kansainvälisiin yliopistoihin
ja korkeakouluihin. Kiinteä yhteistoiminta kytkee
Suomen alan parhaaseen osaamisen maailmalla
ja hankittu osaaminen on ankkuroitu Suomeen.
Vaikka uudet tuotteet ja palvelut ovat tuoneet mukanaan myös uudenlaisia kyberuhkia, organisaatiot eivät ole luopuneet verkkopalveluiden, mobiliteetin, Big datan sekä pilvipalveluiden ja muiden
alustojen tuomista hyödyistä. Digitalisaatio on
synnyttänyt työtä sekä elämää helpottavia uusia
innovaatioita. Kyberrikollisuuden torjunnassa on
kehitetty uusia älykkäitä tuotteita, ratkaisuja ja
palveluita sekä uudenlaisia tapoja toimia yritysten ja organisaatioiden välillä. Suomessa on kyetty
rakentamaan innovatiivinen ja uusia teknologisia
ratkaisuja hyväksikäyttävä kybertilannekuva / ymmärrys strategiselle, operatiiviselle ja taktiselle tasolle.
Kyberturvallisuudesta ontullut Suomelle uusi viestisektori, joka vahvistaa eri seutujen liiketoimintaa
kansallisesti ja kansainvälisesti. Kansallisen yhteistyön avulla on lisätty maakuntien kansallisten
osaamiskärkien profiloitumista ja vetovoimaisuuden vahvistumista koko Suomessa.

Toimenpiteet ja
tiekartta
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yberturvallisuuden tutkimus ja opetus, alan
teknologioiden kehittäminen sekä innovaatiot
ja liiketoiminta ovat talouskasvun lähteitä ja kansallisia erottautumistekijöitä.
Toiminnan tavoitteena on kehittää kyberturvallisuuden osaamis- ja innovaatiokeskittymä, jossa
Suomeen muodostuu kansainvälisen huipputason
tutkimus- ja koulutusosaamista sekä kansainvälisesti houkutteleva ja kilpailukykyinen toimintaympäristö kyberturvallisuusalan huippuosaajille ja
yrityksille. Osaamis- ja innovaatiokeskittymä rakentuu eri kaupunkiseutujen toimijoiden ympärille ja niiden väliselle yhteistyölle.

Kyberturvallisuusteeman toteuttaminen
jakaantuu kolmeen vaiheeseen
Vaiheessa 1 (2019–2020) organisoidaan kyberturvallisuuden ekosysteemi käyttäen hyväksi
kansallista asiantuntijaverkostoa, koordinoidaan
käynnissä olevia kyberturvallisuuden liiketoimintahankkeita ja käynnistetään kyberturvallisuuden
uusia liiketoimintahankkeita. Analysoidaan ja kartoitetaan kansallinen kyberturvallisuuden koulutustarjonta ja aloitetaan osaamiskeskittymän toimintaedellytysten kartoittaminen ja suunnittelu.
Aloitetaan kyberturvallisuuden strategisen tutkimussuunnitelman laatiminen ja tutkimuskeskuksen perustamisen valmistelu sekä luodaan koordinoitu tutkimushankekokonaisuus, jolla tuotetaan
kyberturvallisuuden eri osa-alueiden tarvitsemia
tutkimustuloksia. Toimintaa varten suunnitellaan

toteutettavaksi julkaisualusta, jonne eri toimijat
voivat tuottaa sisältöä muiden käytettäväksi.
Vaiheessa 2 (2021–2024) käynnistetään osaamiskeskittymän toiminta ja vakiinnutetaan sen
toiminta sekä toimeenpannaan strategisen tutkimussuunnitelman hankkeita tutkimustulosten
perusteella priorisoidusti kansainvälisille markkinoille. Vahvistetaan uuden yritystoiminnan
muodostumista ja kansainvälisten yritysten
etabloitumista Suomeen. Luodaan kybertoimintaympäristöanalyyseja uhka- ja mahdollisuusnäkökulmista, jotka ulottuvat yhteiskunnan eri kerroksiin ja elintärkeisiin toimintoihin. Tuloksina eri
kansallisten toimijoiden kanssa toteutetuista analyyseista on yksityiskohtaisia ja konkreettisia toimenpiteitä sisältäviä suunnitelmia, joissa on otettu huomioon eri osapuolien innovaatiotarpeita,
tavoitteita ja haasteita sekä rahoitukseen ja markkinointiin liittyviä tukitarpeita ja -ratkaisuja.
Vaiheessa 3 (2025–2029) syvennetään ja laajennetaan liiketoimintahankkeita ja tehdään uusia
avauksia. Vahvistetaan edelleen alan uutta yritystoimintaa ja kansainvälisten yritysten sijoittumista Suomeen. Laajennetaan kyberturvallisuuden
osaamisvientiä kansainvälisille markkinoille ja laajennetaan ja syvennetään tutkimushankkeita sekä
implementoidaan osaamista yrityskenttään. Laajennetaan ja syvennetään kansainvälistä verkostoa ja viedään kyberturvallisuuden kärkituotteita
ja -palveluita kansainvälisille markkinoille.
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Kyberturvallisuusekosysteemin toimintaalueet
Kyberturvallisuusekosysteemien toiminnassa
on tunnistettu viisi toiminta-aluetta, joita
ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

kyberosaaminen
kybertilannetietoisuus
kybervarautuminen
kyberinfrastruktuuri
kyberturvallisuusratkaisut

Kyberosaaminen
Kyberosaamisen toimenpidealueeseen kuuluu sellaisia osa-alueita kuten kybertutkimus, kyberkoulutus ja kybereksperimentointi. Näille osa-alueille
on suunniteltu seuraavia kehittämiskohteita:
•
•
•
•
•
•

Kyberturvallisuuden osaamiskeskittymän rakentaminen ja yhteistoiminta
Kyberturvallisuuden varhaiskasvatuksen-, perusopetuksen, lukiokoulutuksen rakenteet ja
sisällöt
Kyberturvallisuuden ammatillisen koulutuksen
rakenteet ja sisällöt
Kyberturvallisuuden ammattikorkeakoulutuksen rakenteet ja sisällöt
Kyberturvallisuuden maisteri- ja jatkokoulutuksen rakenteet ja sisällöt
Kyberturvallisuuden aikuiskoulutuksen raken-

•
•
•
•

teet ja sisällöt
Erilaisten kyberharjoitusten toteuttaminen yhteistoiminnassa kansallisesti ja kansainvälisesti
Kyberturvallisuuden kansallisen tutkimuskeskuksen muodostaminen
Perus- ja soveltavan tutkimuksen toteuttaminen
Kyberturvallisuuden tohtorikoulutusverkoston
perustaminen

Kybertilannetietoisuus
Kybertilannetietoisuuden toimenpidealueeseen
kuuluu sellaisia osa-alueita kuten kybertiedonhankinta, kyberinformaation hallinta sekä kyberturvallisuustiedon ja -tapahtumien hallinta. Näille
osa-alueille on suunniteltu seuraavia kehittämiskohteita:
•
•
•
•
•

Poikkeamien havaitsemistutkimus
Anomaliahavaintojen yhdistäminen, korrelointi/fuusiointi kybertilannekuvan syötteeksi
Kybertilannekuvan (strateginen, operatiivinen,
taktinen) esittäminen ja jakaminen
Turvallisuustiedon ja tapahtumien hallintajärjestelmän (SIEM) ja verkkoon tunkeutumisen
havaitsemisjärjestelmien (IDS) kehittäminen
Tietoverkon älykkäät valvontatyökalut
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Kybervarautuminen
Kybervarautumisen toimenpidealueeseen kuuluu
sellaisia osa-alueita kuten kyberresilienssi, kyberomavaraisuus ja kyberturvallisuusjärjestelmien testaus. Näille osa-alueille on suunniteltu seuraavia
kehittämiskohteita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyberriskien ja jatkuvuuden hallinta
Loppukäyttäjän suojaaminen
Kyberturvallisuus kriisinhallintaoperaatioissa
Laitteiden, palveluiden ja järjestelmien testaus
Kyberturvallisuusvaatimukset julkisissa ja yksityisissä hankinnoissa
Vaatimustenmukaisuuden hallinta kyberturvallisuuden näkökulmasta
Kyberuhkien simulointi ja mallintaminen
Haavoittuvuusanalyysit
Digitaalinen rikostutkinta
Kyberturvallisuus ja inhimillinen tekijä
Turvallinen tietojärjestelmäsuunnittelu (Cybersecure Design)
Kehittävien ICT-ratkaisujen turvallisuuden varmistaminen

Kyberinfrastruktuuri
Kyberinfrastruktuurin toimenpidealueeseen kuuluu sellaisia osa-alueita kuten kriittinen infrastruktuuri, kriittinen informaatioinfrastruktuuri ja
SCADA-järjestelmät (Supervisory Control and Data

Acquisition). Näille osa-alueille on suunniteltu seuraavia kehittämiskohteita:
•
•
•
•
•
•
•

Kyberturvallisuuden toteuttaminen sulautetuissa järjestelmissä ja teollisuusautomaatiojärjestelmissä
Tunkeutuminen ja vaikuttaminen sulautetuissa
järjestelmissä ja teollisuusautomaatiojärjestelmissä
Kyberturvallisuus ja uudistuva teollisuusympäristö (Teollisuus 4.0)
Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen
Kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojaaminen
Turvallisen liiketoimintaympäristön luominen
Tietoverkkojen ja -järjestelmien sekä digitaalisten alustojen suojaaminen

Kyberturvallisuusratkaisut
Kyberturvallisuusratkaisuiden toimenpidealueeseen kuuluu sellaisia osa-alueita kuten palvelut,
tuotteet, kyberturvallisuus kriisinhallinnassa sekä
turvallisuusprosessit ja toimintatapamallit. Näille
osa-alueille on suunniteltu seuraavia kehittämiskohteita:
•
•
•
•

Salausalgoritmien kehittäminen
Kansalaisen kyberturvallisuuspalvelut ja -ratkaisut
Kyberturvallisuusriskien hallinta
Yritysten ja organisaatioiden kyberturvallisuusohjelma
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tietoliikenneratkaisujen turvallisuus
Langattomien verkkojen ja palveluiden suojaaminen, koskee erityisesti 6G:tä
Mobiilipäätelaitteiden kyberturvallisuus korkean turvallisuuden tarpeisiin
Turvalliset IoT-ratkaisut
Pilvipalveluiden ja alustojen turvallisuus
Avoin lähdekoodi ja kyberturvallisuus
Kyberkriisinhallinnan työkalut
Kyberturvalliset hyvinvointipalvelut

Kyberturvallisuuden ekosysteemin tavoitteena
on koordinoida tarvittavia toimenpiteitä. Kyberturvallisuuden ekosysteemin luominen edellyttää
alkuvaiheessa toiminnan suunnittelua, yhteisten
toimintamallien aikaansaamista ja tehokkaan yhteistyöverkoston luomista.

Rahoitus
Ekosysteemin rahoitusmalli koostuu ekosysteemin hallinnoinnin ja hankevalmistelun edellyttämästä rahoituksesta sekä Business Finlandin
kyberturvallisuuden hankerahoituksesta.
Ekosysteemin toimintarahoitukseen tarvitaan kolmeksi vuodeksi 200k€/vuosi eli yhteensä 600k€.

Tämän jälkeen ekosysteemin toimintarahoitus perustuu ekosysteemin jäsenten rahoitukseen.
Kyberturvallisuuden hankerahoitukseen vaiheessa 1-2 (vuodet 2019–2024) tarvitaan 75–100 M€.
Lisäksi varaudutaan siihen, että vaiheen 3 ajaksi
mainitun hankeohjelman jatko-ohjelmaan tarvitaan 50 M€.

Vaikuttavuus
Onnistuessaan ekosysteemin hankeohjelman arvioidaan kaksinkertaistavan kyberturvallisuusalan
henkilöstömäärän ja tuottavan usean miljardin liikevaihdon kasvun. Onnistumisen varmistamiseksi
tarvitaan riittävät T&K&I-panostukset ja osaamisen kasvattamista aikaan saamalla tehokas kyberturvallisuuden osaamiskeskittymä ja tutkimuskeskus.

Kiteytys ja loppusanat

7
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C

yberSecFIN
-kyberturvallisuusekosysteemin
visiona on luoda Suomesta kansainvälisesti
tunnustettu kyberturvallisuuden liiketoiminnan,
tutkimuksen ja osaamisen sekä kyberuhkiin varautumisen maailmanlaajuinen edelläkävijä. Näin
kyberturvallisuuden tutkimus ja opetus, alan teknologioiden kehittäminen sekä liiketoimintainnovaatiot muodostuvat keskeisiksi tulevaisuuden
talouskasvun lähteiksi ja kansallisiksi erottautumistekijöiksi.
Jotta kyberturvallisuuteen liittyvät mahdollisuudet
pystytään hyödyntämään täysimääräisesti, tarvitaan kokonaisvaltaisia, systeemisiä ratkaisuja,
joissa kaikki yhteiskunnan yksityiset ja julkiset toimijat toteuttavat yhdensuuntaisia toimenpiteitä.
Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtenäistä kansallista puiteohjelmaa tai merkittävää hankekantaa
kyberturvallisuuden liiketoiminnan tai osaamisen
systemaattiselle kehittämiselle tai nykyisen osaamisen säilyttämiselle.

Vision saavuttamiseksi on asetettu
seuraavia tavoitteita:

1. Suomi kasvattaa kansainvälisellä tasolla jo saavutettua mainetta kyberturvallisuusliiketoiminnan edelläkävijänä kehittämällä innovatiivisia
kyberturvallisuusratkaisuja ja -palveluita
2. Suomeen rakentuu kansainvälisen tason kyberturvallisuuden osaamiskeskittymä tutkimus- ja
koulutuslaitosten yhteistyönä
3. Kyberturvallisuuden tutkimuslaitosten ja -yk-

siköiden yhteistyönä rakennetaan kansallinen
kyberturvallisuuden tutkimuskeskus (Finland’s
Cyber Security Research Centre).
4. Suomeen luodaan kyberturvallisuuden tieto-,
oppimis- ja innovaatioverkostoja sekä tutkimuksella ja koulutuksella on edistetty tieteellisiä läpimurtoja, innovaatioiden syntymistä,
teknologista kehitystä, tuottavuuden kasvua ja
kansallista hyvinvointia
Ekosysteemin toiminnalla tavoitellaan kykyä edesauttaa olemassa olevia yrityksiä laajentamaan ja
syventämään liiketoimintaansa kyberturvallisuuden uusille liiketoiminta-alueille alan yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä muiden toimijoiden yhteistyöllä.

Kyberturvallisuusteeman toteuttaminen
jakaantuu kolmeen vaiheeseen:
1. Vaiheessa 1 (2019–2020) organisoidaan kyberturvallisuuden ekosysteemi ja käynnistetään
toiminta strategisen tutkimussuunnitelman
mukaisesti
2. Vaiheessa 2 (2021–2024) käynnistetään osaamiskeskittymän toiminta ja vakiinnutetaan sen
toiminta, toimeenpannaan strategisen tutkimussuunnitelman hankkeita tutkimustulosten perusteella priorisoidusti kansainvälisille
markkinoille.
3. Vaiheessa 3 (2025–2029) syvennetään ja laajennetaan liiketoimintahankkeita ja tehdään

50

uusia avauksia.
Ekosysteemin rahoitus koostuu ekosysteemin
hallinnoinnin ja hankevalmistelun edellyttämästä
rahoituksesta sekä Business Finlandin kyberturvallisuuden hankerahoituksesta. Ekosysteemin
toimintarahoitukseen tarvitaan vuosiksi 2019–
2021 yhteensä 600k€. Kyberturvallisuuden hankerahoitukseen vaiheessa 1-2 (vuodet 2019–2024)
tarvitaan 75-100 M€ ja lisäksi varaudutaan siihen,
että vaiheen 3 ajaksi mainitun hankeohjelman jatko-ohjelmaan tarvitaan 50 M€.
Onnistuessaan ekosysteemin hankeohjelman arvioidaan kaksinkertaistavan kyberturvallisuusalan
henkilöstömäärän ja tuottavan usean miljardin liikevaihdon kasvun.
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