
Harjoittelu osana
organisaation
kybervarautumisen ja
osaamisen kehittämistä
4.5.2021 | Anu Laitila

Cybersecurity-seminaari, 
DigiCenter-hanke



Anu Laitila

• Liiketoimintavastaava Nixulla
• kyberturvallisuuskoulutukset ja –

harjoitukset

• KyberVPK:n vapaaehtoinen
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opiskelija JAMKissa

• Tivin TOP 100 IT-vaikuttaja 2020
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Sinä olet Garminin
tietoturvapäällikkö
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• Tietoturvahallintajärjestelmän hoitaminen
• Riskien arviointi ja analysointi sekä hallintatoimenpiteiden määrittely
• Sisäiset auditoinnit ja ulkoisissa mukana oleminen
• Dokumentaation laatiminen ja ylläpito
• Koulutusten pitäminen ja organisointi
• Tilannekuvan ylläpitäminen ja säännöllinen raportointi
• Vuosikellon mukaisten kokousten järjestäminen
• Johdon katselmuksen toteuttaminen
• Organisaation neuvonta ja ohjaus tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä
• Yhteyshenkilönä toimiminen sidosryhmiin
• Päätöksenteon tukeminen
• Tietoturvapoikkeamin selvitystyöt
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4.5.2021 Lähde: Garminin Facebook-sivu6
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Palveluiden status
23.7.2020 

Lähde: https://connect.garmin.com/status/



4.5.2021 Lähde: Garminin verkkosivut10



4.5.202111 Lähde: Twitter 



4.5.2021 Lähde: https://securelist.com/wastedlocker-technical-analysis/97944/12

Virus total 
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Garminin työntekijät ovat aktiivisia
Twitterissä ja antavat tietoja medialle

Lähde: Bleeping Computer https://www.bleepingcomputer.com/news/security/garmin-outage-
caused-by-confirmed-wastedlocker-ransomware-attack/

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/garmin-outage-caused-by-confirmed-wastedlocker-ransomware-attack/


• About 10K media hits for Garmin between 22nd – 30th July 2020 
around the globe by national and international media.
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Mediaosumat

Lähde: Meltwater 
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Käyttäjien palautetta Twitterissä

Lähde: Twitter



Media spekuloi tekijöitä

4.5.202116
Lähde: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8562805/Will-Garmin-pay-10-Million-ransom-order-
bring-end-ransomware-attack-three-days.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8562805/Will-Garmin-pay-10-Million-ransom-order-bring-end-ransomware-attack-three-days.html
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Mitä tapahtui osakemarkkinoilla? 

Garminin osakkeen hinta
putosi hetkellisesti 8 dollaria

Lähde: NASDAQ
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• Mikä on vaikutus tiedon eheydelle, 
saatavuudelle ja käytettävyydelle? Mitkä
ovat vaikutukset liiketoiminnalle?

• Entä yrityksen maineelle? 
• Mitä tämä tarkoittaa euroissa?
• Miten asiakkaat reagoivat ja mitä heille

kerrotaan? Rapautuuko luottamus?
• Miten asiakaspalvelu toimii?
• Onko henkilötietoja varastettu, jos niin mitä ja

kuinka paljon? 
• Onko jotakin viranomaisvaatimuksia, jos niin

mitä?

Vaikutukset
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• Kenelle kaikille tästä tulee viestiä?
• Mikä on relevanttia tietoa jaettavaksi?
• Kuinka kiireisesti tietoja pitää jakaa?
• Kuka vastaa viestinnästä sisäisesti ja

ulkoisesti?
• Kuka on median puhehenkilö?
• Miten asiakkaille ilmoitetaan, jos

järjestelmät eivät ole käytössä? 
• Otetaanko yhteyttä viranomaisiin (KTK & 

Poliisi), jos niin kuka? 

Viestintä
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• Tietääkö ihmiset, mitä heidän tulee
tehdä ja mitkä ovat heidän
vastuunsa kyberhäiriötilanteessa?

• Kuka tekee päätöksiä esim. jos
järjestelmiä pitää sammuttaa ja se 
vaikuttaa laajasti liiketoimintaan? 

• Jos häiriötilanne tulee lomakaudella, 
onko kaikille sijaiset olemassa vai
hälytetäänkö lomailijat töihin?

Roolit ja vastuut
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• Kenen vastuulla on tilannekuvan
ylläpito?

• Kuka pitää yllä tapahtumalokia
esim. päätöksistä ja tehdyistä
asioista

• Ymmärretäänkö mikä on 
tilannekuvan ja tapahtumalokin
ero?

• Missä tilannekuvaa ylläpidetään? 

Tilannekuvan ylläpito
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Tärkeimmät tapahtumat 
To 23.7. 

Globaalit ongelmat alkoivat, 
Virus Totaliin ladattu näyte

antaa osvittaa, että ongelmat
alkoivat Taiwanista

Ma 27.7.2020

Garmin julkaisi ensimmäisen
tiedotteen

To  23.7. >>

Taiwanissa suljettiin tehdas, 
asiakaspalvelu alhaalla, kaikki

verkkopalvelut alhaalla mukaan
lukien verkkosivu

Ke 29.7. 

Q2 osavuosikatsaus tulossa

To 23.7.

Garminin työntekijät päivittelivät Twitteriin, 
että kiristyshaittaohjelma häiritsee työntekoja. 

Media julkaisi ensimmäiset jutut

La 25.7. 
Kirsityshaittaohjelmaksi varmistui

WastedLocker

Ke 22.7.

Kuluttajat
raportoivat
Garminin

ongelmista
somessa
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23.7. tai 24.7.

Lunnaiden maksu



• Onko ihmiset tehneet yhdessä töitä
ennen valtavan paineen alla? 
• Miten ihmiset toimii stressin alaisuudessa?

• Ketkä kumppaneista voi auttaa? 
• Onko olemassa kumppani

tietoturvapoikkeamatilanteisiin, joka osaa
tehdä esim. digitaalista forensiikkaa?

• Mitkä ovat käytössä olevat resurssit
sisäisesti?

Yhteistyö
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• Kiristyshaittaohjelma lukitsi kaikki 
yrityksen asiakas- ja varastotiedot

• Myymälä oli pakko sulkea 
• Serverin vaihto pelasti
• Ajassa siirryttiin helmikuun puoleen 

väliin

4.5.2021

Voiko pienelle organisaatiolle 
tapahtua jotain?
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• Kommunikointi, kommunikointi, 
kommunikointi

• Hyvin targetoitu kohde, myös 
ajankohdan puolesta 

• Kouluta ja harjoituta henkilökuntaa
• Älä maksa lunnaita -> kohde myös 

jatkossa
• Ei tiedetty miten toimia -> ei eristetty

Mitä voimme oppia? 
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• Yrityksen tai yhteisön koolla, 
toimialalla tai maantieteellisellä 
sijainnilla ei verkkomaailmassa ole 
merkitystä

• Rikollisiin ei voi luottaa 
• Pienemmille yrityksille saattaa tietää 

koko liiketoiminnan lopettamista
• Avoimuus  
• Varautuminen kannattaa aina
• Oppiminen 

Mitä voimme oppia?
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Vinkit varautumiseen



• Priorisoi keskeisimmät 
liiketoimintapalvelut ja –prosessit

• Analysoi ja dokumentoi systemaattisesti 
toimintaympäristösi

• Tunnista vaikutuksiltaan keskeisimmät 
tehtävät – laadi näiden osalta 
varamenettelyt toiminnan jatkamiseksi

• Varaudu kriittisen polun toiminnan 
palauttamiseen häiriötilanteessa 

• Kartoita ja korjaa keskeisiä tehtäviä 
tukevien järjestelmien haavoittuvuudet  

Varautumisen 
muistilista 1/1 
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• Järjestä harjoituksia

• Kouluta koko henkilölle 
kyberturvatietoisuutta ja tee heistä 
organisaation vahvin lenkki 
kyberhyökkäyksiä vastaan 

• Ota opit talteen oikeista häiriötilanteista 
ja käytä niitä jatkuvuussuunnitelmien 
jatkuvaan parantamiseen

Varautumisen 
muistilista 2/2 
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Anu Laitila

anu.laitila@nixu.com

www.nixu.com

@anujanina

www.linkedin.com/in/anulaitila

nixuoy

@nixutigerteam

company/nixu-oy
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