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Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) Kyberturvallisuuskeskus tarjoaa erilaisia tuotteita 
lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi. Toimialakohtaiset tiedonvaihtoryhmät ovat yksi näis-
tä tuotteista. 
 
Kyberturvallisuuskeskuksen toimeksiantona oli toteuttaa näille tiedonvaihtoryhmille markki-
nointimateriaalia ryhmien toiminnan ja yhteistyöverkoston jäsenilleen tarjoamien etujen esiin-
tuomiseksi. Materiaalin muodoksi valittiin sekä digitaalisesti että painettuna jaeltava esite. 
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nisaatiot voivat hyödyntää yksityisen sektorin kaupallisten toimijoiden markkinoinnin strategi-
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markkinointiajattelu ei ole poissuljettua. Asiakaslähtöinen markkinoinnillinen ajattelu mahdol-
listaa myös non-profit organisaatioiden tehokkaamman toiminnan. 
 
Esite toteutettiin tätä ajattelua silmällä pitäen pyrkimyksenä luoda positiivinen ydinsanoman 
välittävä viesti yhdistettynä houkuttelevaan visuaaliseen ilmeeseen kuitenkin kunnioittaen 
organisaation brändi-kirjan ohjeita. Viestin uskottiin saavuttavan toimialakohtaisten tiedon-
vaihtoryhmien kohderyhmät näin tehostaen Kyberturvallisuuskeskuksen lakisääteisen tehtä-
vän suorittamista. 
 
Toimeksiannon päättyessä ennen esitteen käyttöönottoa esitteen vaikuttavuutta ei voitu mita-
ta numeerisesti. Mittaustulokset näkyisivät muutenkin vasta pidemmän aikavälin kuluttua. 
Sisäisen palautteen perusteella esite koettiin tarkoituksenmukaiseksi, ammattimaiseksi ja 
hyödylliseksi. 
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1 Johdanto 

Julkisella sektorilla toimivia organisaatioita sekä nonprofit-organisaatioita pidetään mones-

ti perässä laahaavina. Digipalvelut, verkkosivustot ja brändi-ilmeet koetaan monesti 90-

lukulaisiksi ja esimerkiksi toimeksiantajana toiminut Kyberturvallisuuskeskus hyödynsi 

omassa viestinnässään Instagramia ensimmäisen kerran vasta toimeksiannon aloittami-

sen aikoihin Instagramin ollessa tuolloin jo perusviestintäkanava yksityisellä sektorilla. 

 

Viime aikoina on ollut havaittavissa murros esimerkiksi Business Finlandin uudistaessa 

sopivasti ilmettään organisaation tehtävää silmällä pitäen ja Ulkoministeriön hyödyntäessä 

sisältömarkkinointia tehokkaasti toiminnassaan. Myös Kyberturvallisuuskeskuksen toimin-

nassa on havaittavissa siirtymää kaupallisille toimijoille ominaisempaan markkinoinnilli-

seen ajatteluun. 

 

Toimeksianto jatkaa myös tällä linjalla. Toimeksiannon tehtävänä on kehittää Kyberturval-

lisuuskeskuksen toimialakohtaisten tiedonvaihtoryhmien markkinointia. 

 

1.1 Toimeksiantaja 

Kyberturvallisuuskeskus on kansallinen tietoturvaviranomainen, joka kehittää ja valvoo 

viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Kyberturvallisuus-

keskus on osa Viestintävirastoa ja 1.1.2019 alkaen osa uutta Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficomia. Sekä Viestintävirasto että tuleva Traficom ovat osa Liikenne- ja viestintäminis-

teriön hallinnonalaa. (Viestintävirasto 2018.) 

 

Kyberturvallisuuskeskus on toiminnallisesti ja organisatorisesti erillinen poikkihallinnolli-

sesti ja joustavasti toimiva osa virastoa. Keskuksen lakisääteisiä tehtäviä ovat lain Liiken-

ne- ja viestintävirastosta (935/2018) 1 luvun 2 § sekä 2 luvun 3 § mukaan 

- liikenteen ja viestinnän turvallisuuden kestävän kehityksen, teknisen kehityksen ja 
häiriöttömyyden edistäminen 

- sähköisen viestinnän tietoturvallisuuden ja yksityisyyden suojan toteutumisen val-
vonta ja ohjaus 

- tietoturvaloukkausten ehkäisy 
- kansallisen kyberturvallisuuden tilannekuvan ylläpito 
- tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyiden tietoturvallisuuden varmistaminen ja 

edistäminen 
- toimiminen julkisesti säännellyn satelliittipalvelun vastuuviranomaisena, kansalli-

sena yhteyspisteenä sekä CERT, NCSA, PRS ja CSIRT-toimijana  
- varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin omassa toimin-

nassaan sekä yhteiskunnan yleisellä tasolla omalla toimialallaan 
- liikennejärjestelmän ja sähköisten viestinnän toimintavarmuuden edistäminen ja 

valvonta.  
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Lakien pohjalta Kyberturvallisuuskeskuksen keskeisimmiksi toiminnoiksi ovat muodostu-

neet (Viestintävirasto 2018)  

- tilannekuvan ylläpito 
- tietoturvaloukkausten havainnointi ja tietoturvausloukkausilmoitusten vastaanotto 
- haavoittuvuuskoordinointi 
- salaustuotteiden hyväksyntä 
- turvallisuussääntely 
- harjoitustoiminta 
- suojattujen satelliittien aika- ja paikkasignaalien toimittaminen 
- yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpito 
- järjestelmäturvallisuuden ylläpito. 

 

Toimintojen avulla Kyberturvallisuuskeskus on toteuttanut kyberturvallisuusstrategiaa 

vuodesta 2013 alkaen. Strategia on kymmenkohtainen ja muodostuu teemoista (Viestin-

tävirasto 2018) 

- yhteistoimintamalli 
- tilannetietoisuus 
- yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen ja jatkuvuuden hallinta 
- kyberrikollisuuden torjunta 
- kyberpuolustus osana kansallista puolustuskykyä 
- aktiivinen kansainvälinen yhteistoiminta 
- osaaminen ja yhteinen ymmärrys 
- ajantasainen lainsäädäntö 
- kyberturvallisuustehtävät ja palvelumallit 
- toimeenpano ja seuranta. 

  
Kyberturvallisuusstrategiaa toteutetaan yhteistyössä Liikenne- ja Viestintäministeriön, Ul-

koministeriön, Huoltovarmuuskeskuksen sekä Valtiovarainministeriön kesken. Strategian 

mukaan Kyberturvallisuuskeskuksen päätehtävä on tilannekuvan tuottaminen ja ylläpitä-

minen. Tehtävään liittyvät olennaisesti toimialakohtaiset tiedonvaihtoryhmät. (Viestintävi-

rasto 2018.) 

 

Toimialakohtaiset tiedonvaihtoryhmät ovat Kyberturvallisuuskeskuksen johtamia, eri toi-

mialoille perustettuja organisaatioiden välisiä yhteistyöelimiä. Tiedonvaihtoryhmät tunne-

taan myös nimellä ISAC eli Information and Analysis Centre. (Viestintävirasto 2018.) 

 

Tiedonvaihtoryhmät mahdollistavat tietoturva-asioiden luottamuksellisen käsittelyn sekä 

tietoturvaosaamisen lisäämisen osallistuville organisaatioille sekä kokonaistilannekuvan 

kehittämisen Kyberturvallisuuskeskukselle. Tiedonvaihtoryhmien toiminta perustuu osallis-

tujien säännöllisiin tapaamisiin sekä määritettyihin toimintamalleihin. (Viestintävirasto 

2018.) 
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1.2 Tavoitteet 

Kyberturvallisuuskeskus on voittoa tavoittelematon julkishallinnollinen organisaatio. Kyber-

turvallisuuskeskuksen toiminta perustuu lakiin ja viranomaisena keskuksen imagoon ja 

markkinointiviestintään liittyy tiettyjä odotuksia. (Kellokumpu 15.11.2018.) 

 

Toimialakohtaisten tiedonvaihtoryhmien liittyessä oleellisesti Kyberturvallisuuskeskuksen 

päätehtävään tilannekuvan tuottamisesta sekä laissa määriteltyyn tehtävään normaaliolo-

jen häiriötilanteisiin sekä poikkeusoloihin varautumisesta, toimialakohtaisten tiedonvaihto-

ryhmien markkinointiin panostaminen on perusteltua. Työn aloitushetkellä tiedonvaihto-

ryhmistä kerrotaan lyhyesti Kyberturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla sekä lukuisissa 

satunnaisesti julkaistuissa Tietoturva Nyt! -alabrändin alla uutisoiduissa artikkeleissa. Li-

säksi Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijat markkinoivat tiedonvaihtoryhmiä erilaisissa 

tilaisuuksissa ja tapahtumissa harkintansa mukaan. Tämä koetaan riittämättömäksi. (Kel-

lokumpu 15.11.2018.) 

 

Työn tavoitteena on luoda myyvä tietopaketti tiedonvaihtoryhmistä jaettavaksi tapahtumis-

sa ja tilaisuuksissa sekä lisättäväksi verkkosivuille. Visuaalisesti näyttävän, keskitetysti 

löydettävän ja helposti jaettavan tiedon avulla tiedonvaihtoryhmien tärkeyden ja ryhmiin 

osallistumisen hyötyjen välittämisen uskotaan tehostuvan ja useampien kriittisten organi-

saatioiden haluavan liittyvän mukaan tiedonvälitysryhmiin. Näin Kyberturvallisuuskeskuk-

sen lakisääteinen tehtävä toteutuu tehokkaammin ja kattavammin. (Kellokumpu 

15.11.2018.) 

 

Toissijaisina tavoitteina voidaan pitää viranomaisen toiminnan läpinäkyvyyden lisäämistä 

tiedonvaihtoryhmien toimintaa avaamalla sekä markkinoinnillisen ajattelun lisäämistä or-

ganisaatiossa. (Kellokumpu 15.11.2018.) 

 

1.3 Käsitteet 

Toimeksiantoon liittyy paljon oleellisia käsitteitä, joiden ymmärtäminen auttaa kokonaisuu-

den hahmottamisessa. Monet käsitteistä ovat laajoja kokonaisuuksia, joten käsitteitä on 

rajauduttu avaamaan vain toimeksiannon ymmärtämisen vaatimalla tasolla tyhjentävän 

käsittelyn sijasta. 

 

Lähteinä käsitteiden avaamisessa on käytetty jo aiemmin markkinointiviestinnän ja brän-

däyksen kursseilla hyväksi havaittuja teoksia. Vaikka osa teoksista on jo vanhoja, toimivat 

ne yhä alan perusteoksina. 
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1.3.1 Brändi 

Brändin ja brändäämisen tarkoitus on erottaa itsensä kilpailijoista. Brändi on imago, jonka 

avulla sidosryhmät ja omat työntekijät tietävät mitä brändiltä voi odottaa. (Abiddin 2013, 

4.) Brändi siis muodostaa alustan, jolla organisaatio viestii sidosryhmille arvonsa (Budel-

mann, Kim & Wozniak 2012, 5.) 

 

1.3.2 Brändi-identiteetti 

Brändi-identiteetti on verrattavissa ihmisen identiteettiin. Brändi-identiteetti muodostuu siis 

niistä yksilöllisistä arvoista ja asioista, jotka ajavat brändiä eteenpäin. Brändi-identiteetin 

tehtävä on muodostaa yhteys brändin ja sidosryhmien välille. (Aaker 1996,149.) 

 

Brändi-identiteetin muodostamiseen sisältyy Aakerin (1996, 152-164) neljä yleistä kom-

pastuskiveä: 

- brändi-identiteetti muodostetaan brändi-imagon pohjalta, eli miten sidosryhmät nä-
kevät brändin johdetumman identiteetin muodostamisen sijasta 

- brändi-identiteetti muodostetaan tarpeesta sijoittaa brändi lokeroon 
- brändi-identiteetti muodostetaan katsoen ulkopuolisesta näkökulmasta miten ihmi-

set saadaan käyttämään tuotetta tai palvelua 
- brändi-identiteetti muodostetaan tarjotun tuotteen tai palvelun ominaisuuksien poh-

jalta. 
 

 

Kuva 1. Malli brändi-identiteetin strategian luomiseksi (mukaillen Aaker 1996, 170) 
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Kompastuskivien välttämiseksi brändi-identiteettiä tulisi käsitellä laajana strategisena ko-

konaisuutena (Aaker 1996, 165). Strateginen brändin suunnittelu oli osa suuntautumis-

opintoja. Suunnittelua auttamaan on luotu erilaisia malleja esimerkiksi Kellerin ja Aakerin 

toimesta. 

 

Kuvassa 1 on esitelty yksi esimerkki mallista, jonka täydentämällä oman organisaation 

brändi-identiteettistrategia on luotavissa. Kuten kuvasta käy ilmi, strategisen brändiana-

lyysin perusteella pystytään muodostamaan brändi-identiteettijärjestelmä ja tämän toteu-

tussuunnitelma. 

 

1.3.3 Brändi-ilme 

Brändi-ilme on brändi-identitettiin aistittavissa oleva osa (Budelmann ym. 2012, 5). Brändi-

ilmeeseen kuuluvat esimerkiksi Budelmannin ym. (2012, 5) mukaan 

- värit 
- logo 
- tekstien ulkoasu ja kirjoitustyyli 
- tilat 
- käytetty musiikki. 

 

Brändi-ilme on siis käytännössä sidosryhmille viestittävän brändin ulosanti. Finnairin mus-

tikkamehu, Oatlyn satiirinen viestintätyyli tai jonkun ketjun jokaisessa toimipisteessä soiva 

sama radiokanava ovat käytännön esimerkkejä pitkälle suunnitellusta brändi-ilmeestä.  

 

1.3.4 Brändi-imago 

Kun brändin identiteetti on tarina, jota brändi yrittää brändi-ilmeen avulla kertoa, on brän-

di-imago eli brändin tunnettavuus puolestaan se, kuinka hyvin brändi on mielikuvan luomi-

sessa onnistunut. Brändi-imago kuvastaa mitä mieleen tulee kuultaessa tai nähtäessä 

brändin viestintää. (Aaker 1996, 36-37.) 

 

Brändi-imago voidaan jakaa kahteen osaa, brändin tunnistettavuus ja brändin muistetta-

vuus. Brändin tunnistettavuudella tarkoitetaan sitä, että viestin vastaanottaja muistaa näh-

neensä brändin aiemminkin, muttei välttämättä sitä mistä yhteydestä brändi on tuttu. 

Brändin muistettavuus puolestaan viittaa siihen, että ajateltaessa jotain tiettyä palvelu- tai 

tuoteryhmää, ensimmäinen mieleen tuleva asia on brändi. (Aaker 1996, 37-39.) 

 

Tutkimuksissa on osoitettu yhteys brändin tunnistettavuudeen ja tuotteen- tai palvelun 

valinnan kanssa. Hyvä brändin tunnistettavuus onkin toivottua. (Aaker 1996, 37.) 
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Liiallisesta tunnistettavuudesta voi kuitenkin olla haittaa, mikäli muistettavuus on matalalla 

tasolla. Tällöin brändinimi tunnistetaan, mutta sitä ei ajatella palvelua tai tuotetta hankitta-

essa. Tilanteen muuttaminen voi myös olla vaikeaa tutun brändin viestin mennessä hel-

posti ohi. Toisaalta matala yleinen tunnistettavuus ei ole välttämättä brändille haitaksi. 

Pienempi erikoistunut brändi voi olla tuttu kaikille kyseisen erikoisalan eli nichen tuntijoille. 

Tämä tarjoaa terveen pohjan brändille ja mahdollisuuden myös yleisemmän tunnettavuu-

den kasvattamiseen. (Aaker 1996, 44-46.) 

 

Brändin tunnettavuuden kasvattaminen on merkittävä osa brändin arvon kasvattamista 

(Aaker 1996, 49). Brändin tunnettavuuden dominoivaan asemaan saaminen voi kuitenkin 

myös olla haaste, mikäli brändinimi yleisnimistyy ja ei ole enää suojattavissa. (Aaker 

1996, 46-47.)   

 

1.3.5 Brandiopas 

Brändiopas opastaa nimensä mukaisesti brändin oikeaoppiseen käyttöön. Brändiopas tai 

brändikirja selostaa lukijalleen brändin arvot, miten brändi viestii sekä miten brändi aisti-

taan. (Kennedy 2012, 3.) 

 

Kokemukseni perusteella brändioppaiden laajuus vaihtelee organisaatioiden välillä. Osa 

oppaista määrittelee tarkkaan käytettävät elementit, viestinnän tyylin sekä värit ja fontit. 

Osa oppaista puolestaan tyytyy suppeampaan kuvaukseen logon käyttämisestä sekä an-

tamaan brändin päävärin. Brändioppaan laajuus on yleensä viesti brändin iästä sekä 

brändäämiseen suhtautumisesta organisaatiossa.  

 

1.3.6 Markkinointiviestintä 

Markkinointiviestinnän tarkoitus on luoda viestijän ja viestin vastaanottajan välille jotain 

yhteistä. Tyypillisesti tämä tarkoittaa yhteistä käsitystä tuotteesta tai palvelusta, organi-

saatiosta tai toimintatavoista. Markkinointiviestinnän avulla kohderyhmä yritetään vakuut-

taa oman organisaation olevan juuri mitä sidosryhmä tarvitsee. (Vuokko 2003, 11-12.) 

 

Markkinointiviestinnän tarkoitus ei kuitenkaan ole viestiä kaikkea mahdollista organisaa-

tioon liittyvää tai vain mainostaa omaa luultua erinomaisuuttaan. On oleellista keskittyä 

viestimään sellaista tietoa, jolla haluttu sidosryhmä saadaan käyttäytymään halutulla ta-

valla. (Vuokko 2003, 12-13.) 

 

Onnistuneen markkinointiviestinnän salaisuus on kohderyhmän tunteminen. Kohderyh-

män oppii tuntemaan parhaiten kokemuksen kautta. Lisäksi on huomioitava, että viesti 
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tulee ymmärretyksi. Tämä on erityisen tärkeää, jos organisaatiolla ja sidosryhmällä ei ole 

ennestään mitään yhteistä tai organisaation ja sidosryhmän arvot sekä kokemusmaailma 

poikkeavat toisestaan suuresti. (Vuokko 2003, 14-15.) 

 

Markkinointiviestintä pitää sisällään kaiken viestintään liittyvän, jonka tarkoitus on luoda 

positiivista vuorovaikutusta organisaation ja sen sidosryhmien välille. Nämä viestintätoi-

met voidaan luokitella usealla eri tavalla. (Vuokko 2003, 17.)  

 

Esimerkiksi Vuokko (2003, 17) käyttää seuraavaa luokittelua: 

- henkilökohtainen myyntityö 
- mainonta 
- menekinedistäminen 
- suhdetoiminta 
- julkisuus 
- sponsorointi. 

 

Markkinointiviestintä liittyy brändäämiseen markkinointiviestinnän merkityksen kautta. 

Markkinointiviestinnän kautta organisaatio lisää tunnettavuuttaan ja luo muistijälkiä vas-

taanottajaan. Näin myös brändi-identiteettiä sekä brändi-imago vahvistuvat. (Vuokko 

2003, 19-20.)  

 

1.3.7 Infograafi 

Infograafi on visuaalinen yhdistelmä graafisia elementtejä, kuten kuvituksia, symboleita ja 

diagrammeja, sekä kirjoitettua tekstiä. Yhdistelmän avulla lukijalle välitetään tietoa, jota ei 

pystyttäisi muuten selkeästi viestimään. Infograafit auttavat ihmisiä ymmärtämään hel-

pommin monimutkaisia asioita ja kertomaan tarinoita. (Meirelles 2013, 11.) 

 

Infograafille oleellista on graafinen esitys. Infografiaa voidaan pitää taiteen muotona, jossa 

taiteilijan vapaan mielikuvituksentuotoksen sijasta visualisoidaan jokin tosiasia tai lineaari-

nen tarina. (Heller & Landers 2014, 6-7.) 

 

1.3.8 Typografia 

Typografialla tarkoitetaan kirjainten ja numeroiden tarkoituksenmukaista asettelua viestin 

luomiseksi ja vahvistamiseksi. Typografia voi olla näkyvää tai näkymätöntä. Näkyvässä 

typografiassa lähettäjä on selkeästi tunnistettavissa kun taas näkymättömässä sisältö 

puhuu puolestaan. (Bergström 2008, 96.) 
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Typografia muodostuu kirjainten muodosta, niiden käytöstä sekä niiden käyttöympäristös-

tä. Typografia siis viittaa kirjoitetun viestin muotoon, ei kirjoituksen sisältöön. (Bergström 

2008, 98.) 

 

1.3.9 Julkishallinnollinen nonprofit-organisaatio 

Nonprofit-organisaatio tarkoitaa organisaatiota, jonka ylin tarkoitus ei ole taloudellisen 

voiton tuottaminen omistajilleen. Nonprofit-organisaatio voi olla joko yksityisen sektorin tai 

julkisen sektorin organisaatio. (Vuokko 2010, 9.) 

 

Taulukossa 1 esitellään esimerkkejä sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin voittoa 

tavoittelevista ja voittoa tavoittelemattomista eli nonprofit-organisaatioista. Taulukossa 

yksityisellä sektorilla voittoa tavoittelevat yritykset ja nonprofit-organisaatioita ovat järjestöt 

ja yhdistykset. Julkisella puolella voittoa tavoittelevat valtion liikelaitokset ja nonprofit-

organisaatioita ovat valtion virastot. 

 

Taulukko 1. Esimerkkiorganisaatioita eri sektoreilta. (mukaillen Vuokko 2010, 16) 

Sektori Voittoa tavoitteleva Nonprofit 

Yksityinen Yritys Järjestöt ja yhdistykset 

Julkinen Valtion liikelaitokset Valtion virastot 

  

 

Nonprofit-organisaation ylin tavoite ei ole voiton tuottaminen. Nonprofit-organisaatioilla voi 

kuitenkin olla taloudellisia tavoitteita, kuten kulujen kattaminen tai minimointi. Mahdollisen 

taloudellisen ylijäämän organisaatio käyttää ylimmän tavoitteensa parempaan saavuttami-

seen. (Vuokko 2010, 20.) 

 

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot pyrkivät muiden organisaatioiden tavoin saamaan 

aikaan tuloksia. Keskeinen tavoite ei vain nonprofit-organisaation tapauksessa ole talou-

dellinen tulos vaan esimerkiksi organisaation sidosryhmien tuloksien parantaminen ja näi-

den avustaminen kohti omia tavoitteitaan. (Vuokko 2010, 20.) 
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2 Julkisen sektorin sekä nonprofit-organisaatioiden markkinointi 

Julkinen sektori saa usein osakseen kritiikkiä verorahojen heikosta kohdentamisesta. Yksi 

keino tilanteen muuttamiseen on tiettyjen yksityisen sektorin käyttämien menetelmien 

käyttöönotto myös julkisella puolella. (Kotler & Lee 2007, 6-7.) 

 

Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi matalan hierarkian organisaatiot, ulkoistaminen sekä 

digitalisaation hyödyntäminen. Keinojen perimmäisenä tarkoituksena on tehostaa julkisten 

organisaatioiden toimintaa hukkaan menevän panoksen vähentämiseksi. (Kotler & Lee 

2008, 8-9.) 

 

Myös markkinoinnillinen ajattelu on oleellista, joskin monesti ylenkatsottua ja väärinym-

märrettyä, julkisella puolella. Markkinointi yhdistetään monesti kielteisesti myymiseen ja 

manipulaatioon, mainostamalla tahtotilojen luomiseen. (Kotler & Lee 2008, 10-11.) 

 

Tosiasiassa markkinointi on erinomainen alusta julkisen sektorin organisaation toiminnan 

suunnitteluun, mikäli organisaatio haluaa tuottaa kansalaisille oikeaa lisäarvollista palve-

lua. Yksityisellä puolella markkinoinnin avulla pyritään tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa ja 

tyydytystä tarpeisiin. Julkisella puolella markkinoinnin avulla pyritään tuottamaan samat 

asiat, mutta asiakkaiden sijasta kansalaisille. (Kotler & Lee 2008, 11.) 

 

Oleellista julkisen sektorin markkinoinnin ymmärtämisessä on ajatella markkinointia muu-

nakin kuin pelkkänä mainontana, myyntinä tai viestintänä. Mainonta, myynti ja viestintä 

ovat vain yksittäisiä taitoja taitavan markkinoijan työkalupakissa. Markkinointia on ajatelta-

va myös julkisella sektorilla asiakaslähtöisesti. (Kotler & Lee 2008,13.) 

 

Ottamalla saman lähtökohdan ja mielentilan julkisen sektorin markkinointiin kuin mitä yksi-

tyisellä sektorilla, voidaan julkisen sektorin markkinoinnissa hyödyntää samoja periaatteita 

ja työkaluja kuin yksityisellä puolella (Kotler & Lee 2008, 13). Näitä työkaluja ovat esimer-

kiksi Kotlerin ja Leen (2008, 13.) mukaan 

- markkinointistrategian luominen tilanneanalyysin avulla 
- tavoitteiden asettaminen 
- markkinoiden segmentointi 
- markkinatutkimusten tekeminen 
- brändin asemointi 
- markkinointimixin valitseminen. 

 

Myös Vuokko on samaa mieltä markkinoinnin hyödynnettävyydestä. Markkinointi on hä-

nen mukaansa ajattelutapa ja johtamisprosessi, jonka tehtävä on tunnistaa ja tyydyttää 
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oleellisten sidosryhmien tarpeet tukien samalla oman organisaation keskeisten tavoittei-

den toteutumista (Vuokko 2010, 46). 

 

Käytännössä siis samat mallit, jotka toimivat yksityisellä sektorilla, toimivat myös julkisella 

puolella. Näitä ovat esimerkiksi kilpailijoiden kartoittaminen sekä perinteisen 4P-mallin 

hyödyntäminen. (Kotler & Lee 2008, 32-33.) 

 

Taulukko 2 esittelee esimerkiksi suppean kilpailija-analyysin Kyberturvallisuuskeskuksen 

näkökulmasta. Kuten taulukosta on nähtävissä, voidaan keskuksen eri toiminnoille eli tuot-

teille johtaa sekä suoria että epäsuoria kilpailijoita. Tilannekuvalle suora kilpailu tuottavat 

tietoturvayhtiöt ja epäsuorasti uutispalvelut. Yhteistyöverkostoille puolestaan suoraa kilpai-

lua ovat tietoturvakonsulttien tekemä työ ja epäsuoraa kilpailua työnantajajärjestöt. 

 

Taulukko 2. Kyberturvallisuuskeskuksen suppea kilpailija-analyysi 

Toiminto Suora kilpailu Epäsuora kilpailu 

Tilannekuva Tietoturvayhtiöt Uutispalvelut 

Yhteistyöverkostot Tietoturvakonsultit Työnantajajärjestöt 

 

4P malli eli Product, Price, Place, Promotion soveltuu myös julkisella sektorilla käytettä-

väksi. Tuote (Product) voidaan määritellä miksikä tahansa tarvetta tai halua tyydyttäväksi 

tavaraksi, palveluksi, tapahtumaksi, kokemukseksi, organisaatioksi, paikaksi, tiedoksi tai 

ideaksi. Hinnan (Price) voidaan ajatella kattavan pelkän rahan lisäksi myös ajan, vaivan 

tai psyykkiset tai fyysiset vaikutukset. Sijainnin (Place) suhteen aukioloajat, toimipisteen 

sijainti ja yhteydenoton helppous ovat määritteleviä tekijöitä. Promootio (Promotion) taas 

tapahtuu julkisellakin sektorilla samaan tapaan kuin yksityisellä sektorilla sekoituksena 

mainontaa, menekinedistämistä, suoramarkkinointia, henkilökohtaista myyntityötä ja suh-

detoimintaa. (Kotler & Lee 2008, 33-35.) 

 

Markkinoinnin tarve nonprofit-organisaatioissa voi lisääntyä, kun tuotteiden tai palveluiden 

kysyntää ja niihin positiivisesti vaikuttavia seikkoja on lisättävä. Vaikka nonprofit-

organisaatiot eivät pyri tavoittelemaan voittoa, tavoittelevat nekin tarjoamiensa tuotteiden 

ja palveluiden suosion kasvattamista päästäkseen omiin tavoitteisiinsa tehokkaammin. 

Markkinoinnin tarvetta lisääviä tekijöitä ovat kilpailu tai kysynnän ja tarjonnan muutokset.  

(Vuokko 2010, 50-53.) 

 

Käytännössä siis lähes kaikki yksityisen puolen markkinoinnista opittu on sovellettavissa 

myös julkisen puolen markkinointiin. Oleellista on kuitenkin pitää mielessä tietyt eroavai-

suudet voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa. 
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Voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa organisaation resurssien tuloväylä ja meno-

väylä ovat selkeämmin määriteltynä erillisinä toisistaan. Esimerkiksi hyväntekeväisyysor-

ganisaatio saa tuloja lahjoituksesta ja kohdentaa ne eri henkilöihin, kun taas voittoa tavoit-

televa yritys saa yleensä tulonsa heiltä, joihin myös tuotokset kohdennetaan. (Sargeant 

2009, 39-40.) 

 

Myös jo mainittu nonprofit-organisaation perimmäisen tarkoituksen eroavaisuus taloudel-

listen tavoitteiden osalta vaikuttaa markkinointiin vaikeuttaen esimerkiksi tehokkuuden 

mittaamista tavoitteisiin pääsyn kautta tulosten yleensä muodostuessa organisaation ul-

kopuolella. Nonprofit-organisaatioille on myös tyypillistä palveluiden tai yhteiskunnallisten 

arvojen ja asenteiden tuottaminen helposti mitattavissa olevien tuotteiden sijasta. (Sar-

geant 2009, 40-41.) 

 

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot myös kohtaavat usein kaupallisia yrityksiä ran-

kempaa julkista arvostelua ja organisaation mission ja asiakastyytyväisyyden välille voi 

muodostua jännitteitä. Tästä johtuen nonprofit-organisaatioiden toimintaympäristö on epä-

vakaampi ja organisaation tarjoaman kysyntää voi olla vaikea ennustaa ja täten toiminnan 

suunnittelu vaikeutuu. (Sargeant 2009, 42.)  
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3 Markkinointimateriaalin toteuttamisprosessikuvaus 

Loirin ja Juholinin (1999, 156-170) mukaan visuaalisen jaettavan markkinointimateriaalin 

suunnittelu- ja painotyön prosessi etenee perinteisesti seuraavissa vaiheissa: 

- Toimeksiannon vastaanotto. 
- Tiimin tai työryhmän kasaaminen. 
- Projektin käynnistäminen. 
- Aineiston tuottaminen. 
- Taitto. 
- Painatus. 

  
Kokemukseni perusteella prosessi voi olla löysempi. Tällöin prosessin vaiheet eivät erotu 

yhtä selkeästi tai niitä jää kokonaan pois. Tämä kokemus on ollut yleinen sisäisesti toteu-

tetuissa projekteissa organisaatioissa, joissa ei ole erillistä markkinointiosastoa. 

 

Löysemmin prosessia seuranneet projektit ovat olleet yleensä pienimuotoisia, kuten esi-

tyskalvojen tai julkaisujen päivittämisiä, tai kiireellisiä, jolloin ulkoistamisprosessiin ei ole 

ollut aikaa. Markkinointimateriaalien toteutus on näissä tilanteissa myös sopinut osaksi 

normaaleja työtehtäviä.  

 

Myös pelkkään digitaaliseen käyttöön tulevien markkinointimateriaalien osalta prosessi 

kokemukseni perusteella eroaa esimerkiksi painatusvaiheen poisjäämisen osalta, vaikka 

muuten taittoprosessi on hyvin samankaltainen. Ottaen huomioon Loirin ja Juholinin teok-

sen iän, tietotekniikan yleistyminen on sittemmin muovannut prosessia. Koska Kybertur-

vallisuuskeskuksen tiedonvaihtoryhmien esite myös painatetaan digitaalisen jakelun lisäk-

si, voidaan vanhempaakin prosessikuvausta hyödyntää, mutta kuitenkin digitaalisuus 

huomioiden. 

 

3.1 Toimeksiannon vastanotto 

Toimeksiannossa määritellään mahdollisimman yksityiskohtaisesti projektin tavoitteet. 

Yksityiskohtia ovat esimerkiksi kohderyhmä, julkaisun tarkoitus ja jakelukanavat, aikataulu 

sekä budjetti. (Loiri & Juholin 1999, 156.) 

 

Sisäisissä toimeksiannoissa yksityiskohdat eivät kokemukseni perusteella ole yhtä tark-

kaan määritellyt toimeksiantajan toimesta toimeksiantajana ja toteuttajan ollessa samaa 

organisaatiota. Tällöin toteuttajana yksityiskohtien miettiminen ainakin kohderyhmän ja 

julkaisun tarkoituksen ja jakelukanavien itsenäisesti takaa paremman lopputuloksen.  
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3.2 Tiimin tai työryhmän kasaaminen 

Monesti visuaaliset työt toteutetaan ryhmätyönä useiden eri ammattilaisten antaessa 

oman panoksensa työn eri vaiheisiin. Tiimityöskentelyn etuna on paremmin ideoitu ja 

suunniteltu tuote. (Loiri & Juholin 1999, 157.) 

 

Kokemukseni perusteella tiimiä tai työryhmää ei välttämättä muodosteta yksittäisissä si-

säisissä projekteissa. Tällöinkin palautteen kysyminen suunnitteluvaiheessa työtovereilta 

on hyödyllistä esimerkiksi useammista ideoista parhaan valitsemiseksi. Isommissa ja 

etenkin organisaatioiden välisissä toimeksiannoissa työryhmällä on kokemukseni perus-

teella nimetty projektipäällikkö sekä vastuuhenkilö toimeksiantajan puolelta. Nämä henki-

löt vastaavat viestinnästä sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sovitusti. 

 

3.3 Projektin käynnistäminen 

Projektin käynnistysvaiheessa toimeksiannolle hahmotellaan sisältö, suoritetaan työnjako 

ja laaditaan kokonaisaikataulu. Myös kustannusarvio laaditaan projektin käynnistyksen 

yhteydessä ja yksityiskohtaiset tarjouspyynnöt suunnitellaan ja lähetetään eteenpäin. (Loi-

ri & Juholin 1999, 157-159.) 

 

Projektissa voi hyödyntää mahdollista laajempaa viestintäsuunnitelmaa tai sen puuttuessa 

muodostaa projektikohtaisen suunnitelman. Suunnitelma sisältää viestin tavoitteen, koh-

deryhmän, käytetyn viestintämuodon, sanoman, aikataulun, budjetin sekä tulosten seu-

rannan. Tavoitteen on hyvä olla tarkkaan määritelty, mitattavissa sekä selkeästi viestittä-

vissä. Kohderyhmän määrittelyssä voi puolestaan hyödyntää markkinatutkimuksia. Vies-

tintämuodossa oleellista taas on tavoittaa kohderyhmä. (Bergström 2008, 48-51.) 

 

Itse viestin sanoman määrittelyssä voi hyödyntää Maslown tarvehierarkiaa. Tämän pohjal-

ta sanoma argumentoidaan vakuuttavan tai suostuttelevaan muotoon. (Bergström 2008, 

61.) 

 

Markkinoinnillinen sanoma voidaan muodostaa eri tavoin. Ydinsanomalla pyritään koros-

tamaan ratkaistavaa tai tyydytettävää ongelmaa, tarvetta tai halua. Suhteellisella sano-

malla yritetään muodostaa positiivinen sidos viestittävän asian ja vastaanottajan välille. 

Vertaileva sanoma pyrkii korostamaan eroa toisten sanomaan kun taas todistavalla tyylillä 

sanoman välittää joko vastaanottajan tuntema tai samaistuttava hahmo. (Bergström 2008, 

63-66). 
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3.4 Aineiston tuottaminen 

Seuraavan vaiheena prosessissa tuotetaan tekstit ja tehdään visuaalinen suunnittelu. On 

suositeltavaa edetä samaa tahtia sekä tekstin että visuaalisen suunnittelun osalta syner-

giaetujen auttaessa työtä eteenpäin. Tämä myös vähentää tarvetta visuaalisen suunnitte-

lun uudelleenjärjestelyyn tekstipituuksien ollessa jo pääosin kohdillaan. (Loiri & Juholin 

1999, 160-161.) 

 

Kokemukseni perusteella valtaosan kirjoittamisesta, visuaalisesta suunnittelusta ja taitta-

misesta pystyy nykyään tekemään digitaalisesti. Useat ohjelmistot sallivat luonnosten ja-

kamisen esikatselua varten sekä kommentoinnin, jolloin toimeksiantajalta voidaan pyytää 

palautetta helposti. Tämä tehostaa prosessia huomattavasti ja vähentää tarvetta tehdä 

mitään paperilla ennen lopullista painatusta. 

 

Visuaalisen viestinnän perustana on, että jollakulla on jotakin sanottavaa. Viestin lähettä-

jän tavoite on luoda sanoma, joka koskettaa, motivoi tai tiedottaa. Tähän tarkoitukseen 

valitaan sopiva kanava ja väline, kuten verkkosivusto, oppikirja tai mainosjuliste. Viestin 

tyyppi, tiedot vastaanottajasta sekä sanoman lähettäjän ja vastaanottajan välinen suhde 

vaikuttavat kaikki sanomaan. (Bergström 2008, 30.) 

 

Käytännön visuaalisen suunnittelun työkaluja ovat typografia sekä grafiikat. Valituilla ele-

menteillä, kuten tekstin tasauksella, käytetyllä fontilla sekä kuvitusten, liikkuvan kuvan ja 

valokuvien käytöllä luodaan mahdollisimman houkutteleva ja ymmärrettävä sanoma. 

(Bergström 2008, 30-31.) 

 

Viestin muotoilu ja siten aineiston tuottaminen nivoutuu oleellisesti markkinointiviestintään 

strategisten elementtien osalta. Visuaalisen viestin tuottamisessa markkinointistrategialla 

sekä brändillä on oma hyödynnettävä roolinsa. Viestiä muodostaessa kohderyhmän tun-

nistaminen segmentointimalla, sanoman positiointi, kestävän konseptin luominen sekä 

konseptin jalkauttaminen kampanjaksi ovat kaikki johdettavissa markkinointiviestinnän 

periaatteista. (Bergström 2008, 46-48.) 

 

Visuaalista viestintää voikin ajatella markkinointiviestinnän alalajina. Tuotettu aineisto on 

hyvän suunnitelman pieni mutta tärkeä yksikkö. (Bergström 2008, 48.) 
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3.5 Taitto 

Prosessin seuraava vaihe eli taitto tehdään kokemukseni perusteella nykyään pääosin 

tietokoneella. Siten on mahdollista hyödyntää samaa ohjelmaa tai ohjelmaperhettä aineis-

ton tuottamiseen sekä taittoon. 

 

Kokemukseeni pohjautuen painatuksen toteuttajat tarjoavat yleensä ohjeet halutun paino-

tuotoksen oikeaan muotoon saattamiseen. Nämä ohjeet sisältävät yleensä turva-alueiden 

koot painon lopputuloksen vastaavuuden takaamiseksi, suositellun resoluution lähdemate-

riaalille sekä painatuksen hyväksymät tiedostomuodot. 

 

3.6 Painatus 

Taiton ollessa valmis voidaan tehdä lopullinen tarjouspyyntö painatuksesta. Kun tarjous 

on hyväksytty, materiaalit toimitetaan painajalle. Painaja toimittaa tarvittaessa koevedok-

set tilaajalle, joiden hyväksynnän jälkeen paino suoritetaan loppuun ja lopulliset tuotteet 

toimitetaan tilaajalle. (Loiri & Juholin 1999 168-176.) 

 

Kokemukseni perusteella joillain organisaatioilla on tehtynä sopimus tietyn painotalon 

kanssa. Tämä sujuvoittaa prosessia, kun erillistä tarjouspyyntöä ei tavallisiin painotarpei-

siin tarvitse ja taiton voi suoraan tehdä tutuilla asetuksilla. 

 

3.7 Loppuanalyysi 

Kokemukseni perusteella kaikenlaisten projektien lopussa on hyödyllistä pitää retrospek-

tiivi ja käydä läpi mikä meni hyvin ja missä olisi kehittämisen varaa. Tämän tarkastelun voi 

tehdä sekä sisäisesti että asiakkaan kanssa. Tarkastelun pohjalta voidaan kehittää hyviä 

käytäntöjä sen mukaan mikä onnistui ja mitä olisi voitu tehdä paremmin.   
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4 Tiedonvaihtoryhmien esitteen suunnittelu 

Markkinointimateriaalin toteuttamisprosessikuvauksen mukaisesti Kyberturvallisuuskes-

kuksen tiedonvaihtoryhmien esitteen toimeksianto aloitettiin esitteen suunnittelulla. Koska 

kyseessä oli sisäisesti toteutettu projekti, oli suunnitteluvaihe muodoltaan epävirallisempi. 

Projektille ei muodostettu erityistä työryhmää. Sen sijaan toimeksiantajan edustaja ja toi-

meksiantajaan virkasuhteessa ollut toimeksiannon toteuttaja sopivat projektin yksityiskoh-

dista keskenään. 

 

4.1 Esitteen lähtökohta  

Toimeksiannon tarve syntyi toiveesta viestiä Kyberturvallisuuskeskuksen tiedonvaihto-

ryhmien eduista aiempaa tehokkaammin. Toimeksiannon alkaessa tiedonvaihtoryhmiä oli 

muodostettu 10 kappaletta. Toimialat, joille tiedonvaihtoryhmiä oli perustettu, olivat: 

 Vesi 

 Pankki 

 Valtionhallinto 

 Energia 

 Kemia 

 Media 

 Ohjelmistokehittäjät 

 Teleyritykset 

 Internetpalveluntarjoajat 

 Elintarvike 
 

Näille toimialakohtaisille tiedonvaihtoryhmille oli sisäisesti määritelty kasvuprosessi ja toi-

meksiannon alkaessa useimmat ryhmät olivat kasvun alkuvaiheissa. Organisaation sisäi-

senä tavoitteena oli saada ryhmiä pidemmälle kyseisessä kasvuprosessissa. 

 

Tiedonvaihtoryhmistä kerrottiin toimeksiantajan verkkosivuilla ja lisäksi eri toimialojen toi-

minnasta oli julkaistu "Teema"-uutisia Kyberturvallisuuskeskuksen uutisoinnissa. Lisäksi 

tiedonvaihtoryhmien toiminnassa mukana olevat henkilöt kertoivat ryhmistä eteenpäin 

mahdollisuuksien mukaan. 

 

Markkinointiviestinnällisestä näkökulmasta ajatellen tiedonvaihtoryhmiltä puuttui selkeä 

tuotetta eli ryhmiin kuulumisen etuja esittelevä ja olemassaoloa perusteleva viesti. Toi-

meksiannon tavoitteena oli ratkaista tämä ongelma. 

 

4.2 Esitteen toteutussuunnitelma 

Esitteen toteutussuunnitelma muodostettiin pääkohtien osalta yhdessä toimeksiannon 

vastaanottajan kanssa. Yksityiskohtien osalta suunnitelma muodostettiin itsenäisesti toi-
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meksiannon toteuttajan toimesta ja suunnitelma hyväksytettiin toimeksiannon vastaanotta-

jalla. 

 

Toimeksiantajalla ei ollut viestintäsuunnitelmaa hyödynnettäväksi, joten projektille muo-

dostettiin oma suunnitelma. Viestin tavoitteeksi asetettiin tiedonvaihtoryhmien sisäisesti 

arvioidun kypsyysasteen kasvattaminen. Käytännössä tämä tarkoitti ryhmien etujen esiin-

tuomista, jotta kriittiset ja ryhmille lisäarvoa tuovat tahot kiinnostuisivat toiminnasta. Tätä 

voidaan myös käyttää projektin onnistumisen mittarina, mutta aikataulullisista syistä tulok-

sia ei ehditä arvioida numeerisesti ennen toimeksiannon päättymistä. 

 

Projektin pääkohderyhmä oli siis toimijat, joiden toimialoille tiedonvaihtoryhmiä oli jo pe-

rustettu. Toissijaisena kohderyhmänä olivat toimijat, joiden toimialoille tiedonvaihtoryhmiä 

voisi tulevaisuudessa perustaa. Kohderyhmille oli tarkempia sisäisen kriteeristön mukaisia 

rajauksia jäsenyysvaatimuksien suhteen, mutta viestin tavoittavuuden kannalta myös liit-

tymiskriteeristön täyttämättömät toimijat toisivat lisänäkyvyyttä tiedonvaihtoryhmille eikä 

näitä rajattu erityisesti pois sisällön kohderyhmistä.   

 

Viestintämuodoksi projektille valittiin sekä digitaalisesti että painettuna jaettava esite. Esite 

koettiin sopivaksi muodoksi esitteen mahdollistaessa sekä laaja-alaisemman toiminnan 

kuvauksen että toimialakohtaisen tiedon jakamisen samassa paketissa. Myös mahdolli-

suus jaella esite sekä digitaalisesti että suoramarkkinoiden toivotuille kandidaateille puolsi 

esitteen valintaa. 

 

Viestin sanomaksi valittiin ydinsanoma, eli jokaisen toimialan tiedonvaihtoryhmän erityis-

piirteet sekä jäsenille tuotettu lisäarvo. Tämän sanomatyylin koettiin olevan parhaiten 

hyödynnettävissä. Työssä kuitenkin hyödynnettiin ryhmän jäsenten tekemiä "Teema"-

kirjoituksia, jolloin sanoma on paikoin myös tyyliltään todistava. 

 

Työn valmistumisaikatauluksi asetettiin vuoden vaihde ja työn aloittamisajankohdaksi jou-

lukuun alku. Aikataulun koettiin olevan riittävän pitkä työn tekemiseksi, mutta samalla ole-

van riittävän väljä ettei Liikenne- ja Viestintävirastojen yhdistymisen myötä muuttuva Ky-

berturvallisuuskeskuksen brändin visuaalinen ilme aiheuttaisi ongelmia. 

 

Työlle ei asetettu budjettia, sillä digitaalinen jakelukanava löytyi jo omasta takaa ja esitettä 

painatettaisiin tarpeen mukaan osana muita budjetteja. Tulosten seurantaa ei ehdittäisi 

suorittaa esitteen tullessa laajaan käyttöön vasta toimeksiannon päätyttyä, mutta esitteen 

sisältöä ja vaikutusta sovittiin arvioitavan sisäisesti.  
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5 Tiedonvaihtoryhmien esitteen toteutus 

Suunnitelmasta sopimisen jälkeen esitteen toteuttaminen aloitettiin. Markkinointimateriaa-

lin toteuttamisprosessikuvauksen mukaisesti työ aloitettiin materiaalin keräämisellä. Kaikki 

työssä lähteenä käytettävät tekstimateriaalit kerättiin verkkosivustolta. Näiden lisäksi hyö-

dynnettiin tiedonvaihtoryhmien toiminnassa mukana olevia Kyberturvallisuuskeskuksen 

asiantuntijoita sekä keskuksen vuosiraporttia varten tuotettuja tekstejä. 

 

Samaan aikaan tekstimateriaalia koostettaessa aloitettiin myös visuaalisen suunnittelun 

prosessi ja alustava taitto Adoben InDesign ohjelmistolla. Aiempien kokemuksieni perus-

teella visuaalisen prosessin voi toteuttaa alkuvaiheessa joko iteroiden tai luoden muuta-

mia vaihtoehtoisia ehdotuksia, joista valitaan paras. 

 

Koska Kyberturvallisuuskeskuksella oli olemassa selkeä brändikirja, suunnittelu päätettiin 

toteuttaa iteroiden. Brändikirja rajaa käytettäviä fontteja, värejä ja elementtejä, jolloin use-

amman vaihtoehdon toteuttaminen eroaisi lähinnä sommittelun osalta. Tämä taas olisi 

nopeasti toteutettavissa järjestelemällä pakolliset elementit uudelleen, mikäli ehdotettu 

ilme ei miellyttäisi toimeksiantajaa. 

 

5.1 Ensimmäinen iteraatio 

Tekstimateriaalien pohjalta päätettiin koostaa kolme pääetua ja ominaispiirrettä kunkin 

toimialan ryhmälle. Näiden lisäksi jokaiselle toimialalle kirjoitettiin tai muokattiin vieraskir-

joituksien pohjalta toimialan toimintaa kuvaava tukiteksti. 

 

Lisäksi tekstimateriaaleista ja tunnusluvuista päätettiin kostaa esitteeseen johdanto sekä 

infograafi. Näiden tarkoitus oli kuvastaa toimialakohtaisten tiedonvaihtoryhmien kokonais-

tilannetta ja toimia houkuttimena toimialoille, joilla ei ryhmää vielä ollut. 

 

Visuaalisen suunnittelun osalta aluksi visualisoitiin yksi aukeama brändioppaan pohjalta. 

Näin visuaalinen ilme oli helpommin arvioitavissa, ja samalla vältyttäisiin kaikkien au-

keamien muuttamiselta toimeksiantajan mahdollisen palautteen jälkeen. 

 

Brändioppaassa määriteltiin käytettävät värit ja fontit, joten näiden osalta suunnittelu oli 

suoraviivaista. Brändioppaassa mainitut viistotetut kuvaelementit tuotiin aukeaman keskel-

le. Näin sivuille jäi enemmän tilaa tekstejä varten ja toisaalta visuaalinen ilme näytti näin 

ilmavammalta ja mielenkiintoisemmalta. Ilmavuus oli yksi brändioppassa mainituista tee-

moista. 
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Jokaisen ryhmän kolmelle edulle varattiin oma korostettu elementti. Muu teksti sijoitettiin 

tukemaan ja tasapainottamaan sisältöä sivujen laidoille. Näin sivuille jäi myös negatiivista 

tilaa ohjaamaan lukijaa. 

 

Kuvituskuvat valittiin jo ostetuista kuvapankkikuvista, jolloin ne olivat valmiiksi brändi-

ilmeen mukaisia eivätkä myöskään aiheuttaneet lisäkustannuksia. Virastolla oli käytettä-

vissä tarvittaessa kasvatettava kuvapankkitilaus, mutta koska sopivat kuvat löytyivät jo 

ennestään, tarvetta käyttää tilauksen kapasiteettia ei siis muodostunut. 

 

Kyberturvallisuuskeskuksen logo sijoitettiin näkyvästi jokaiselle sivulle. Näin käytettäessä 

sivuja yksinäänkin sivuilla on brändin logo. 

 

5.2 Toinen iteraatio 

Aukeaman suunnittelun ja ensiarvioinnin jälkeen visuaalista ilmettä päätettiin muokata. 

Useita etuja sisältänyt korostettu elementti jokaisella sivulla päätettiin korvata iskulauseen 

tyylisellä ingressillä. Tämän ideana oli luoda lisää ilmavuutta ja keveyttä sekä tukea esit-

teen nopeaa selailua. Lisäksi etenkin kehityskaaressa nuoremmilla tiedonvaihtoryhmillä 

useamman ominaispiirteen esitteleminen oli haasteellista ryhmien muodostumisen ollessa 

vielä alkuvaiheessa. 

 

Myös esitteen sivurakennetta päätettiin muokata. Alkuperäisen suunnitelman infograafi 

päätettiin sijoittaa esitteen loppuun uudelle "toiminta lukuina"-aukeamalle. Tälle aukeamal-

le päätettiin myös lisätä taulukko infograafin pohjana käytetyistä luvuista. Infograafissa 

päätettiin korostaa kasvua. Tuoreimmat tunnusluvut sisältävät laattikkoelementit skaalat-

tiin vuosittaisen muutoksen mukaan. Näin elementit kuvastavat visuaalisesti toivottua kas-

vua ja tuovat aukeamalle dynamiikkaa.  

 

Esitteen alkuun nyt loppuun sijoitetun infograafin tilalle päätettiin toteuttaa "yleiskuva"-

infograafi. Tämän grafiikan oli tarkoitus kuvastaa yhteistyötä ja samalla esitellä nopeasti 

kaikki ryhmät.  

 

Visuaalisen ilmeen ollessa muilta osin toimeksiantajaa miellyttävä lähetettiin tekstien ensi-

versiot asiantuntijoille kommentoitavaksi. Lisäksi uuteen esitteen alkuun tulevaan in-

fograafin tarvittiin vielä ytimekkäämmät kuvaukset jokaisesta ryhmästä, ja myös näiden 

tekstien ensiversiot toimitettiin palautekierrokselle. Samalla asiantuntijoilta pyydettiin 

mahdollisia toimialaa kuvastavia suosikkikuvituskuvia. 
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Visuaalinen ilme monistettiin jokaiselle aukeamalle infograafit sisältävät aukeamat lu-

kuunottamatta. Myös etu- ja takakansi saivat hieman poikkeavan ilmeen ilman kuvitusku-

via. Viistotettu elementti sijoitettiin etusivulla alakulmaan houkutellen lukijan avaamaan 

esitteen. Takakansi pidettiin yksinkertaisena ja sinne sijoitettiin vain Kyberturvallisuuskes-

kuksen logo sekä verkkosivujen osoite. Näin olisi selkeää miten päin esite tulisi latoa esi-

merkiksi messuilla. Logo sijoitettiin myös etusivulle. 

 

5.3 Kolmas iteraatio 

Palautekierroksen pohjalta esitteeseen tehtiin muokkauksia. Yksi tiedonvaihtoryhmä vaih-

dettiin kokonaan toiseen. Tämän vanhan ryhmän tulevaisuutta pidettiin epävarmana ja 

toimintaa enemmän postistuslistamaisena, joten ryhmä vaihdettiin esitteen lanseerauksen 

aikoihin starttaavaan uuteen ryhmään. 

 

Yhdelle toimialalle tuli myös kuvituskuvaehdotus, joten se vaihdettiin. Samalla vaihtuneen 

ryhmän kuva ja sivun tekstit päivitettiin uusiin. 

 

Myös tekstejä työstettiin palautteiden pohjalta, jonka jälkeen tekstit päivitettiin esitteen 

taittomalliin. Infograafit viimeisteltiin. Näin esitteestä saatiin tehtyä digitaalisesti jaettava 

esikatseluversio. 

 

Esikatseluversio esiteltiin ryhmäpalaverissa. Palaverissa saadun palautteen pohjalta esit-

teeseen tehtiin vielä muutamia pieniä viilauksia, jonka jälkeen päivitetty digitaalinen esi-

katseluversio jaettiin asiantuntijoille palautekierrokselle sähköpostitse. 

 

5.4 Lopullinen versio  

Sähköpostitse jaellun version saatua hyvän vastaanoton esitteen taitto viimeisteltiin suoja-

alueiden ja marginaalien osalta toimeksiantajan yleisimmin käyttämän painotalon ohjeiden 

mukaan. Tämän jälkeen esitteestä tehtiin digitaalinen versio, joka jaettiin toimeksiantajalle 

työn vaikuttavuuden arviointia varten. 

 

Digitaalinen esite lisättiin viraston digitaaliseen dokumentinhallintajärjestelmään. Lisäksi 

esitteen taittotiedosto lisättiin toimeksiantajan verkkoarkistoon. Näin esitettä voidaan tar-

vittaessa helposti päivittää esimerkiksi seuraavaksi vuodeksi. 

 

Esitteen lopullinen versio on työn liitteenä (liite 1).   
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6 Projektin toteutuksen analysointi 

Projektin valmistuttua toimeksianto viimeisteltiin markkinointimateriaalin toteuttamispro-

sessin mukaisesti palautteen ja analysoinnin kautta. Toimeksiantajalta pyydettiin arvio 

projektista ja projektin pohjalta muodostettiin johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia. Li-

säksi toimeksiannon toteuttaja suoritti itseisarvioinnin omasta työskentelystään. 

 
6.1 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Aikataulullisista syistä toimeksianto päättyi ennen esitteen käyttöönottoa, joten numeerista 

seurantaa esitteen vaikutuksista ei ollut mahdollista saada käytettäväksi. Käytännössä 

vaikutukset arvioitiin näkyväksi ja mitattavaksi muutenkin vasta pidemmällä aikavälillä 

loppuvuodesta 2019, jolloin uudet tunnusluvut koostettaisiin. 

 

Sisäisessä asiantuntijoiden, joiden käyttöön produkti tulee, arvioinnissa esite todettiin 

ammattimaisen näköiseksi sekä tarkoituksenmukaiseksi. Esite aiotaan ottaa käyttöön 

suunnitellusti alkuvuodesta 2019. 

 

Esitteen positiivisen vastaanoton myötä markkinoinnillisen ajattelun lisääminen organisaa-

tiossa ja tuotteiden selkeä asiakaslähtöinen markkinointi on jatkossakin suositeltavaa. 

Kyberturvallisuuskeskuksen toimintaa voisi kehittää sekä brändin kehittämisen että mark-

kinointiviestinnän suunnitelman luomisen kautta. Tätä silmällä pitäen organisaatioon voisi 

lisätä graafista suunnittelua hallitsevan markkinoinnin asiantuntijan vastaamaan tehtävistä 

sekä tarvittaessa mahdollistamaan materiaalin toteuttamisen sisäisesti. Tämä mahdollis-

taisi nopeat iteraatiot markkinointiviestinnän materiaalien toteuttamiseen. 

 

6.2 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyöprosessi oli pitkä. Aloitin opinnäytetyöprosessin jo 2017 syksyllä, mutta en-

simmäinen aiottu toimeksianto kariutui hitaaseen byrokratiaan, jonka myötä kulkuoikeudet 

toimeksiantajan tiloihin päättyivät ja uusien saaminen työharjoittelun jo päätyttyä olisi ollut 

haaste. Seuraava toimeksiantajani puolestaan lakkasi vastaamasta tiedusteluihin ja myö-

hemmin minulle on selvinnyt yrityksessä tapahtuneen omistajanvaihdoksen. 

 

Syksyllä 2018 sain viimein toimeksiantajan, jonka kanssa myös toimeksiantosopimuksen 

teko onnistui. Tämän jälkeen opinnäytetyöprosessi etenikin sujuvasti. Koulun intrassa 

olevat raportointiohjeet olivat selkeät ja toiminnallisena työnä ohjaajan ohjausta ei liiem-

mälti tarvinnut suunnitelman hyväksyttämisen jälkeen. 
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Opinnäytetyön toteutuksen aikataulu oli ehkä hieman liian tiukka. Aikataulussa ei huomioi-

tu mahdollisia riskejä tai viivästymisiä esimerkiksi joulun pyhien, sairastumisien tai virasto-

yhdistymisen aiheuttamien viivästyksien osalta. Toisaalta produktin käyttöönottoaikataulu 

oli tiedossa ja mahdollisti isonkin jouston työn valmistumisen suhteen, joten aikataulun 

lipsuminen muutamalla viikolla ei ollut katastrofi. 

 

Myöskään jo koulussa oppimaani sekä muuta kokemustani en hyödyntänyt ja tuonut teo-

riaosuudessa ilmi riittävästi. Nyt työssä on monin paikoin tyydytty käyttämään vain yhtä 

lähdettä oman osaamisen vahvistaessa lähteen. Tämän kautta useamman lähteen käyt-

töä ei koettu tarpeelliseksi, mutta tämän olisi voinut tuoda selkeämmin esiin. Vastaavasti 

taas pelkkää kokemusta hyödyntävien osioiden tueksi olisi voinut etsiä lähteitä. 

 

Ammatillisesta näkökulmasta työn aihe ja teoriaosuus olivat opettavaiset ja mielenkiintoi-

set. Aloittaessani opinnot ensimmäisenä vuotena kiinnostuin markkinoinnista ja mainon-

nasta, mutta siirryttyäni julkiselle puolelle töihin huomasin olevani yllättävän kiinnostunut 

yleishyödyllisestä toiminnasta. 

 

Erityisesti Kotler & Leen (2007) teos toi erinomaisesti esiin markkinoinnillisen ajattelun 

soveltaminen julkisella puolella käytännönläheisin esimerkein. Teos tarjosi hyvän rajapin-

nan opintojen hyödyntämiseksi julkisella sektorilla nonprofit-organisaatiossa. Myös Berg-

strömin (2008) teos visuaalisesta viestinnästä oli ammatillisen kasvun kannalta tärkeä 

tarjoten teoriaa ja taustaa jo osatulle käytännölle. Toimeksianto tarjosi kokonaisuutena 

mainion laajennuksen kaupalliselle osaamiselle näin mahdollistaen ammattitaitoisen työs-

kentelyn markkinoinnin saralla kaikilla neljällä sektorilla. 

 

Myös iteroiden työskentely oli hyödyllistä. Perfektionistille on tärkeää tehdä täydellistä, 

mutta oppimalla tekemään riittävän hyvää voi iteraatioiden kautta päästä lähemmäs täy-

dellistä kuin loputtomasti viilaamalla. Oleellista on seuraavalla kerralla tiedostaa aiemmat 

virheet ja puutteet sekä onnistumiset. 

 

Iterointi voi pitää myös ammatillisen osaamisen ytimenä - kehittyminen jatkuvan oppimi-

sen ja aiemman kokemuksen hyödyntämisen kautta. 
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Liitteet 

Liite 1. Kyberturvallisuuskeskuksen toimialakohtaisten tiedonvaihtoryhmien esite 



ISAC-
TIEDON-
VAIHTO-
RYHMÄT

Kyberturvallisuuskeskus



YLEISESITTELY

Tiedonvaihtoryhmissä alan asiantunti-
jat voivat luottamuksellisesti keskustella 
käytännön ongelmista ja niiden ratkai-
suista myös sellaisten kollegoiden kans-
sa, jotka eivät suoraan osallistu puheena 
olevan asian käsittelyyn. Toimialakoh-
taiset tietoturva-asioiden tiedonvaihto-
ryhmät (ISAC, Information Sharing and 
Analysis Centre) ovat eri toimialoille pe-
rustettuja kyberturvallisuuteen keskit-
tyviä yhteistyöelimiä. Verkostoissa on 
mahdollista vaihtaa tietoa luottamuksel-
lisesti vertaisten kesken. 

Usein tiedonvaihdon isoimpia haasteita 
on luottamuksen puute ja se, ettei toi-
sen organisaation toimintaa tunneta. 
ISAC-ryhmissä tutustutaankin kasvo-
tusten, jaetaan tietoja ja harjoitellaan 
yhdessä häiriötilanteissa toimimista. On 
huomattavan paljon helpompaa esimer-
kiksi soittaa, pyytää tai tarjota apua, kun 
tietää vastaajan nimen lisäksi myös kas-
vot.

Turvallisuutta voidaan rakentaa innova-
tiivisesti ja tehokkaasti, kun asia koetaan 
yhteiseksi, siitä kerrotaan avoimesti ja 
siltä suojaudutaan yhteisvoimin. Yhdes-
sä yhteinen vihollinen - oli se haittaoh-
jelma, haavoittuvuus tai kyberilmiön laa-
juuden kartoittaminen - voidaan taklata 
paremmin ja nopeammin.



Kyberturvallisuuskeskus
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FINANSSIMEDIA

Kyberturvallisuuskeskus

Kohti luotettavaa uutista 
käytettävässä ja toimivassa 

verkkopalvelussa.
Miksi mediayritysten pitäisi panostaa 
kyberturvallisuuden kehittämiseen? On-
han yritysten tuottama sisältö tarkoitet-
tu mahdollisimman laajaan jakeluun ja 
mahdollisimman laajoille yleisöille.

Tyypillisesti media-alan kyberturvalli-
suusvaatimukset tulevat yritysten oman 
toiminnan tarpeista tai liittyvät sopimuk-
siin yhteistyökumppaneiden kanssa. Me-
dia-yritykset Suomessa ovat varsin hyvin 
perillä omien sähköisten palveluiden ja 
viestintäkanavien kyberturvallisuusvaa-
timuksista ja kehitystarpeista.

Media-yrityksille on myös tyypillistä, että 
uusia teknologioita otetaan rohkeammin 
käyttöön. Lisäksi yrityksissä käytetään 
useita vain media-alan ohjelmistoja ja 
palveluita. Näihin tuotteisiin liittyviä to-
teutuksia ja kyberturvaratkaisuja tunte-
vat vain harvat, ja jokainen alan yritys 
käyttää ja suojaa ohjelmistojaan ja pal-
velujaan hieman omalla tavallaan.

MEDIA-ISAC-ryhmä on esimerkki siitä, 
miten viranomainen voi auttaa omia si-
dosryhmiään. Ryhmässä voi vaihtaa luot-
tamuksellisesti ajatuksia ja näkemyksiä 
muiden media-alan kyberturvallisuuden 
asiantuntijoiden kanssa ja pohtia yhdes-
sä kaikille ajankohtaisia haasteita ja ta-
poja ratkaista ongelmat.

Teksti pohjautuu Ylen tietoturvapäällikkö Kim Johans-
sonin 15.11.2018 julkaistuun Tietoturva Nyt -artikkeliin 
“Miksi mediayritysten pitäisi kehittää kyberosaamis-
taan?”.



FINANSSI

Kyberturvallisuuskeskus

Yhteistyötä kehittämällä kohti 
kestävää toimintaympäristöä.

Kyberturvallisuus on keskeinen makrot-
rendi, johon vaikuttaa niin digitalisaatio 
kuin regulaatio. Ilman kyberturvallisuut-
ta ei ole kestävää toimintaympäristöä. 
Kyberriskeihin varautuminen on yksi kes-
keisistä prioriteeteista finanssialalla.

Euroopan keskuspankki edellyttää kai-
kilta suurilta valvomiltaan pankeilta ri-
peää kyberpoikkeamien raportointia. 
Muita kyberturvallisuuteen liittyviä ra-
portointivelvoitteita ja vaatimuksia tulee 
eIDAS-asetuksesta tunnistuspalveluihin 
liittyen, NIS-direktiivistä yleisen tietotur-
vallisuuden kontekstissa sekä paikallis-
ten valvojien operatiivisten riskien hallin-
taohjeista.

Jotta pankit voisivat vastata muun muas-
sa kyberriskien raportoimisvaatimuksiin, 
työtä on tehtävä paljon. Vaikka kybertur-
vallisuus lähtee organisaation omasta si-
säisestä kyvykkyydestä, yksin ei kukaan 
kuitenkaan pärjää.

Olemmekin vahvistaneet resursointia ja 
lisänneet kansainvälistä yhteistyötä fi-
nanssialan kyberturvallisuuden saralla. 
Vuoden 2019 aikana painopisteenä on 
suomalaisten finanssitoimijoiden kans-
sa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja 
ISAC-tiedonvaihtoryhmän vakiinnuttami-
nen finanssitoimialan kyberturvallisuus-
yhteistyöelimeksi.

Teksti pohjautuu S-pankin riskienhallintapäällikön Juha 
Niemisen 14.3.2018 julkaistuun Tietoturva Nyt -artikke-
liin ”Pankkitietojen kalastelijat vaanivat verkossa” sekä 
Nordean Elias Alangon 22.3.2018 julkaistuun Tietoturva 
Nyt -artikkeliin ”Finanssialalla kyberriskeihin varaudu-
taan tarkasti”.



VESIHUOLTO

Kyberturvallisuuskeskus

Automaatiojärjestelmien suojaamista 
eri puolilla Suomea.

Vesihuoltoalan toimijat toimivat maantie-
teellisesti eri puolilla Suomea, mutta nii-
den toiminnassa on paljon yhtäläisyyksiä. 
Tiedonvaihdolla saadaan siis merkittäviä 
hyötyjä toimialan sisällä. Vesihuoltoalalla 
korostuvat esimerkiksi automaatiojärjes-
telmiin ja niiden suojaamiseen liittyvät 
kysymykset. 

Vesihuoltoala on tällä hetkellä viimei-
sin toimiala, jolle on perustettu oma 
ISAC-tiedonvaihtoryhmänsä. Koska or-
ganisaatiot sijaitsevat maantieteellisesti 
ympäri Suomea, ryhmän toimintaan kuu-
luu kasvokkain tapahtuvien tapaamisten 
lisäksi etäpalaverit. Tavoitteena on lisätä 
kyberturvallisuuden kokonaiskuvaa alal-
la.

ISAC-ryhmä syntyi KYBER 2020 ohjel-
man tuella. Ohjelman osana on tuotettu 
myös kyberturvallisuudesta vastaaville, 
automaatiopäälliköille ja asiantuntijoille 
suunnattuja arviointityökaluja ja ohjei-
ta, joiden avulla laitokset voivat arvioida 
kyberturvallisuutensa tilaa ja kehitystar-
peita sekä automaation että ostopalve-
luiden näkökulmasta.



ELINTARVIKE-
TUOTANTO JA -JAKELU

Kyberturvallisuuskeskus

Tehokkuusetua digitalisoimalla 
toimintaa turvallisesti.

Elintarviketeollisuus sekä kauppa- ja 
jakeluala toimivat tiiviissä riippuvuus-
suhteessa. Kuten muillakin toimialoilla, 
hakevat näillä toimialoilla toimivat yri-
tykset tehokkuusetuja digitalisoimalla 
toimintaansa. Tämä näkyy erityisesti 
automaation ja robotiikkaratkaisujen 
voimakkaana kasvuna. 

Vuoden 2018 aikana toimialojen yh-
teisessä tiedonvaihtoryhmässä ELIN-
TARVIKE-ISAC:issa oli esillä erityisesti 
sähköpostiturvallisuuteen liittyvät kysy-
mykset.



INTERNET-
PALVELUNTARJOAJAT

Kyberturvallisuuskeskus

Digitaalisen yhteiskunnan turvaajien 
tiedonvaihtoa kyberuhkista ja 

häiriötilanteisiin varautumisesta.

Digitalisaatio on osa monen arkea. Siksi 
helposti unohtuu, että puhelimella hal-
littava kodin turvakamera on liitoksissa 
samaan internetiin, jossa toimivat kyber-
rikolliset haittaohjelmineen. Verkkoon 
liitetyt, etäohjattavat kodin ja yritysten 
laitteet ovat olleet yhä useamman tieto-
turvahäiriön lähde ja kohde - perinteisiä 
verkkolaitteita unohtamatta.

Teleoperaattorit ja viranomaiset ovat 
Suomessa tehneet määrätietoisesti yh-
teistyötä vastatakseen muuttuviin kybe-
ruhkiin. Toimiva lainsäädäntö velvoittaa 
teleoperaattorit huolehtimaan tietotur-
vasta ja antaa oikeuden tunnistaa ja sii-
vota saastuneet laitteet verkoistaan. Laki 
myös edellyttää raportoimaan merkittä-
vistä tietoturvahäiriöistä.

Suomessa verkot voivat hyvin. Tätä 
menestystä on syytä vaalia jatkamalla 
harkittua ja oikein mitoitettua teleope-
raattoreiden ja viranomaisten tietoturva-
yhteistyötä.

Teksti pohjautuu Telian tietoturvapäällikkö Pekka Rii-
pisen 21.6.2018 julkaistuun Tietoturva Nyt -artikkeliin 
”Tietoturvan jätehuollon etulinjassa” sekä Rikihifi Pro-
ductionsin Rikhard Murton 10.12.2018 julkaistuun Tie-
toturva Nyt -artikkeliin ”Show must go on - Mitä yhteis-
tä on Cheekin stadionkeikalla ja viestintäverkolla?”.



LIIKENNE

Kyberturvallisuuskeskus

Älykkäästi liikenteessä - myös 
digitaalisesti.

Älyliikenne, 5G-verkot, itseohjautuvat 
ajoneuvot ja dronekuljetukset muodos-
tavat liikenteen tulevaisuuden. Tekno-
logian tuomien mahdollisuuksien hyö-
dyntämisessä auttaa uuden teknologian 
tuomien uhkien tiedostaminen ja niihin 
varautuminen. Lisäksi luotettavat ja toi-
mivat tietojärjestelmät ovat jo nyt avain-
asemassa esimerkiksi logistiikkaketjujen 
hallinnassa, liikenteen ohjauksessa ja 
matkustajien palvelemisessa.

Tätä silmällä pitäen 2019 starttaa uusi 
liikenteen toimijoiden tiedonvaihtoryh-
mä. Ryhmässä jaetaan tietoa kyber-
turvallisuuteen liittyvistä uhkista, tie-
toturvapoikkeamista ja ilmiöistä sekä 
analysoidaan niiden vaikutuksia ja suo-
jautumiskeinoja yli kuljetusmuotorajo-
jen. Tarkoitus on myös verkottaa toimi-
joita yhteen ja mahdollistaa yhteistyö, 
tiedonvaihto sekä luoda ja ylläpitää häi-
riötilanteiden hallinnassa tarvittavia yh-
teistyörakenteita.

Lisäksi liikenne ja kyberturvallisuus koh-
taavat myös vuoden 2019 alussa muo-
dostuneessa Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficomissa, jossa saman viraston alle 
siirtyivät niin liikenne-, viestintä- kuin 
kyberturvallisuusasiantuntemus.



VALTIONHALLINTO

Kyberturvallisuuskeskus

Poikkeamatilanteiden koordinointia 
ja kyberuhkiin liittyvän tiedon ja 

kokemusten vaihtamista.

VIRT-ryhmä on valtionhallinnon organi-
saatioiden ISAC-tiedonvaihtoryhmä, joka 
mahdollistaa kyberuhkiin liittyvän tiedon 
ja kokemusten vaihtamisen sekä yhteis-
työn kehittämisen yhdessä valtionhal-
linnon toimijoiden kesken. VIRT-ryhmä 
toimii myös operatiivisena koordinaatio-
elimenä poikkeamatilanteissa.

Valtionhallinnon ja elinkeinoelämän tur-
vallisuusyhteistyöllä on pitkät perinteet. 
Laaja-alainen tiedonvaihto ja yhteistyö 
toimivat halki julkisen hallinnon. Tämä 
on mahdollistanut Suomen turvalliset ja 
vakaat olosuhteet, joissa häiriö- ja poik-
keamatilanteita on pystytty rajoittamaan 
sekä selvittämään sujuvasti.
 
Viranomaisten ISAC-tiedonvaihtoryhmän 
työskentelyssä tavoitteena on turvallinen 
digitulevaisuus. Ryhmässä keskustel-
laan luottamuksellisesti ja laaja-alaisesti 
hankkeista, ilmiöistä ja muista toimenpi-
teistä. Monipuolista keskustelua syntyy 
luottamuksen kautta.

Erityisesti tietoturvatyö vaatii kavereita, 
sillä yksin ei pärjää. Kun kasataan kyber-
turvallisuuden tilannekuvaa yhteistyössä 
muiden kanssa, voidaan kaataa isompi-
kin mörkö.

Teksti pohjautuu Valtorin tietoturvapäällikkö Olli Joro-
sen 31.8.2018 julkaistuun ”Valtion kyberturvallisuuden 
valvontaa 24/7/365”, Kimmo Rouskun 16.8.2018 jul-
kaistuun ”Luottamukseen ja turvallisuuteen perustuva 
digitalisaatio on valtava mahdollisuus” sekä Mari Aron 
9.8.2018 julkaistuun ”Viranomaisten kyberyhteistyö on 
verkostoja, tiedonjakoa ja useita kahvikuppeja”.



SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLTO

Kyberturvallisuuskeskus

Parhaita käytäntöjä ja asiakastietojen 
tietoturvallista jakamista.

Soteen liittyviä kyberturvallisuushaas-
teita jaetaan ja ratkotaan tiedonvaihto-
ryhmä SOTE-ISAC:ssa, jonka toimintaa 
koordinoimme. Ryhmässä voi välittää 
ajantasaista tietoa erityisesti sote-sek-
torin tietoturvallisuusriskeistä. Luotta-
muksen ilmapiirissä pystymme myös ar-
vioimaan riskejä ja pohtimaan ratkaisuja 
niiden hallitsemiseksi. Yhteistyötä tullaan 
jatkossa yhä tiivistämään.

Kyber-Terveys-hankkeessa on koot-
tu, jaettu ja kehitetty parhaita käytän-
töjä, jotka koskevat kyberturvallisuut-
ta käsittelevää henkilöstön koulutusta, 
kyberturvallisia hankintoja sekä kyber-
turvallisuuden poikkeamien teknistä ha-
vainnointi- ja hallintakykyä. Sosiaali- ja 
terveysministeriö puolestaan on päivit-
tänyt SOTE-palveluntarjoajien varautu-
misohjeita ja kyberturvallisuutta käsitel-
lään uusissa ohjeissa perusteellisesti.

Molempia hankkeita on käsitelty myös 
SOTE-ISAC:ssa. Lisäksi keskustelussa on 
ollut terveydenhuollon asiakastietojen 
tietoturvallisen jakamisen menetelmät. 
Olemme myös auttanut sosiaali- ja ter-
veysministeriötä huomioimaan kybertur-
vallisuusnäkökohdat useiden SOTE-alaa 
koskevien lakien valmistelussa.

Teksti pohjautuu Mikko Koivusen 24.5.2018 julkaistuun 
Tietoturva Nyt -artikkeliin ”SOTE- ja maakuntauudistus 
tarvitsee vastuunsa tuntevia kyberosaajia” sekä Marko 
Ruotsalan 31.5.2018 julkaistuun Tietoturva Nyt -artik-
keliin ”Hallituin riskein soteen - Omistajat ja investoinnit 
pitävät riskit ruodussa”.



ENERGIA

Kyberturvallisuuskeskus

Palkittua yhteistyötä kyber-
turvallisuuden kehittämiseksi ja 

yhteiskunnan turvaamiseksi.

Kriittisen infrastruktuurin toimivuus 
kybermaailmassa vaatii tiivistä yhteis-
työtä. Etenkään energia-alalla ei voi kul-
kea siitä, missä aita on matalin. Tietotur-
va-ammattilaiselle ympäristö on vaativa.

Yksittäisen tietoturvavastaavan näkökul-
masta päivittäisten haasteiden ja esiin 
tulevien kyberuhkien vuoksi tiedon jaka-
minen ja yhteistyö on merkittävää. Kriit-
tisestä infrastruktuurista on käytettävis-
sä runsaasti tietolähteitä, mutta teoria ei 
aina kulje käsi kädessä käytännön kans-
sa. Ammatillisten verkostojen tuottaman 
tiedon tuella omien päätelmien tekemi-
nen on helpompaa.

Laaja ja sitoutumaton ammatillinen ver-
kosto luo pohjan kriittisen infrastruktuu-
rin suojaamiselle. Tämä päämäärä on 
lähempänä tiedonvaihtoryhmätyösken-
telyn avulla.

Tämä on ymmärretty hyvin enegia-alal-
la, joka toimii aktiivisesti yhteistyössä 
alan kyberturvallisuuden kehittämisek-
si. Vuodesta 2010 toiminut energia-alan 
ISAC-ryhmä palkittiinkin toukokuussa 
2018 järjestetyssä Tietoturvaseminaa-
rissa Tietoturvan suunnannäyttäjä -pal-
kinnolla.

Teksti perustuu Nesteen tietoturvapäällikkö Tomi Pit-
käsen 13.4.2018 julkaistuun Tietoturva Nyt -artikkeliin 
”Luottamus on energia-alan tiedonvaihtoryhmien pe-
rusta” sekä VTT:n Pasi Ahosen 26.4.2018 julkaistuun 
Tietoturva Nyt -artikkeliin ”Energia-ala on varautunut 
kyberriskeihin”.



KEMIA- JA METSÄ-
TEOLLISUUS

Kyberturvallisuuskeskus

Automaatiota, IoT-pohdintaa, 
ulkoistamista sekä monikansallisuutta.

Ihmisten tietoturvatietoisuus on kes-
keistä kemia- ja prosessiteollisuudessa. 
Jos tietoturva pettää, seuraukset voivat 
olla kohtalokkaat. Tietoturvan jalkautus 
osaksi yrityskulttuuria on asia, johon 
kannattaa panostaa. Henkilöstölle tulee 
tarjota erilaisia oppimismahdollisuuksia, 
koska kaikki oppivat eri tavoin. On tär-
keää, että henkilöstö pitää silmänsä auki 
ja raportoi välittömästi huomatessaan 
tietoturvariskin tai -poikkeaman.

Kemian ja metsäteollisuuden erityispiir-
teenä on myös automaatiojärjestelmien 
voimakas hyödyntäminen. Tämä edel-
lyttää organisaatioilta erityisosaamista 
myös tietoturvan saralla. Toimijoille on 
myös tyypillistä toiminnan kansainväli-
nen luonne. Tämä lisää altistusta kybe-
ruhkille globaalisti ja edellyttää myös 
organisaation tietoturvan toteuttamista 
erilaisissa työkulttuureissa ja lainsää-
däntöympäristöissä. 

KEMIA-ISAC:in toimintaan ottaa osaa n. 
15 suomalaista kemian alan, metsäte-
ollisuuden ja lääketeollisuuden yritystä. 
Ryhmässä on puhututtanut paitsi auto-
maatioon liittyvät kysymykset, myös esi-
merkiksi IoT:n hyödyntämisen voimakas 
lisääntyminen sekä ulkoistamiseen liitty-
vät näkökulmat.

Teksti perustuu Orionin Ulla Palmilan 4.6.2018 julkais-
tuun Tietoturva Nyt -artikkeliin ”Pelaamalla tietoturvas-
ta tulee kaikkien asia”.



TOIMINNAN 
TUNNUSLUKUJA

HARJOI-
TUKSET

+122%

ISAC-
TAPAAMISET

+88%

TIETO-
TURVA 
NYT!

+20%

HAAVA-
KOOSTEET

+21%

FACEBOOK-
SEURAAJAT

+3%

TWITTER-
SEURAAJAT

+4%

VIIKKO-
RAPORTIT

+-0%
PUHUJA-
KEIKAT

+7%

UUTIS-
KOOSTEET

+1%

HAAVA-
KOORDI-
NAATIOT

-13%



TOIMINNAN 
TUNNUSLUKUJA

Kyberturvallisuuskeskus

2017 lukuja
 Facebook-seuraajat   vajaa 5 000
 Haavakoordinoinnit   40
 Haavakoosteet   132
 Harjoitukset    9
 ISAC-kokoukset   24
 Kohdennetut tietoturvaraportit 424
 Kuukausiraportit   36
 Kybersää-raportit   12
 Mediayhteydenotot   180
 Puhujakeikat    150
 Tietoturva Nyt! -julkaisut  76
 Twitter-seuraajat   vajaa 8 000
 Uutiskoosteet   362
 Varoitukset    3
 Viikkoraportit   52

2018 lukuja
 Abusoinnit    500
 Autoreporter-havainnot  154 000
 Facebook-seuraajat   5 135
 Haavakoordinaatiot   35
 Haavakoosteet   160
 Haavat    31
 Harjoitukset    20
 Häiriömäärät, merkittävät  67
 Häiriömäärät, vakavat  14
 ISAC-tapaamiset   45
 Puhujakeikat    160
 Tapauksia (Taha)   6 100
 Tietoturva Nyt! -julkaisut   91
 Twitter-seuraajat    8 356
 Uutiskoosteet   365
 Viikkoraportit   52



Kyberturvallisuuskeskus


