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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietintö koskien 

 

Jäsenehdotusta 

kyberturvallisuuden lisäämisestä Pohjois-
maissa 

Valiokunnan ehdotus 

 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne toimittavat vuoden 2016 istuntoon suullisen selonteon si-

sältäen koosteen ja selvityksen aiheeseen liittyvistä pohjoismaisis-

ta aloitteista ja tulevaisuuden toimenpiteistä, jotka voitaisiin to-

teuttaa Pohjoismaissa sekä CERT-yhteistyön osalta että suhteessa 

lasten ja nuorten medialukutaitoon – mielellään keskittyen 

9. helmikuuta 2016 järjestettävän verkkoturvallisuuspäivän tulok-

siin. Valiokunta toivoo hallitusten tekevän yhteistyötä pohjoismais-

ten toimien parissa, jotka lisäävät IT- ja kyberturvallisuustietoutta 

ja -taitoja erityisesti lasten ja nuorten parissa. 

 

että toteutetaan pohjoismainen tiedotuskampanja tai jokin muu 

kattava tiedotustoimenpide, jonka kohderyhmänä ovat Pohjois-

maiden kansalaiset, mukaan lukien lapset ja nuoret. Kampanjan 

tulee tiedottaa siitä, miten Pohjoismaiden kansalaiset voisivat saa-

vuttaa paremman tietosuojan ja -turvallisuuden tavoitteena paran-

taa tietämystä ja tietoisuutta vahvistetusta internet-

turvallisuudesta pohjoismaisissa yhteiskunnissa. 

 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta katsoo, että kyberturvallisuutta tulee yhä 

priorisoida vahvasti pohjoismaisessa yhteistyössä. Valiokunnalle on erit-

täin tärkeää, että tietoisuutta ja osaamista tietoturvasta kehitetään sekä 

yksilö- että organisaatiotasolla. Varsinkin lasten ja nuorten kohdalla. Jotta 

tähän päästäisiin, on myöskin tärkeää, että kansalliset medianeuvostot 

kaikissa Pohjoismaissa, kuten Tanskan medianeuvosto 

http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Digitale-medier.aspx,  
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työskentelevät tämäntyyppisten hankkeiden ja kysymysten parissa. Tans-

kan medianeuvosto järjestää esimerkiksi kansainväliseksi suunnitellun 

verkkoturvallisuuspäivän 9. helmikuuta 2016. 

http://www.saferinternetday.org/web/guest.  

   

Pohjoismaiden CERT-kriisiryhmillä on yhteiskunnan yleistasolla läheistä 

IT- ja turvallisuusyhteistyötä Pohjoismaiden välillä. Tämä on erityisen tär-

keää, koska Pohjoismailla on melko paljon yhteistä rajat ylittävää infra-

struktuuria. Se, mitä tänään tapahtuu Suomessa, leviää todennäköisesti 

huomenna Ruotsiin. Se, mitä tänään nähdään Ruotsissa, ilmestyy piakkoin 

Islantiin, Norjaan tai Tanskaan. Siksi valiokunta haluaa selvityksen poh-

joismaisista näkökulmista ja tulevaisuuden suunnitelmista Pohjoismaiden 

yhteiselle CERT-yhteistyölle. Missä pohjoismaisen CERTin alaisuudessa ta-

pahtuvaa yhteistyötä voidaan vahvistaa? Mihin uusiin yhteispohjoismaisiin 

haasteisiin voidaan jatkossa paneutua ja mitä voidaan ratkaista yhteis-

työssä? Tämän ehdotuksen myötä kulttuuri- ja koulutusvaliokunta haluaa 

kiinnittää huomiota uusiin yhteistyöalueisiin. Valiokunta katsoo, että tieto-

turva on tärkeää sekä suhteessa yhteiskunnan keskeisiin toimintoihin, ku-

ten sähkön- ja vedenjakeluun, että kansalaisten tietoisuuteen verkkotur-

vallisuudesta. Erityisen tärkeää on keskittyä lasten ja nuorten tietotekni-

siin taitoihin sekä lähdekritiikkiin.     

 

Taustaa 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mielestä kansalaisten kyberturvallisuus 
on tärkeä aihe, jota selkeästi voitaisiin priorisoida nykyistä enemmän Poh-
joismaiden välillä.  

 

Vuonna 2013 puheenjohtajisto käsitteli ehdotusta "verkkouhkien ja tieto-
verkkohyökkäysten torjumiseksi tehtävän pohjoismaisen yhteistyön vah-
vistamisesta", joka niin ikään käsitteli kyberturvallisuuden vahvistamista 
pohjoismaisessa yhteistyössä. 
 
Pohjoismaiden hallitusten johtopäätökseksi tuli, että Pohjoismaat aloitta-

vat verkkouhkia koskevan muodollisen yhteistyön. Tämä pohjoismainen 
viestintäverkosto, johon osallistuvat kansalliset tietotekniikan CERT-
kriisiryhmät (Computer Emergency Response Teams), vaihtaa tietoa verk-
kouhista, jotka voivat johtaa vakaviin IT-onnettomuuksiin Pohjoismaissa. 
Yhteistyössä analysoidaan aikaisempia tapauksia tavoitteena tehokkaampi 
toimintavalmius tulevissa tilanteissa. Pohjoismaiden hallitukset osallistuvat 
myös verkkoturvallisuuden kansainväliseen yhteistyöhön useiden kansain-

välisten organisaatioiden kautta. Pohjoismaiden neuvosto pitää yhteistyö-

tä verkkouhkien ja tietoverkkohyökkäysten torjumiseksi erityisen tärkeä-
nä, mutta poisti suosituksen, sillä alalla on jo vakiintunutta pohjoismaista 
yhteistyötä. 
    
Lisäksi Tanskan CERT-organisaatio, DK-Cert, on yhdessä Tanskan digita-

lisointihallituksen (Digitaliseringsstyrelse) kanssa laatinut uuden tutkimuk-
sen kansalaisten internet-turvallisuudesta, joka osoittaa, että kansalaisilla 
vieläkin on suuri kyberturvallisuusriski. Erityisesti hakkerit voivat salatuin 
yhteyksin hyökätä kansalaisten dataan ja tietoverkkoon, mikä voi tarkoit-
taa, että kansalainen menettää henkilökohtaista ja luottamuksellista tietoa 
tai mahdollisuuden päästä käsiksi omiin tietoihinsa.   
 

Tutkimustulosten perusteella Tanskan digitalisointihallitus ja DK-Cert ovat 
muotoilleet kansalaisille suosituksia, joiden tarkoituksena on lisätä kansa-
laisten tietoturvaa:  

 
1. Käytä tietoturvaohjelmistoa kuten virustorjuntaa ja palomuuria. 
2. Päivitä ohjelmat. 
3. Ota tiedostoista varmuuskopio. 

4. Älä avaa tuntemattomia sähköpostiliitteitä. 
5. Tutki verkkosivuston osoite ennen kuin täytät sinne luottamuksellisia 
tietoja. Ilmoita yleisesti ottaen luottamuksellisia 
tietoja vain tuntemillasi verkkosivuilla. 

http://www.saferinternetday.org/web/guest
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6. Suojaa langaton verkkosi salasanalla. 
7. Älä lähetä arkaluontoisia tietoja avointen langattomien verkkojen kaut-

ta (salaamattomat verkot). 
8. Käytä VPN:ää (virtuaalinen erillisverkko), kun käytät avoimia langatto-
mia verkkoja. 

9. Tarkista, että langaton verkko, jonka kanssa kommunikoit, ei ole kopio. 
10. Jos olet käyttänyt avointa langatonta verkkoa, aseta puhelime-
si/tietokoneesi unohtamaan se. 
11. Käytä kaikkiin palveluihin eri salasanoja. Salasanojen hallintaohjel-
masta voi olla apua tässä yhteydessä. 
12. Aseta verkkopalveluihin kahden tekijän todennus. 
13. Säädä sosiaalisiin verkostoihin henkilökohtaiset asetukset, jotka sopi-

vat vaatimuksiisi. 
14. Älä ilmoita luottamuksellisia ja henkilökohtaisia tietoja sosiaalisilla 
verkkosivuilla, keskustelusivuilla ja chatissä. 
 
Tutustu tutkimukseen täällä:  

 
https://www.cert.dk/borgersikkerhed2014/Borgernes_informationssikkerh

ed_2014.pdf 
 
 
Viime vuosina Pohjoismaat ovat perustaneet kansallisia Computer Emer-
gency Response Team - eli CERT-ryhmiä. Näiden organisaatioiden tarkoi-
tuksena on ehkäistä ja käsitellä kansallisia kyber- ja tietoturvallisuuson-
nettomuuksia. Näiden kansallisten organisaatioiden yhteistyön pohjalta 

voidaan lisätä yhteisvaikutusta pohjoismaisella tasolla. 
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