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Tietoturva ja kyberturvallisuus

 Tietoturva eli tietoturvallisuus tarkoittaa tiedon saatavuuden, 

luottamuksellisuuden ja eheyden ylläpitämistä. Turvattava tieto voi ilmetä 

useassa eri muodossa. Näitä ovat esimerkiksi digitaaliset tallenteet, fyysiset 

tallenteet sekä ihmisten, kuten työntekijöiden, tietämys. Tietoturva koskee 

tiedon suojaamista myös sen siirtämisen aikana.

 Tietoturvallisuuden uhkina pidetään esimerkiksi erilaisia huijausyrityksiä, 

henkilökohtaisen yksityisyyden loukkauksia, roskapostia, teollisuusvakoilua, 

piratismia, tietokoneviruksia, verkkoterrorismia ja elektronista sodankäyntiä. 

Tietoturvauhkia ovat luvaton pääsy, tiedon luvaton käyttö, salaisen tiedon 

paljastuminen, tiedon sekaannus, tiedon muuntuminen, salaisen tiedon 

tutkituksi tuleminen, tiedon kopioituminen ja tiedon hävittäminen.

 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään sähköisen ja 
verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, 

ehkäistään ja varaudutaan sähköisten ja verkotettujen järjestelmien 

häiriöiden vaikutuksiin yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin. 
Kyberturvallisuusajattelussa yhdistyy tietoturvallisuuden, jatkuvuuden 

hallinnan ja yhteiskunnan kriisivarautumisen ajattelua.



SOTILASILMAILUN ERITYISPIIRTEITÄ

 Teknologian merkitys

 suorituskyky

koneet

aseet

 Informaation jakaminen taistelussa

 tilannekuvan rakentaminen

 Sähkömagneettisen spektrin hallinta

 tilannekuvan rakentamisen edellytys

 elektronisen sodankäynnin ”alusta”



TEKNOLOGIAN KEHITYS



TEKNOLOGIAN KEHITYS



Informaation jakaminen ja 

tilannekuvan rakentaminen

 Kaikilla taistelukentillä keskeinen edellytys 

menestykselle

 Mitä ja miten informaatiota jaetaan 



Elektroninen sodankäynti





Operaatio Orchard, 2007

 Syyria oli hankkinut venäläisen ilmapuolustusjärjestelmän TOR-1M (SA-15 

Gauntlet)

 Joukot koulutettuja ja valmiudessa johtuen Lähi-Idän jännittyneestä tilanteesta

 Israelin isku

 Kyber –sotaan erikoistunut yksikkö (Unit 8200) syötti haittaohjelman Syyrian 

ilmapuolustuksen tutkajärjestelmään. 

 Ei pimentänyt tilannekuvaa kokonaan, vaan vaikutti informaation kulkuun tutkilta 
johtokeskuksiin

 Haittaohjelma syötettiin ilmapuolustusjärjestelmän langattomalla lähetyksellä

 Syyrian valvontatutkat aktivoitiin droneilla ja tämän jälkeen RC-135 EW –kone 

merkitsi kohteet

 Syyrian ilmatilannekuvaan luotiin tyhjä ”käytävä”, jota pitkin Israelin F-15 

hävittäjät suorittivat ilmaiskun syvälle Syyrian alueelle

 Konventionaalisille hävittäjille luotiin stealth –kyky 



TIETOTURVAN JA KYBERIN UHKIA
 Ilmasodankäynti on lisääntyvissä määrin riippuvainen teknologiasta ja sen

verkottuneisuudesta. Se on sekä vahvuus että heikkous.

 Teknologinen kehitys mahdollistaa tehokkaat ja monimutkaiset järjestelmät, joilla

parannetaan suorituskykyä

 Tämä myös lisää kriittisiä haavoittuvuuksia joihin vihollinen voi vaikuttaa. 



TIETOTURVAN JA KYBERIN UHKIA

 Teknologian kehittyminen parantaa suorituskykyä ja 

siirtää tehtävän kuormitusta ihmiseltä teknologialle

 Järjestelmien monimutkaistuessa ihmisen vastuu 
kuitenkin kasvaa → missä raja

 Vaatii organisaatiolta toimia, jottei yksilön vastuu 

kasva liian suureksi



TIETOTURVAN JA KYBERIN UHKIA

 Teollisuusvakoilu tietoturvariskinä



LOPUKSI

 Sotilasilmailussa kyber- ja tietoturvallisuus ovat päivittäin läsnä

 Järjestelmät

 Luottamuksellisten tietojen käsittely

 Järjestelmien ja koneiden kehitys asettaa organisaatiolle ja käyttäjille uusia 

haasteita

 ”Kyberin Pearl Harbor”

 Ihminen pysyy tässäkin asiassa toiminnan keskiössä 

 Valinta → koulutus → ammattitaito → luottamus

 ”Tietoturva on kybersodankäynnin etulinja”
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