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Financial institutions under attack
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Global cybersecurity market by 2020 

Source: https://www.simplilearn.com/the-state-of-cyber-security-market-by-2020-article
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Hacking becomes a highly profitable 
industry of its own.

Attackers know-how and competence is growing

• Crime-as-a- Service (”criminal value chain”)
• Specialization and new areas (for ex Malvertising-as-a 

Service)
• Partnership Programs, cyber espionage campaigns, state-

sponsored hacking
• Toolsets constantly evolving, widely available
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The core of world trade

Valuable personal info,
credit card etc.

Connected cars, electronics

Credit cards, mobile payment, ATMs 

Personal data

The Top-5 Industries which have the highest 
cyber incident rates
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The Global cyber security market size.
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Awareness is Rising

More risk managers particularly 
among retailers, banks and financial 
services firms beyond the US – and 
particularly in Europe – are buying 
data breach covers. Some of this is 
being driven by the EU’s incoming 
General Data Protection Regulation.
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Awareness is Rising

“Rising awareness among CEOs 
and boards of directors about the 
business impact of security 
incidents and an evolving 
regulatory landscape have led to 
continued spending on security 
products and services.”
- Sid Deshpande, principal research analyst at Gartner
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Network devices Access controlSecurity Servers Data centersApplications

Indidents management Incident indicators creation

Computers Identity
management

Situational awareness Response management Information sharing

Cyber situational awareness is fundamental
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Threats, risks, and 
vulnerabilities: 
Risk Management

Research, 
education and 

consulting

Cyber 
Strategy/Policy 
Implementation,
Protection 
procedures, Audit, 
Training

Detection, 
situational picture, 

information 
sharing, and 

analysis

Restriction, control, 
countermeasures, 
communication Management 

Coordination
Preparedness

Situational 
awareness

Recovery

Prevention

Cyber crises management
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Haaste

Kyberhyökkäykset kohdistuvat koko suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Kohteena ovat kaikki yhteiskunnan toimijat ja erityisesti 
elinkeinoelämä. 

Kyberturvallisuuden kehittäminen vaatii jaettua kokonaisvaltaista 
tilanneymmärrystä ja kaikkien toimijoiden sitoutumista. 

Elinkeinoelämän päättäjät ja muut toimijat tarvitsevat strategisen 
tason tilannekatsauksia, eivätkä niinkään teknisiä, vaikeaselkoisia 
listauksia kybertilanteista. 

Strategisen kybertilannekuvan tarve on noussut esiin useissa viime 
aikoina laadituissa selvitystöissä.



The logic of Cyber operations

ESPIONAGE END STATE

Intelligence
services

Security 
services

State actors

Target library

Vulnerabilities

Targets

Cyber security-

arrangements

Chaos

Political pressure

Impact on 
political
decisions



Information Operations at Hybrid Era

Growing need for analyzed reliable information

Global Impact

Internal Impact

Hybrid Operations
Wanted

Information 

Impact

Manipulation
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Tavoitteet

Tuottaa strategista kybertilannekuvaa, 
joka perustuu avoimista lähteistä saatujen 
tietojen koneelliseen ja asiantuntija-
analyyseihin.

Katsaukset helpottavat kybermaailman 
kehityksen seuraamista ollen selkeitä ja 
päätöksentekijöiden helposti ymmärtämiä 
tiiviitä analyyseja. 

Luovat pohjaa kyberriskianalyysille ja 
ennalta ehkäiseville toimille.

Merkittävimmät 
kybertapahtumat

News 
Updates

Cyber
news

Cyber
Incidents

Analyysi ja tilannekuva
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Tilannekuva

Valitut 
tapahtumat

Johtopäätökset

Raportin 
kollektiivinen 

jalostus

Seuranta

Aineiston keruu, 
suodatus ja 
luokittelu

Tilannetiedon jalostus

Kybermaailman 
tapahtumat Lähteet

Merkittävän 
tiedon keruu ja 

suodatus, 
statistiikka

Luotettavien 
lähteiden 

seuranta, arviointi, 
kommentointi

Kyberyritykset

Media

Tutkimukset

Tekoäly

Tapahtumat

TOP ”20”

Teemat

Fokusalueet

Tapahtumien 
luokittelu #, 

arviointi, 
kommentointi

Analyysi

KK

Teemat

Q

Valmiit 
raportit

CLANED

> Uusin seurantajakso <
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Cyberwatch RAPORTIT

Tilannetiedon jalkautus

Kuukausi-
katsaus

Teema-
raportit

Kvartaali-
katsaus

ASIAKAS

Tapahtumat

Lähteet

Palaute, kommentit, 
Linkit lähteisiin

Orientaatio

Päätös

Toiminta

Arviointi

Havainnointi

Talous

Markkinointi

Tuotanto

Palvelut HR

Johto

Analyysit
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EnnaltaehkäisyEnnakointi

Kyberturvallisuuden
strateginen johtaminen

Tilanne-
ymmärrys

Johdon 
strategiset 
linjaukset

Riski-
analyysien 
tarkennus

Johtaminen   
Prosessit 
Ihmiset 
Tekniset 
ratkaisut

Cyberwatch Yrityksen omat toimet

Tilannekuva Varautumisen
taso

MuutoksetAnalyysi
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Yrityksen vaikutusvektorit

AsiakkaatOmistajat

Organisaatio

Viranomaiset

Kilpailijat

Kumppanit

Toimiala

Verkostot

TILANNE-
KUVA

Henkilöstö

Sanktiot

 timetunnit päivä kuukausia
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Asiakkaat

Elinkeinoelämän päättäjät

Yritysten turvallisuusjohto

Julkishallinnon päättäjät

Media
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Cyberwatch tuotteet

Kuukasikatsaus 

Kvartaalikatsaus 

Teemakatsaus (tilauksesta)

Koulutuspaketit (tilauksesta)

Live-stream Cyberwatch TV: 
haastattelut ja keskustelut
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Cyberwatch kuukausikatsaus

1. Tilannekuva-analyysi kuukauden 
merkittävimpien  kybertapahtumien 
pohjalta. 

2. Tiivis kooste merkittävimmistä 
kybertapahtumista. 

1. Analyysi ja johtopäätökset 
toimijoista, motiiveista ja 
vaikutuksista. (5 ulottuvuutta)
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Kvartaalikatsaus

1. Laajempi tilannekuva-analyysi. 

2. Uhkamallistossa, toimintatavoissa ja 
hyökkäyskohteissa tapahtuneet 
muutokset. Arvio 
kehityskuluista/trendeistä. 

3. Analyysi ja johtopäätökset 
merkittävimpien tapahtumien 
toimijoista, motiiveista ja 
vaikutuksista, mukana mahdollisesti 
teemafokus.
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Analyysin 5 ulottuvuutta

1. Poliittinen ulottuvuus
Globaali vaikutus ja vaikutus Suomessa ja 
lähialueilla/Euroopassa. Saavutettu 
medianäkyvyys/informaatiovaikutus?

2. Sotilaallinen ulottuvuus
Mahdolliset sotilaalliset tavoitteet ja toimijat sekä 
vaikutukset. Vaikutus puolustuksen kehittämiselle ja 
”kyberasevarustelulle”?

3. Taloudellinen ulottuvuus
Taloudelliset tappiot tai hyödyt sekä 
kustannustehokkuus?

4. Tekninen ulottuvuus
Oliko uusi hyökkäystapa vai vanhan toimintamallin 
kehitelmä, vaikutus kyberturvallisuuden 
kehittämiselle, mahdolliset uudet innovaatiot?

5. Vaikutus kansalaisiin
Kineettinen ja psykolooginen vaikutus; pelote, info-
ym. tavoitteet?
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Teemakatsaukset

1. Kriittinen infrastruktuuri ja 
palvelut

2. Energiasektori 
kansallinen, alueellinen, 
globaali

3. Terveysteknologia ja palvelut
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Cyber Security

Cyber security can be defined as a range 
of actions taken in defence against 
cyber-attacks and their consequences 
and includes implementing the required 
countermeasures. 

Cyber security is built on the threat 
analysis of an organization or 
institution. The structure and elements 
of an organization's cyber security 
strategy and its implementation 
programme are based on the estimated 
threats and risk analyses. 
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Cyberwatch easy reporting
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Cyberwatch
Trust beyond horizon
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