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Lyhenteet 

APT      Advanced Persistent. Kohdistetut haittaohjelmahyökkäykset 

Spear phising     Hyökkäys, jossa sähköpostin liitteenä on lähetetty saastunut tiedosto              

Watering hole     Houkutussivusto jonne uhria yritetään houkutella 

Social enineering     Yritetään urkkia tietoa ja saada ihmistä paljastamaan informaatiota 

USB flash drive     Pienikokoiset muistitikut, käytetään tietokoneiden oheislaitteina 

DDOS     Palvelunestohyökkäys. Uhria estetään käyttämään verkkosivustoa 

Ransomware     Kiristyshaittaohjelma. Vaaditaan uhria maksamaan, jotta pääsee käyt-

tämään taas tiedostojaan 

Phising     Suomeksi käytetään kalastelu sanaa 

Supply chain attack    Hyökkäys, jos otetaan kohteeksi kohteen jokin sidosryhmä tai 

kolmannen osapuolen firma, joka on haavoittuva 

5G     Viittaa viidennen sukupolven mobiiliteknologiaan 

Excel     MS Officen taulukkolaskentaohjelma 

Adobe Flash     Multimedia sisältöä luova kehitysympäristö 
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 Johdanto 

Digitalisaation voimistuessa päivä päivältä ja käytettävien teknologioiden monipuolistu-

essa koin vastuun paneutua näinkin vaaralliseen ilmiöön mikä on vahvasti läsnä meidän 

arjessa mutta mistä ei usein keskustella. Kyberhyökkäykset ovat, joka päiväisiä mutta 

kumminkin tutkijat ja tietoturvan ammattilaiset puhuvat siitä, kuinka vähän sekä julkinen, 

että yksityinen sektori on valmis laittaa resursseja sen parantamiseen ja viemiseen seu-

raavalle tasolle. Opinnäytetyölläni ei ole erityistä tilaajaa vain toteutan sen puhtaasti 

oman mielenkiintoni pohjalta 

Kyberhyökkäyksiä on monenlaisia (Ransomware, DDOS, kohdistetut hyökkäykset 

(APT), yms.)  olen päättänyt tässä työssä keskittyä siihen mikä oli mielestäni suurelle 

yleiselle se vaarallisin ja tuntemattomin. Työni käsittelee yleisesti mitä APT-hyökkäys 

tarkoittaa, sen rakenne, esimerkki tapauksia ja loppuun miten voitaisiin havainnoida sekä 

suojautua.  

Tämän työn tavoitteena on selkeyttää ja selvittää kohdistettujen hyökkäysten rakenne ja 

mitkä ovat parhaat tavat suojautua niiltä. 5G verkon kolkuttaessa ovella, jopa ei-teknisen 

henkilöiden tutustumisen aiheeseen on tämän työn tavoite. Opinnäytetyön tarkoituksena 

on saada ihmiset ymmärtämään enemmän mitä kohdistetut hyökkäykset ovat. Tutustun 

lähteiden ja aineistojen avulla työni aiheeseen. 
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 Kohdistetut hyökkäykset 

Mitä ovat kohdistetut hyökkäykset ja miten ne eroavat muista haittaohjelmahyökkäyk-

sistä? Kohdistetut hyökkäykset, joista käytetään termiä APT (Advanced Persistent 

Threat) ovat kuten nimestä huomaakin hyvin pitkälle kehittyneitä hyökkäyksiä. Kohdiste-

tut hyökkäykset eivät tapahdu päivässä tai kahdessa vaan ne ovat usein todella pitkä-

kestoisia ja näkymättömiä.  

APT-kampanja eroaa siis tosiaan muista haittaohjelmahyökkäyksistä hyvin vahvasti 

vaikkakin voidaan sanoa, että se käyttää samoja vektoreita. Hyvin monissa haittaohjel-

mahyökkäykissä ei pyritä ennakkoon merkkaamaan tai kohdistamaan hyökkäystä tiet-

tyyn organisaatioon olisi se valtiohallinnollinen tai yksityinen. 

Kohdistetuissa hyökkäyksissä aina kohde on rajattu. Järjestelmiin murtautuminen tapah-

tuu monivaiheisen prosessin päätteeksi, eli hyökkääjillä on tietoa kohdeorganisaatiosta 

johon hyökkäys tehdään. Hyökkäykseen käytetään monipuolisesti erilaisia tekniikoita 

sekä sosiaalisia, että teknisiä.  

APT-kampanjoiden tunnistaminen ja tunnistus keinot ovat vuosi vuodelta edistyneet ja 

kehittyneet. Hyökkäyksiä on tähän päivään saakka tunnistettu noin vuosikymmenen 

ajan. (Viestintävirasto 2015.) 
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Kuva 1 kuvaa hyvin kuinka APT-hyökkäykset eroavat muista haittaohjelma hyökkäyk-

siltä. Kuinka harkittuja ne ovat ja kuinka ne pyrkivät olemaan näkymättömiä 

 

Kuva 1. Kuvastaa kohdistettujen hyökkäyksien ”elämänkaarta” [1] 

 

2.1 Miksi kohdistettuja  

1. Tavoitteena mahdollisesti kriittisen tiedon kaappaaminen tai järjestelmien/orga-

nisaation toiminnan lamauttaminen.  
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2. Pyrkimys levittää hyökkäys vain rajatulle joukolle ihmisiä tai organisaatioita, jota 

hyökkäys ei paljastuisi niin helposti 

3. Kohteiksi valikoitu hyökkääjiä erityisesti kiinnostavat toimialat, kuten valtionhal-

linto, maanpuolustus tai korkean teknologian yritykset 

4. Merkittävät yhteistyökumppanit/sidosryhmät (Supply chain) 

 

1. Ensimmäisessä kohdassa voidaan todeta, että hyökkäys on kohdistettu, koska se 

pyrkii varastamaan tietyntyyppistä informaatiota tai lamauttaa tiettyä toiminnallisuutta. 

Otetaan esimerkiksi, joku teknologiajätti, joka on lanseeraamassa uuden sukupolven 

tuotettaan.  

Yritys on informoinut odottavaa yleisöä, milloin lanseerauksen on aika tapahtua ja nyt 

hyökkääjät tietävät kuinka paljon aikaa on toteuttaa hyökkäys. Hyökkääjien tavoite on 

varastaa koko tuotekehitysprosessi aina ideointivaiheesta viimeistelyvaiheeseen. 

Tässä esimerkissä hyökkääjillä on rajattu selkeä kohde, tietyn yrityksen tietyn tuotteen 

tietty malli. 

 

2. Yksi hyvin keskeinen attribuutti tai ominaisuus kaikille APT-kampanjoille on pyrkimys 

olla mahdollisimman pitkäkestoinen ja näkymätön. Tämä näkyy hyvin joidenkin kam-

panjoiden hyökkäys strategiassa niin, että hyökkäys kohdistetaan vain rajatulle joukolle 

ihmisiä esim. organisaation sisältä johon hyökkäys ollaan tekemässä.  

Usein kohteeksi otetaan kaikkein eniten haavoittuvimmat esim. Hr-henkilöstö. Hr-henki-

löstö saa esimerkiksi hyvin paljon erilaisia CV/ansioluettelo hakemuksia, jotka voivat 

olla ”phishing” sähköposteja. Tällä(phishing) sähköpostilla pyritään päästä levittämään 

haittaohjelma järjestelmiin. 
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Hyvin usein Hr-henkilöstöillä ei ole vahvaa teknistä pohjaa ja he ovat myös aina jollain 

tavalla yhteydessä yrityksen/organisaation muihin osastoihin. Näiden asioiden summa 

tekee esimerkiksi kyseisen henkilöstöosaston työntekijöistä todella haavoittuvaisia. 

 

3. APT-kampanjoita monessa tapauksessa ei lähestytä jonkun tietyn tuotteen/tuoteke-

hityksen kaappauksen tai haavoittuvan henkilöstön takia vaan kohdistus elementin 

luova ajattelutyö tehdään jo aikaisemmin.   

Kuuluisan Cozy Bear nimisen hakkeriryhmän 2015 tekemä ’spear-phisihing’ kampanja 

oli kohdistettu Pentagoniin. Pentagon on Yhdysvaltain puolustusministeriön hallintora-

kennus. 

Kampanjasta tehtyjen tutkimusten jälkeen tutkijat ovat todenneet, että hyökkäys olisi 

voinut olla edistyksellisempi kohdistusominaisuudeltaan. Toisin sanoen hyökkäys oli 

kohdistettu maanpuolustus organisaation tarkoituksen päästä järjestelmiin, mutta ei ol-

lut sen syvemmin kohdistettu. Kohdistustapa on hyvin yleinen, ellei jopa yleisin. 

 

4. Organisaatioiden merkittävät yhteistyökumppanit voivat myös joutua haittaohjelma-

hyökkäyksien kohteiksi, jossa hakkeriryhmät tavoittelevat organisaatiota yhteistyö-

kumppanin avulla. 

Erilaisilla toimijoilla on hyvien usein käytössä kolmannen osapuolen softa, joka vaik-

kapa tarjoaa softaa kulunvalvontaa varten. Kohdeorganisaatio on hoitanut talon sisällä 

kaiken tietotuvallisuuteen liittyvän täydellisesti, mutta kulunvalvontaa hoitavan laitteen 

turvallisuus asteesta ei olla tietoisia. Hakkeri kohdistaa hyökkäyksen kolmanteen osa-

puoleen ja pääsee tämän kautta kohdeorganisaation sisäverkkoon. (Viestintävirasto 

2015)) 
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2.2 Bulkin ja kohdistetun hyökkäyksen ero 

Yllä olevissa kappaleissa kerroimme lyhyesti mitä kohdistetut hyökkäykset ovat ja 

kuinka ne ovat kohdistettuja. Ovatko kaikki roskapostiin menevät oudoista osoit-

teista tulevat sähköpostit tai ponnahdusikkunoista tulevat, joissa kerrotaan miljoo-

napoteista osaa kohdistettua haittaohjelmahyökkäystä? Eivät yleensä ole. 

Niitä kutsutaan bulkiksi. Spämmi on hyvä esimerkki bulkista. Spämmit ovat 

yleensä turhia viestejä, joita virukset tai verkon käyttäjät levittelevät esim. keskus-

telufoorumeille tai pikaviesti keskusteluihin toisilleen. 

Bulkissa mahdollinen haittaohjelma on esim. jossain nettisivulla ja se tarttuu jokai-

seen käyttäjään, joka käy nettisivulla. APT-kampanjoissa kohde on rajattu. (Kyber-

turvallisuus ja tiedonsiirron turvaaminen) 

 

2.3 APT-hyökkäyksen vaiheet 
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Kuva 2 Kuva havainnollistaa hyvin APT-hyökkäyksen vaiheita [2]. 

Kohdistettu hyökkäys voidaan useimmiten jakaa seuraaviin vaiheisiin: 

1) Tiedustelu 

• Kohteesta tiedon keräämin, tarkoituksen päästä järjestelmän sisälle  

Hyökkääjiä kiinnostavat tiedot: 

• Henkilöstön nimet 

• Henkilöstön tehtävät ja asema 

• Yritykseen liittyvät ajankohtaiset tapahtumat 

• Yhteistyökumppanit 

• Verkon rakenne 

• Käytössä olevat järjestelmät 

• Käytössä olevat ohjelmistot ja niiden versiot 

• Etäyhteydet 

 

2) Tunkeutuminen kohteeseen 

Hyökkääjä pyrkii järjestelmän sisälle käyttäen ja yhdistäen eri menetelmiä: 

• watering hole 
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• USB 

• social engineering 

• spearphishing 

 

3) Kohteen/verkon kartoitus ja vaikutusalueen laajentaminen 

• Tunnetaan termillä ”lateraalinen liikkuminen” 

• Kerätään tietoa järjestelmästä/verkosta ja etsitään lisää tiedonlähteitä ja laitteita 

joita voidaan saastuttaa 

• Yleensä ensimmäinen tartunnan saanut laite levittää haittaohjelmaa eteenpäin 

organisaation sisällä 

4) Varsinainen tietojen kaappaus 

• Hyökkääjät tässä vaiheessa usein keräävät kaiken datan arkistoihin 

• Tämän jälkeen arkistoitu data enkryptataan ja pakataan 

• Tämä vaikeuttaa varastetun datan havainnollistamista 

• Näiden vaiheiden jälkeen alkaa varsinainen tietojen suodatus  

• Tärkeitä tietoja kaapataan, usein pitkällä aikavälillä 

 

5) Jälkien peittäminen ja tiedon lähetys hyökkääjille 
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• Hyökkäyksen jäljet pyritään peittämään/hävittämään järjestelmästä 

• Kaapatut tiedot lähetetään hyökkääjän palvelimille 

• Hyökkääjä pyrkii yleensä siirtämään kaapatut tiedot organisaation muun 

liikenteen seassa ja normaalin työajan puitteissa 

• Useissa tapauksissa haittaohjelma jätetään järjestelmään myöhempää käyttöä 

varten (Infosec 2018.) 

 

 

Kuva 3 Tässä näkyy hyvin työkalujen ja vaiheiden korrelaatio [3]. 

 Käytetyt menetelmät 

Spear phishing 

Spear phishing menetelmä on tavalliseksi naamioitu haitallinen viesti, joka sisältää linkin 

verkkosivulle tai liitetiedoston (pdf, word, ym.), jossa on haitallista koodia. Tässä kam-

panjassa lähetettävät viestit eivät ole bulkki luonteisia vaan uhrina on lähes poikkeuk-

setta, joku tietty toimija.  
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Sähköpostin aihe voi ja yleensä liittyykin organisaation ajankohtaisiin toimintoihin tai ta-

pahtumiin. Kalastelu viesti yrittää näyttää mahdollisimman aidolta ja luotettavan tahon 

lähettämältä. Kuitenkin lähettäjätiedot ovat usein väärennettyjä. (Infosec Spear phishing 

2018)  

 

Kuva 4 Määritelmä ja hyvä esimerkki käyty tässä kuvassa läpi [4]. 

Watering hole 

Watering hole menetelmässä hyökkääjä tai hyökkääjät pyrkivät kaikin konstein ja keinoin 

saada uhria vierailemaan verkkosivustolla. Verkkosivu, johon hyökkääjää yrittää saada 

kohteena olevaa tahoa vierailemaan on saastutettu verkkosivu. Tämä verkkosivu saas-

tuttaa vain tietyistä organisaatioista saapuvia käyttäjiä. 

Tämän jälkeen hyökkääjä uppoutuu internetin syviin uumeniin etsien minkälaisilla verk-

kosivuilla kohdeorganisaation työntekijät usein käyvät. Hyökkääjät käyttävät tähän 
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tarpeeseen usein erilaisia ’tracking tools’ kutsuttuja työkaluja, jotka helpottavat seuran-

nan tekoa 

 Houkutussivusto (elikkä juuri tämä kyseinen Watering hole) voi olla esimerkiksi jonkun 

ison tapahtuman tai jonkin laitevalmistajan verkkosivu, josta käyttäjä lataa päivityksiä. 

Hyvin rakennettu (tämä yleensä pätee kohdistetuissa hyökkäyksissä) saastutettu sivusto 

näyttää yleensä täysin normaalilta. Joissain hyvin rakennetuissa houkutussivustoissa 

jopa antivirukset eivät tunnista haitalliseksi. Kuitenkin pelkkä vierailu sivulla riittää haitta-

ohjelman tartuttamiseen. (Infosec Watering hole 2018) 

 

Kuva 5. Houkutussivuston hyväksikäyttö tekniikka hyvin havainnollistettuna [5]  

 

USB -massamuistit 

On olemassa tunnettuja isoja kohdistettuja hyökkäyksiä, joissa haittaohjelmaa välittä-

vänä välineenä on ollut USB-massamuisti. Haittaohjelmia siis voidaan piilottaa myös 

USB-muisteihin.  
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USB- muisteihin piilotetun haittaohjelman siirryttyä tietokoneesi massamuistiin hyök-

käys aiheuttaa mahdollisesti suuria tuhoja. Haitalliset USB-massamuistit, jotka tunne-

taan paremmalla nimellä BadUSB luodaan udelleenohjelmoimalla mikrosiru. BadUSB 

valmistus konsepteja on helposti löydettävissä netistä mikä tekee tästä menetelmästä 

vielä vaarallisemman 

Saastunutta USB-muistia on todella hankala miltei mahdotonta tunnistaa ilman tarkem-

paa tutkimusta. BadUSB tekee erityisen vaaralliseksi se, että hyvin monet, ellei jopa 

suurin osa antiviruksista eivät tunnista sitä. 

Näissä hyökkäyksissä tietokone saastuu todella nopeasti USB kytkennän jälkeen. 

Hyökkääjät pääsevät hyvin äkkiä kontrolliin sillä käyttäjän massamuisti on hetkessä ko-

konaan saastunut. Hyökkääjän päästyä sisälle organisaation sisäverkkoon hän kaap-

paa tietokoneen etähallintaan. 

Etähallintaan kaapattu kone on nyt kokonaan hyökkääjän hallitsema ja taitavimmat 

pystyy hallitsemaan konetta organisaation palomuurin läpi. Seuraavaksi hyökkääjä voi 

jo alkaa suunnitella hyökkäyksen jatkoa muille organisaation jäsenille. Tartunta siis 

mahdollisti sisäänpääsyn sisäverkkoon ja tietokoneen etähallintaan kaappauksen tästä 

hyökkääjä sai mahdollisuuden jatkaa sisäverkon kartoittamista ja sitä kautta hyökkäyk-

sen edistämistä. (Searchsecurity 2019.) 

 

Social engineering 

Social engineering menetelmässä niin kuin nimestä jo mahdollisesti huomaa keskiössä 

on ihmisten psykologinen manipulointi. Miten ihmistä voisi manipuloida niin, että se 

saataisiin tekemään tekoja, jolla hän paljastaisi luottamuksellisia asioita. 

Social engineering tekniikoita ja menetelmiä on paljon. Hyvin moni niistä eroaa toisis-

taan jollain tasolla jopa merkittävästi mutta kaikki pohjautuu tai pyrkii hyväksikäyttä-

mään tiettyjä ihmisen päätöksenteon ominaisuuksia, joita tunnetaan myös kognitii-

viseksi vinoumaksi. 
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Yleisin social engineering tapaus tapahtuu puhelimen välityksellä. Tarkoituksen saada 

esim. uhri paljastamaan tai antamaan salattuja tai muuten hyödyllisiä tietoja hyökkää-

jälle (käyttäjätunnuksia, salasanoja ym.). Kyseinen menetelmä liittyy myös suoraan 

spearphising menetelmään. Spearphising menetelmässä suunnitellaan yksilöityjä säh-

köpostiviestejä yrityksen/organisaation eri sektoreiden työntekijöille. 

Social engineering on Apt- hyökkäyksen alkuvaiheessa käytettävä menetelmä. Apt- 

kampanjoissa voi ja usein käytetään enemmän, kun yhtä menetelmää. Social enginee-

ringiä yleensä hyödynnetään tiedustelu vaiheessa tai joskus jopa tunkeutumisen ai-

kana. (Wikipedia 2019.) 

 

Kuva 6. Social engineering rakennetta kuvaava kuva [6] 

Nollapäivähaavoittuvuudet 

Sitten on vielä olemassa nollapäivähaavoittuvuuksia paremmin tunnetaan nimellä zero 

day’s tai zero day vulnerabilities. Tämä kyseinen haavoittuvuus on tietoturva-aukko jär-

jestelmässä tai ohjelmistossa, jota valmistaja ei ole jostain syystä havainnut vielä eikä 

julkaissut korjaus päivitystä. Nollapäivähaavoittuvuudet ovat siis ohjelmistossa oleva 

haavoittuvuus, jota hyökkääjät käyttävät hyväkseen.  
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Nollapäivä nimi tulee siitä, että harvemmin kohdeorganisaatiolla on aikaa tai edes mah-

dollisuuksia varautua hyökkäykseen. Haavoittuvuus on siis ohjelmakoodissa ja on mah-

dotonta edes kuvitella, että mikään toimija tai organisaatio nykymaailmassa ei käyttäisi 

mitään ulkopuolista ohjelmaa. 

Hyvin yleinen menetelmä kohdistetuissa hyökkäyksissä erityisesti isoimmissa tapauk-

sissa. Pelkästään nollapäivähaavoittuvuuden nollapäivähaavan löytäminen ohjelmis-

tosta vaatii paljon aikaa, taitoa ja resursseja. Käytetään APT-hyökkäyksen varsinaisen 

tunkeutumisen vaiheessa. (Symantec Zero-Day) 

 

3.1  Käytetyt työkalut 

Niin kuin yllä kävimme kohdistetuissa hyökkäyksissä on monta eri menetelmää, jota 

hyökkääjä voi käyttää. Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että hyvin suunni-

tellussa ja hyvin toteutetussa Apt- kampanjassa käytetään suurinta osaa näistä mene-

telmistä, ellei jopa kaikkia. 

Kävimme erilaisia menetelmiä otetaan esimerkiksi watering hole menetelmä. Kysymys 

kuuluu miten hyökkääjä tekee saastuneen verkkosivun, johon hän yrittää saada kohteen 

houkuteltua? Miten haittaohjelma on tartutettu verkkosivulle? Tästä tullaan meidän seu-

raavien kappaleiden aiheeseen. 

Työkaluilla on vastaus kahteen edelliseen kysymykseen. Työkaluilla tarkoitetaan kohdis-

tetussa hyökkäyksessä käytettyjä haitallisia tiedostoja ja ohjelmia, joilla varsinainen koh-

teen tietojärjestelmiin tunkeutuminen tehdään. Näiden työkalujen tehtäviin kuuluu myös 

ennen tunkeutumista tehtävä tiedon keräys sekä tunkeutumisen lopussa tehtävä suori-

tettava tietojen lähetys. Seuravaksi käymme läpi joitain keskeisiä APT-hyökkäyksissä 

hyväksikäytettyjä työkaluja. 

 



 

  15 (30) 

 

 

3.1.1 Troijan hevoset 

Troijalaiset ovat erittäin hankalasti tunnistettavia haittaohjelmia. Hyvin ominainen piirre 

niille on olla harmittoman näköinen ohjelma asentaen ja käynnistäen taustalla haitallisia 

toimenpiteitä.  

Troijalaiset voivat esim. suorittaa viattoman ohjelman normaalisti, mutta samaan aikaan 

se suorittaa taustalla haittaohjelman tai jonkun madon käynnistyksen. Mato on itsenäi-

sesti leviävä haittaohjelma, joka siis ei tarvitse keneltäkään mitään käskyjä tai toimenpi-

teitä päästyään järjestelmään. 

Erityisesti ohjelmiston asennuksiin upotetuissa troijalaisilla on tapana tehdä näin. Suorit-

taa ohjelma asennus mutta samaan aikaan tehdä paljon harmia uhrille. Mahdollisesti 

asennettavia tai käynnistettäviä haitallisia toimenpiteitä on laidasta laitaan viruksia, ma-

toja, tai takaoven avaaminen. Takaovi antaa mahdollisuuden hyökkääjän päästä tieto-

verkkoon, ohittaen näin tietokoneen todennuksen. (Wikipedia, Trojan horse) 

 

3.2 Dropperit 

Dropperit ovat eräänlaisia haittaohjelma installereita, jotka vaivihkaa kuljettavat erilaisia 

haitallisia ohjelmistoja tietokoneesta toiseen. Ne ovat tunnetusti todella vaarallisia ja niitä 

on niin kuin monia muita haittaohjelmia/haittaohjelma komponentteja hankala havaita tai 

huomata. Ne kuljettavat mm. viruksia sekä takaovia.  

Haittaohjelma ominaisuuden droppereilla ei anna tuho minkä ne tekee sillä dropperit ei 

tee mitään tuhoa. Ne eivät itse pysty mitään harmia aiheuttamaan suoraan mutta ne 

kuljettavat haittaohjelmia tai komponentin pätkiä kohteen koneeseen kenenkään huo-

maamatta. Juuri tämä tekee droppereista vaarallisen haittaohjelman. Se on haittaoh-

jelma toisen haittaohjelman tai sen jonkun komponentin asentamiseen.  
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Dropperit ovat usein naamioituja ja piilotettuja tietokoneen kansioihin. Sen takia, että 

vaikka ne ovat näkyviä niin ne näyttäisivät mahdollisimman laillisilta tiedostoilta. Ne har-

vemmin edes viipyvät kauan järjestelmässä, niin kuin nimestä huomaa ne pudottavat 

haittaohjelman ja työkalut, jonka jälkeen ne yleensä itse poistavat itsensä 

Dropperit itse usein sisältävät yhden tai useamman haittaohjelma moduulin ja jotain 

muutakin sisältöä mikä ei ole haitallista tämän tarkoituksena, etteivät antivirus systeemit 

tunnistaisi. Ne käynnistyvät automaattisesti esim. USB:n tai CD median kautta mutta 

voivat myös käynnistyä kohteena olevan henkilön toimenpiteenä esim. avaamalla liite-

tiedoston. (Techopedia 2019.) 

Esimerkkejä dropperin toiminnoista järjestelmässä: 

- Etsii asennettuja tietoturvaohjelmia kuten: antivirustuotteitja, palomuureja ym. 

- Pyrkii piilottamaan tai anonymisoimaan yhteyksiä haitallisille verkkosivustoille 

- Hakee yhteyden epäilyttäviin tai tuntemattomiin sivustoihin  

- Lataa haittaohjelmia ja haitallisia tiedostoja 

- Käynnistää haittaohjelmien prosessit ja asennukset 

- Yleensä poistaa itsensä näiden toimenpiteiden jälkeen 

 

 Tunnetut ryhmät/tapaukset 

Kohdistettuja haittaohjelmahyökkäyksiä on maailmassa todistettu viimeisten vuosien ai-

kana iso määrä. Voidaan todeta, että haittaohjelmahyökkäyksiä on paljastunut viimevuo-

sien aikana selkeästi kasvavassa määrin.  
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Hyökkäysten kohteina on olleet monet suuret toimijat eri alojen sektoreilta. Hakkeriryh-

mästä ja heidän motiiveista riippuen he ovat kohdentaneet hyökkäykset usein isoihin 

tahoihin. Useimmissa tapauksissa kohteena ovat kuitenkin olleet pääasiassa valtiolliset 

organisaatiot ja kriittisen infrastruktuurin yritykset. Hyökkäyksistä tulleet uhat ja haitat 

ovat äkkiä myös tulleet ajankohtaisiksi myös kolmannen osapuolen toimijoille. 

Vaikka yllä totesimme kohdistettujen haittaohjelma hyökkäyksien olleen kasvavassa 

määrin viimeisten vuosien aikana, voidaan myös todeta, että paljon positiivista muutosta 

on tapahtunut samaan aikaan. Ihmisten tietoisuus on kasvanut osittain sen takia, koska 

somen, lehdistön ja muun median ansiosta. Näiden kanavien avulla kansan tietämätön 

osa, joka on tässä tapauksessa suurin osa ollaan saatu päkiöille riskeistä, joita hyök-

käyksen aiheuttavat. 

Sekä kotimaisella, että kansainvälisellä tasolla ihmisten tietoisuuden nostaminen on en-

sisijaisen tärkeää sillä hyökkäysten väheneminen tulevien vuosien aikana on todella 

epätodennäköinen harhaluulo. Digitalisaation kasvaessa voidaan odottaa, että osaajien 

määrä ja kyky kasvaa ja tätä myöten varallisuus myös. 

 

Duke-haittaohjelmaperhe 

Kyseinen haittaohjelmaperhe on myös tunnettu nimellä Apt 29. Tällä ryhmällä uskotaan 

olevan vahvoja kytköksiä Venäjän tiedustelulaitokseen. Hollantilaisten tiedustelu/turval-

lisuus virasto on jopa jakanut todisteita sisältäen videomateriaalia, joita he saivat tämän 

ryhmän toimiympäristön sisätiloista, kuinka tämä hakkeriryhmän jäsenistä osa ovat 

töissä Venäjän tiedustelulaitokselle. 

Duke on erittäin vaarallinen haittaohjelmaperhe, joka ensisijaisesti toteuttaa vain todella 

edistyksellisiä kohdistettuja hyökkäyksiä.  Pääasiassa tähän asti ryhmän kohteina ovat 

olleet länsimaiset tahot erityisesti valtionhallinnolliset toimijat. Myös Lähi-idässä ja 

muissa Aasian maissa haittaohjelmaperheen hyökkäyksiä on joskus saatu maistaa, jopa 

Afrikkaan asti on tehty kohdistettuja hyökkäyksiä. 
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Apt 29 ryhmän tekemille hyökkäyksille on yritetty monesti tekemään sormenjälkiä, jotta 

niitä pystyisi seuraamaan ja havainnoimaan jatkossa. Tämä seikka on näyttäytynyt to-

della haastavaksi, sillä kyseisellä ryhmällä on liki 10 eri osa. Kaikki eroaa toisistaan jollain 

tasolla. Jotkut ovat vanhempia ja joitain moduuleita ei edes enään käytetä.  

Rakenteeltaan APT 29 on todella edistyksellinen sillä sen jälkiä verkossa ei ole alussa 

vaikea tunnistaa. Haittaohjelman huomattua, että on semmoista informaatiota mitä hyök-

kääjät ovat halunneet tai kokevat hyödylliseksi näkymättömäksi ja sitä on siltä on sen 

jälkeen todella vaikea edes puolustautua. (F-Secure 2011.) 

 

Kuva 7. Tunnettujen Duke-haittaohjelmaperheen moduulien aikajanaa [7] 
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Turla 

Turlaa, joka tunnetaan myös nimellä Uroburos on Suomelle ja suomalaisille ehkä jopa 

se tutuin hakkeriryhmä sillä se hyökkäsi Suomen ulkoministeriöön vuonna 2013. Tämän 

ryhmän toimintaa duke-haittaohjelmaperheen tavoin epäillään olevan vahvoja kytköksiä 

Venäjän valtioon. Hakkeriryhmä on ollut aktiivinen liki 15 vuotta. Jopa haittaohjelman 

lähdekoodista on tehty tietoturvayhtiöiden toimesta löydöksiä, jotka antavat vahvasti viit-

teitä siihen, että ryhmällä on kytköksiä valtiolliseen toimijaan. 

Minkälaisia teknisiä vaiheita/menetelmiä hyökkäyksissä on? 

• Käyttää ennennäkemättömällä tekniikalla hyödykseen satelliitteja, jotta palve-

linten jäljitys ei onnistuisi 

• Hakkeriryhmä myös käyttää niin sanottuja nollapäivähaavoittuvuuksia eli en-

nestään tuntemattomia tietoturva-aukkoja 

• Turla hyökkäykset myös joskus luovat saastuneen verkkosivun, johon on upo-

tettu haittaohjelma, siihen sitten hyökkääjää yrittää saada kohteena olevaa ta-

hoa vierailemaan 

• Hyvin usein erilaiset Turla moduulit pääsevät uhrin tietokoneisiin uhrin sähkö-

postiin lähetetyn viestin avulla, jossa on jokin liitetiedosto, johon haittaohjelma 

upotetaan (Kaspersky 2015) 

 

RSA 

Vuonna 2011 maaliskuun puolessa välissä RSA Security nimiseen isoon turvallisuus fir-

maan iski edistynyt kohdistettu haittaohjelmahyökkäys. Yhdysvaltalaisen Dell Technolo-

gies:in omistama tietoturvayhtiö kärsi laajoista tietomurroista. Hyökkäyksen 
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edistyksellisyydestä kertoo se, että siinä käytettiin Adobe Flash-ohjelmiston nollapäivä-

haavoittuvuutta. 

Adobe myöhemmin korjasi haavan mutta vielä hyökkäyshetkellä ne eivät edes olleet tie-

toisia ohjelman haavoittuvuudesta. SecureID-asiakkaisiin kohdistuneissa hyökkäyksissä 

työntekijälle, RSA:n työntekijälle lähetettiin Excel-tiedosto, joka piti sisällään haitallisien 

Adobe Flash-tiedoston 

Työntekijä avasi tiedoston johon haittaohjelma oli upotettu. Tämän jälkeen Poison Ivy- 

niminen haittaohjelma asentui koneelle. Poison Ivy on rakenteeltaan RAT (eli remote 

administration tool) toisin sanoen hyökkääjällä on täysi etähallinta uhrin järjestelmään. 

Tarkoituksen hyökkääjillä oli nostaa käyttöoikeuksia ja etsiä käyttäjätilejä, josta tiedot 

varastettaisiin.(Cnet 2011.) 

Stuxnet 

Kuuluisassa Stuxnet hyökkäyksessä, jota on monesti vahvasti syytetty USA:n tieduste-

luoperaatioksi kohteena, oli Iranin ydinohjelma. Mm. New York Times oli syyttänyt ope-

raation olleen Israelin ja Yhdysvaltojen yhteinen operaatio. 

Stuxnet oli mato tarkkaan ottaen Windows-spesifinen mato. Niin kuin aikaisemmassa 

kappaleessa kävimme mato on semmoinen haittaohjelma, joka leviää itsenäisesti. Hait-

taohjelmalla kävi läpi, joka koneessa onko kone kohteena, ole Siemens Step7 ohjelmis-

toa käyttävä, jos ei se ei tehnyt mitään. Mutta jos oli niin se murtautui ja käytti nollapäi-

vähaavoittuvuuksia. (Wikipedia, Stuxnet) 
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Kuva 8 Kuvassa näkyy keskeisimmät vaiheet Stuxnet hyökkäyksessä lyhyesti avattuina [8] 

Red October  

Vuonna 2012 Kaspersky Lab:in löytämässä haittaohjelman päätavoitteena oli kerätä 

mahdollisimman paljon tärkeää tietoa kohdeorganisaatioista joihin hyökkäykset oli koh-

distettu. Tähän kuuluivat tietokoneiden lisäksi puhelimet ja muita verkkolaitteita. 

Haittaohjelma levitettiin alussa spearphising menetelmää käyttäen. Sähköpostiviesti, 

jossa on ollut liite. Liite aukaisee käyttäjän Excel- tai Word- tiedoston ja näissä olevaa 

haavoittuvuutta hyväksikäyttäen murtautuu järjestelmään. 

Kuuluisa Red October, jonka pääkohteena olivat valtionhallinnolliset tahot ja tutkimuslai-

tokset oli erittäin edistyksellinen. Se sisälsi ominaisuuksia, jolla pystyi murtautumaan 

myös tietokoneisiin kytkettyjä puhelimia.  

Venäjää puhuvaa hakkeriryhmää on myös tästä hyökkäyksestä haittaohjelma analysoijat 

epäilleet. Hakkerit lopettivat nopeasti edenneen ja tosi laajalle edenneen hyökkäyksen 
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liki sataan heille epäsuorasti tiedonlähteenä toimineen verkkotunnuksen sulkeuduttua 

(Kaspersky 2013.) 

 

Yhteisiä piirteitä hyökkäyksissä: 

• Hyökkäyksissä käytettävien ohjelmien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huo-

miota siihen, että ne olisivat mahdollisimman vaikeasti havaittavissa ja tutkitta-

vissa  

• Viestit, joiden avulla haittaohjelmia pyritään tartuttamaan, näyttävät usein liittyvän 

todellisiin työtehtäviin tai tapahtumiin  

• Ohjelmat pyrkivät usein käyttämään ensimmäisen tartunnan saanutta tietoko-

netta sillanpääasemana ja levittäytymään lähiverkon kautta myös muihin organi-

saation tietokoneisiin  

• Haittaohjelmien taustalla löytyy järjestäytyneitä ryhmiä, myös valtiollisten toimi-

joiden mukana oloa on epäilty 

  

 Tunnistaminen 

5.1 Miksi tunnistaminen on hankalaa?                                                                              

Oikeastaan kohdistettujen hyökkäyksien tunnistaminen tai havaitseminen tietyllä tasolla 

oltaessaan on lähes mahdotonta joissain tapauksissa. Joillain tapauksilla tässä kon-

tekstissa tarkoitan edistyksellisiä hyökkäyksiä, joita yleensä kaikki kohdistetut haittaoh-

jelmahyökkäykset ovat.   
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Tämä lähinnä siksi, että jo hyökkäyksen suunnittelu vaiheessa hyökkääjät yrittävät löy-

tää minkälaisia puolustusmenetelmiä uhrin järjestelmät käyttävät ja miten kiertää niitä. 

Se on varma, että jos riittävästi aikaa antaa niin aivan varmasti hyökkääjät löytävät kei-

non kiertää puolustusjärjestelmän. 

Hyökkääjä ovat hyvin hereillä siitä minkälaisia työkaluja tietoturvayhtiöt yrittävät jatku-

vasti kehittää, jotta heidän hyökkäyksiä olisi helpompi tunnistaa. Luonnollisesti jatkuva 

hyökkäysten teknisen toteutustavan muutos on myös todella yleistä. On jopa yleistä, 

että sama haittaohjelmaperhe käyttää monia eri tekniikoita, jotta jäljitys ei onnistuisi. 

Viime vuonna Verizon Data Breach:in teettämän tutkimuksen mukaan 68% elikkä yli 

kolmannes kohdistetuista haittaohjelmahyökkäyksista löydettiin kuukausien tai jopa pi-

dempien aikojen jälkeen. Tutkimukseen on helppo yhtyä sillä kaikissa näkemissäni ja 

tutkimissani tapauksissa näkyi sama ilmiö. Verkkosivu, johon haittaohjelma oli upotettu 

tai muu tunnistetieto on jo kuukausien takaa. 

Nytten, kun tiedämme, että hyökkäyksen tultua jo sisälle sen toiminnan havaitsemisen 

olevan erittäin hankalaa voimme todeta prosessiin, johon meidän kannattaa kiinnittää 

vahvasti on tunnistaminen ennen haittaohjelman sisälle pääsyä. Käymme seuraavaksi 

pari tapausta, jossa pyrimme tuomaan esille, miten hyökkääjät pääsevät järjestelmään. 

 

5.2 Tunnistaminen vielä mahdollista 

Kaikissa tapauksissa mitä käymme seuraavissa kappaleissa, on syytä muistaa, että 

hyökkäykset, joita käsittelemme, on kohdistettuja hyökkäyksiä. Hyökkääjillä on todella 

hyvä pohja tieto kohteesta ja he ovat perillä ainakin jollain tasolla talon sisällä tapahtu-

vista asioista. 

Case 1:  



 

  24 (30) 

 

 

Toimistolla on työntäyteinen päivä. Paljon palavereja ja jokaisella on kädet täynnä. 

Työkaverilta tulee sähköposti, jonka on aiheena ’firman pikkujoulujen 2019 ravintolava-

raus’. Sähköpostissa kollega puhuttelee sinua etunimellä ja kertoo kuinka hän odottaa 

pikkujouluja. Viestissä on linkki ravintolan verkkosivulle mihin työkaverisi pyytää sinua 

tekemään varauksen. Avaat linkin ja selaat ravintolan sivuja, jonka jälkeen teet varauk-

sen ja jatkat työn tekoa. 

Mitä oikeasti tapahtui? 

• Sähköposti ei tullutkaan kaverilta vaan se oli naamioitu näyttämään siltä, että 

se tuli 

• Linkin takana oli saastutettu sivusto 

• Linkkiä painettuasi koneellesi latautui haittaohjelma ja hyökkäys käynnisty 

Opetus: Muista aina katsoa ja varmistaa lähettäjän sähköpostiosoite ja jos yhtään näyt-

tää epäilyttävältä varmista joko tekstin sisällön aitous tai osoitteen aitous ennen, kun 

painat mitään linkkiä. Tässä tapauksessa viestin aitouden varmistaminen on helpom-

paa. 

Case 2: 

Puhelin soi, laitevalmistajan edustaja soittaa ja kysyy, onko myyntidemon aikaa miten-

kään mahdollista siirtää päivällä eteenpäin. Vetoaa pikaiseen ulkomaanmatkaan, jota 

ei pysty millään perua. Päällikkö suostuu ja edustaja tulee myyntidemoa varten. Paikan 

päällä hän huomaa unohtaneensa tietokoneensa autoonsa voiko lainaa talon konetta, 

koska esite on USB-tikulla. Edustaja pyytelee anteeksi ja aloittaa esityksen firman ko-

neella, joka on kytketty verkkoon. 

Mitä oikeasti tapahtui? 



 

  25 (30) 

 

 

• Edustaja ei ollut laitevalmistajan edustaja vaan hakkeriryhmän edustaja, joka oli 

saanut tiedon laitevalmistajan tapaamisesta 

• USB-tikkuun oli ladattu haittaohjelma, joka siirtyi heti yrityksen verkkoon tikun 

kytkeydyttyä koneeseen 

• Haittaohjelma on yrityksen verkossa ja leviää muihin laitteisiin sisäverkossa ke-

nenkään huomaamatta 

Opetus: Älä missään nimessä salli tuntemattomien USB-tikkujen kytkemistä omiin lait-

teisiin tai laitteisiin, jotka ovat yrityksen sisäverkossa! 

Case 3: 

Yrityksessä on jo vähän aikaa ollut tulostin rikki, ja huoltomies on tilattu. Toimiston 

vastaanottoon tupsahtaa huoltoyrityksen työntekijä ja pyytää pääsyä yrityksen tiloihin, 

jotta hän voi korjata tulostimen. Vastaanotosta pyydetään kuittaus nimilistaan ja 

päästetään huoltomies läpi. 

Mitä oikeasti tapahtui? 

• Kyseinen huoltomies näytti huoltoyrityksen työntekijältä ja kuittasi nimensä ja yri-

tyksen nimen listaan ja hänet päästettiin tiloihin 

• Huoltomies oli kuitenkin tässä tapauksessa hakkeri, joka sai pääsyn yrityksen 

tiloihin ja järjestelmiin 

Opetus: Pyydä aina kaikilta vierailijoilta henkilöllisyystodistus ja tässä tapauksessa var-

mista huolto yritykseltä huoltomiehen käynti. 
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5.3 Yleisiä havaitsemisen keinoja  

Kirjautumistoiminta: Kirjautumiset uuteen tai epätavalliseen järjestelmään voivat olla 

merkki, kuten myös kirjautumiset epätavallisen aikaan epätavallisessa paikassa 

Ohjelmien ajo: Uuden tai erikoisen ohjelman ajo omituiseen aikaan poikkeuksellisesta 

sijainnista. Ajo etuoikeutetun (admin) tilin kautta on hälyttävää tavallisen käyttäjätilin si-

jaan 

Tiedostoon pääsy: Katso onko erityisen suuret määrät hakuja tai pääsyjä tiedostopalve-

limiin tai muihin tiedostojen käyttömalleihin  

Verkkotoiminta: Uudet IP-osoitteet ja epäilyttävät DNS-kyselyt kannattaa ottaa huomioon 

myös (Sans 2014.) 

 Suojautuminen  

Jos Yhdysvaltain puolustusministeriön tukikohta Pentagon murrettiin 18-vuotiaan pojan 

toimesta, voidaan sanoa, että kukaan ei ole täysin turvassa erityisesti, jos kohdistettuihin 

hyökkäyksiin erikoistunut ryhmä ottaa sinut kohteeksi. Mitään julkista raporttia ei ole kos-

kaan siitä, että joku henkilö, jolla ei ole kytköksiä mihinkään isompaan toimijaan olisi 

tullut kohdistetun hyökkäyksen kohteeksi. Ne vaativat niin palon aikaa ja resursseja, että 

henkilöön kohdistaminen on harvemmin sen arvoista 

Hyökkäyksien ja työkalujen vauhdikas kehitys ja ennakko arvaamattomuus vaikeuttavat 

huimasti APT-hyökkäyksiltä suojautumisen. Listaan kuitenkin alle keinoja ja toimenpi-

teitä, joilla pystymme suojautumaan paremmin. 

Miten suojaudutaan? 

• Henkilöstön koulutus on tärkeää: social engineering ja kohdistetut sähköpostit 

ym. 
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• Ei avata tuntemattomia sähköposteja/linkkejä (pyri varmistamaan että vi-

esti/lähettäjä on oikea) 

• Järjestetään tietoverkon valvontaja käytetään hyväksi erikoisia haittaohjelmien 

tunnistamiseen tarkoitettuja työkaluja 

• Hankitaan aktiivinen monitorointi palveluna, mikäli organisaatiolla ei siihen itse 

ole valmiuksia 

• Ohjelmistopäivitykset, virustorjunta ja anti-malware ohjelmistot ajan tasalle 

• Kartoitetaan tasaisin aikavälein tietoturvan sekä verkon nykytila ja investoidaan 

tarvittaviin parannuksiin (Symantec 2014) 

 Yhteenveto 

Kohdistetut hyökkäykset eivät taatusti katoa meidän ympäristöstä ainakaan elinikämme 

aikana, joten ainoat vaihtoehdot, jotka meille jäävät ovat joko oppia tuntemaan niitä ja 

sitä kautta suojatumaan tai sitten olemaan toistuvasti niitten uhrina. Tässä työssä on 

mielestäni todella hyviä oikean elämän skenaarioita, joita harvemmin löytää, jotta jokai-

nen voisi matalalla kynnyksellä miettiä päätöksiä ja valintoja, joita arjessa tekee. Erityi-

sesti työpaikalla, sillä nämä hyökkäykset harvemmin sattuvat normaalille työntekijälle 

työajan ulkopuolelle.  

Toinen tärkeä tavoite oli 5G verkon tulon myötä sivistää ja paneutua kohdistettuihin hyök-

käyksiin, sillä kohdistetut uhat ovat ajankohtaisia jopa kotitalouksissa siinä vaiheessa 

viimeistään. 5G tulo on ovella vaikkakin sen täydellisessä implementoinnissa kaikkiin 

maihin ja toiminnallisuuksiin saattaa viedäkin vielä hiukan aikaa. Tämä tarkoittaa, että 

meillä olisi vielä enemmän laitteita yhteydessä verkkoon ja pahimmassa tapauksessa 

jopa kymmeniä laitteita kodin sisäverkossa kaikki yhteydessä verkkoon. 
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Tavoitteet, joita asetin ennen työni alkua oli mielestäni selkeät ja realistiset ja uskon, että 

jokainen ei-asiantuntija, joka lukee tämän insinöörityön oppii varmasti uusia asioita siitä 

mitä kohdistettu hyökkäys on ja miten mahdollisesti havainnoida/suojautua niiltä. Tältä 

kannalta koen onnistuneeni työssäni. Varmasti jäi paljon asioita käsittelemättä kohdiste-

tuista hyökkäyksistä mutta tavoitteisiin peilaten käsiteltiin juuri sopivasti asiaa. Työtä 

voisi jatkaa esim. teknisemmällä lähestymistavalla, kuinka skripteillä ja sormenjälki tun-

nisteilla havainnoida suojautua ja kuinka haittaohjelma varastaa informaatiota avattuna 

jokainen tekninen yksityiskohta. 
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