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Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, jossa lukijalle esitetään teollisen 

internetin riskejä ja käsitellään riskienhallintamenetelmiä teollisen internetin 

yleistyviin yhteistoimivuusriskeihin. Tutkielman tavoitteena on määritellä teollisen 

internetin lisääntyvästä yhteistoimivuudesta syntyviä haasteita ja löytää laajatasoiseen 

yhteistoimivuuteen soveltuvia riskienhallintamenetelmiä. 

 

Liiketoimintatavoitteilla on aina mahdollisuus epäonnistua monesta syystä johtuen. 

Teollisen internetin luomat liiketoimintamahdollisuudet ovat laajat ja runsaat, mutta 

näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen tarkoittaa yrityksille myös laajaa ja runsasta 

riskienottoa. Teolliset tietoverkostot kehittyvät ja kasvavat huomattavalla vauhdilla. 

Yhä enemmän laitteita, palveluita ja järjestelmiä kytketään yritysten sisäisiin 

verkostoihin. Laitteista kerättyä tietoa välittyy teollisen internetin sovellusten takia 

usein myös suoraan tai välillisesti internettiin. Näin muodostuvat yhteistoimivat 

tietoverkostot ja niiden rajapinnat hyökkäyksille ovat yhä suuremmat. Näissä 

verkostoissa erilliset komponentit ja tietojärjestelmät keskustelevat keskenään. 

Verkostoissa yhteyksien avulla välitetty tieto on usein kriittistä turvallisuuden 

kannalta tai herkkäluonteista. Trendistä johtuen liiketoimintaprosesseissaan teollista 

internettiä käyttävälle toimijalle kasvaa tietoturvallisuuden ja sen riskien hallinnan 

merkitys liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisen kannalta. 

 

Teollisen internetin sovellusmahdollisuudet ovat lukuisat. Ratkaisuja on laajasti 

yritysten sisäisen toiminnan tasoilta kokonaisiin markkinoita kattaviin 

tietoverkostoihin. Rajoituksia kehitykselle aiheuttavat kuitenkin teknologiset ja 

inhimilliset haasteet. Liiketoimintatavoitteiden vastaisen tapahtuman välttämisen 

kannalta yritysten pitää sopeutua kehittyviin markkinoihin, tunnistaa uudet riskit 

ajoissa ja käyttöönottaa teollisen internettiin soveltuvia riskienhallintamenetelmiä. 



 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 Johdanto ..................................................................................................................... 4 

1.1 Työn tausta ................................................................................................................. 4 

1.2 Tutkimuskysymykset, rajaukset ja työn rakenne ....................................................... 5 

2 Riskienhallinta ........................................................................................................... 6 

2.1 Riskin määrittely ja termit ......................................................................................... 6 

2.1.1 Tapahtuman epävarmuus............................................................................... 7 

2.1.2 Tapahtumaan liittyvät odotukset ................................................................... 7 

2.1.3 Tapahtuman vakavuus ................................................................................... 7 

2.2 Riskilajit ..................................................................................................................... 8 

2.2.1 Strategiset riskit ............................................................................................. 8 

2.2.2 Taloudelliset riskit ......................................................................................... 9 

2.2.3 Operatiiviset riskit ......................................................................................... 9 

2.3 Riskienhallintamenetelmät ....................................................................................... 10 

3 Teollinen internet ..................................................................................................... 11 

3.1 Teollisen internetin käyttökohteita........................................................................... 12 

3.1.1 Digitaliset tehtaat......................................................................................... 12 

3.1.2 Kiinteistöhuolto ........................................................................................... 12 

3.1.3 Tuotannonohjaus ......................................................................................... 13 

3.1.4 Laitosturvallisuus ja suojaus ....................................................................... 13 

3.1.5 Laadunvarmistus ......................................................................................... 13 

3.1.6 Logistiikka ja toimitusketjut........................................................................ 14 

3.2 Liiketoimintahaasteet ............................................................................................... 14 

3.3 Tulevaisuuden haasteita ........................................................................................... 15 

4 Yhteistoimivuuden riskit .......................................................................................... 17 

4.1 Yhteistoimivuuden määrittely .................................................................................. 17 

4.2 Riskien tunnistaminen .............................................................................................. 18 



3 

 

   

 

4.2.1 Hyökkäysrajapinnan lisääntyminen ............................................................ 19 

4.2.2 IT ja OT konvergenssi ................................................................................. 19 

4.2.3 Kokonaisvaltainen autonomia ..................................................................... 20 

4.2.4 Puutteelliset lakisääteiset raamit kehittyviin standardeihin ........................ 20 

4.3 Tunnistettujen riskien hallinta .................................................................................. 20 

4.4 Tietoturvariskien hallintamenetelmät ...................................................................... 22 

5 Johtopäätökset .......................................................................................................... 23 

6 Yhteenveto ............................................................................................................... 24 

Lähteet ...................................................................................................................................... 26 

  



4 

 

   

 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Teollinen internet on yksi nykypäivän suuria teknologiatrendejä. Sen odotetaan mullistavan 

yksityishenkilöiden kuin myös yritysten arkea yhdistämällä laitteita, esineitä ja komponentteja 

yhä kompleksisimpiin tietojärjestelmiin. Usein nämä tietojärjestelmät ovat myös kytköksissä 

internettiin. Näiden internettiyhteyksien kohdalla on selvästi huomioitava tietoturvallisuus, kun 

yksittäisten teollisen internetin sovellusten rajapinnat kasvavat julkisuuden tuntumaan. 

Teollisen internetin arvon luonti edellyttää järjestelmien yhteistoimivuutta ja standardien 

kehitystä, jotta käyttösovelluksia voidaan tehostaa ja esimerkiksi teolliset kontrollisysteemit, 

kuten tuotannonohjausohjelmistot, pääsevät optimoimaan tuotannon toimintoja.  

 

Teollisen internetin sovellukset transformoivat perinteisiä liiketoimintamalleja ja tämä muutos 

tuo uudenlaisia riskejä. Vanhemmat tietojärjestelmät eivät ole varautuneet uusiin tietouhkiin 

päivitysten puutteen vuoksi. Näin riskienhallinta on tärkeässä roolissa yritysten varautuessa 

tavoitteiden pysymisessä. 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoite on hahmottaa näitä riskejä ja esittää riskienhallinnan 

ympäristöä teollisen internetin yhteistoimivuuden lisäännyttyä. Tarkoituksena on keskittyä 

lähinnä tuotannossa hyödynnettyihin sovelluksiin, mutta yleiset käytännöt voivat hyvinkin 

sopia muihin teollisen internetin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi kuluttajamarkkinat tai 

terveydenhuollon digitalisointi.  

 

Tutkielman taustana on teollisen internetin kehitys monitasoisempiin ja suurempiin 

kokonaisuuksiin. Tämä kehitys ja uusien digitaalisien ratkaisujen käyttö luo, verrattuna 

perinteisempiin ja digitalisoimattoman teknologian toimintaratkaisuihin, uusia ekonomisia, 

julkisia ja teollisia haasteita.  Internet ja tietoverkostot lisäävät tietoturvallisuuden merkitystä 

niin turvallisen toiminnan kannalta kuin myös yksityisyydensuojan nimissä. Laajenevien 

tietoverkostojen hyökkäysrajapinnat kasvavat ja verkostoista piilee useampi heikko lenkki. 

Vahinkomahdollisuuksien lisääntyessä yrityksille herää uusia tarpeita hallitsemaan vahinkoihin 

ja liiketoimintaan liittyvä riskejä. (Manship, 2018) 
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1.2 Tutkimuskysymykset, rajaukset ja työn rakenne 

 

Työssä perehdytään ensinnäkin riskienhallintaan ja miten sitä voidaan soveltaa teollisen 

internetin haasteisiin. Tietotekniikan ja operatiivisen tekniikan saumattomalla integroimisella 

monitasoisiin hallintojärjestelmiin saavutettu edistys vaatii jatkuvuuden turvaamisen kannalta 

riskinhallintoa, jota tässä kirjallisuuskatsauksessa on ideana tutustaa lukijaa riskienhallinnan ja 

teollisen internetin käsitteisiin ja konsepteihin. 

 

Päätutkimuskysymykset, joihin tässä tutkielmassa pyritään vastaamaan ovat: 

- Mitkä ovat teollisen internetin lisääntyvän yhteistoimivuuden riskejä? 

- Mitä riskienhallintomenetelmiä voidaan soveltaa tunnistettuihin riskeihin? 

 

Työn rajaus toteutetaan siten, että kirjallisuuskatsaus keskittyy tietoturvaan ja 

yritysliiketoiminnan tuotantoon. Teollisen internetin käyttömahdollisuudet ovat suuret ja laajat. 

Yksittäisen yrityksen toimintatavan ja riskien analyysi vaatisi sopivan yrityksen kanssa 

yhteistyön tekemistä. Kirjallisuuskatsauksella annetaan kuitenkin vaan yleiskatsauksen ja 

aiheeseen liittyvää pohdintaa perustuen kirjallisuuteen. Kirjallisuudessa ollaan huomioita 

lähdekritiikkiä havaintojen laadinnassa ja käytetyt lähteet ovat valittu harkiten. Tutkielmassa 

viitataan tiedekirjoihin, aihetta käsittäviin artikkeleihin ja tieteellisiin julkaisuihin. 

 

Työn on rakennettu tutkielman menettelytavan mukaisesti. Aluksi lukija tutustuu kirjallisuuden 

pohjalta riskeihin, riskienhallintamenetelmiin ja erilaisiin riskilajeihin teoreettisella tasolla. 

Riskien osalta teollisen internetin käytöstä syntyy yrityksille merkityksellinen tarve tietoriskien 

hallintaan. Siitä seuraa teollisen internetin määrittely ja selostus, minkä jälkeen heijastetaan 

yhteistoimivuuden periaatteita ja haasteita. Seuraavaksi esitetään pohdintoja aiheesta ja 

johtopäätöksissä pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin saatujen havaintojen perusteella. 
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2 RISKIENHALLINTA 

 

”Yritystoiminnassa on aina kyse riskien ottamisesta, ja riski on olennainen osa kaikkea 

liiketoimintaa” (Ilmonen et al., 2016,). Lainaus heijastaa riskien laajoja mahdollisuuksia 

vaikuttaa yritysten toimintaan. Riskeihin pohjautuminen on oleellinen osa yritysten 

päätöksenteossa, sillä hallitsemalla riskejä yritykset saavat työkalun varmistamaan omaa 

liiketoimintaa sekä turvaamaan arvon luontia, että tulonmuodostusta. Riskienhallinta on täten 

yrityksille tärkeä menestystekijä, niin yrityksen sisäisissä toiminnoissa, kuten strategian ja 

operatiivisen tehtävien parissa, kuin myös ulkoisissa prosesseissa esimerkiksi markkinoinnin ja 

kilpailuetujen tehostamisessa. (Juvonen et al., 2014) Tässä kappaleessa esitellään 

riskienhallintaan liittyviä käsitteitä, riskin määrittelyä, riskienhallinnan erilaisia menetelmiä ja 

teollisen internetin merkittävimmät riskilajit.  

 

 

2.1 Riskin määrittely ja termit 

 

Sana riski ilmenee suomen kielessä monella eri tavalla ja sitä tulkitaan monipuolisesti 

asiayhteyksistä riippuen. Sanaa käytetään substantiivin lisäksi myös adjektiivina, mutta tässä 

kirjallisuustyössä keskitytään vain riskiin substantiivina. Sana on lainasana, jonka alkuperästä 

löytyy erilaisia väitteitä kirjallisuudessa, mutta sen arvioidaan pohjautuvan ranskalaisesta 

sanasta ”risque” 1600-luvulta ja italialaisista sanoista ”risco”, ”riscio” ja ”riscare”, jotka 

kääntyvät suomeksi muotoon ”kohdata vaaraa”. (Etymonline, 2018) 

 

Arkikielessä riskillä tarkoitetaan usein vaaraa, uhkaa tai tavoitteiden epäonnistumista ja 

erilaisten haittavaikutusten esiintymistä. Turvallisuuden näkökulmasta riski on yhdistelmä 

onnettomuuden todennäköisyydestä ja siihen liittyvistä seurauksista. Yhteistä molemmissa 

näkökulmissa on, että riskiin liitetään aina tavoitteista poikkeavaa lopputulosta. Yleiskielessä 

riskin semantiikalla on negatiivisen lopputuloksen tulkinta, mutta riskien laajuuteen kuuluvat 

tieteellisesti ja liiketoiminnallisesti myös positiiviset uhat vaikka vahingollinen tai haitallinen 

tulkinta on huomattavasti käytetympi. (Juvonen et al., 2014) 
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Riski on yleiskielessä vaara tai uhka, eli joku tavoitteita vastustava epäedullinen tapahtuma. 

Riski voi kuitenkin olla vahingon lisäksi tieteellisessä ja liiketoiminnassa myös voitollinen 

lopputulos. Riskien vaikuttavuutta koetaan kolmen eri tekijän kautta, jotka ovat tapahtumiin 

liitetty epävarmuus, vahingon vakavuus ja tavoitteisiin liittyvät odotukset. (Juvonen et al., 

2014) 

 

2.1.1 Tapahtuman epävarmuus 

 

Tapahtumaan liittyvä epävarmuus on yksi peruslähtökohta riskille. Riski on epävarmuuden 

vaikutus tavoitteisiin. Jos tavoitteen saavuttamisessa ei ole epävarmuutta ja lopputulos on jo 

ennalta tiedossa, kyseessä ei ole riski. Todennäköisyys vahingon sattumiselle voi vaihdella 

huomattavasti eri tapahtumien kesken. Riskin epävarmuuden tarkka arviointi vaatii yleensä 

ennakkotapauksia, joihin voi vedota analyysiä tehdessään. Näin riskin todennäköisyys 

tarkoittaa riskin sattumistiheyttä. Yleensä riskeille määritellään uhan tai vahingon 

todennäköisyyden mukaisesti epävarmuuden aste vertailukyvyn vuoksi. (Juvonen et al., 2014) 

 

2.1.2 Tapahtumaan liittyvät odotukset 

 

Tapahtumiin liittyvät odotukset ovat sitä tärkeämpiä riskien hahmottamisessa, mitä uudempi 

tapahtuma on tarkasteltavissa. Jos toimenpide tai tapahtuma on uusi tai ei ole tyypillinen, on 

riskin epävarmuuden arvioiminen riippuvainen arvioijan kokemuksesta ja kyvystä ennakoida 

tavoitteisiin kohdistuvia uhkia. Ennakoijan odotuksiin on monta vaikuttavaa tekijää. Ihmiset 

ovat luonnostaan huonoja tekemään arviointeja ilman tilastollista esitietoa. Riippuen riskin 

ulottuvuuksista tapahtumaan liitetyt odotukset perustuvat vaaratyyppiin, sosiaalisiin tekijöihin, 

arviointiin ja näkemykseen liittyviin tekijöihin ja yksilöllisiin tekijöihin. (Juvonen et al., 2014) 

 

2.1.3 Tapahtuman vakavuus 

 

Viimeinen riskitekijä on tapahtuman vakavuus, eli miten merkityksellinen vahinko voi olla. 

Vakavuus voi olla riskilajista riippuen hyvinkin erilainen. Esimerkiksi rahoitusalalla koetut 

rahoitusriskit ovat suurilla investoinneilla vakavampia, toisin kuin kirurgisen leikkauksen 

vakavuus, mikä riippuu muun muassa siitä, miten hengenvaarallinen toimenpide voi olla 



8 

 

   

 

potilaalle. Riippuen arvioijan odotuksista, jotkut henkilöt saattavat korostaa riskien vakavuutta 

eri painotuksella, kun muut. (Juvonen et al., 2014) 

 

2.2 Riskilajit 

 

Jotta organisaation tavoitteiden saavuttaminen on riskienhallinnallisesti mahdollista, on ensin 

tunnistettava tässä suhteessa potentiaaliset riskit. Riskejä voidaan tunnistamista varten lajitella 

eri riskilajeihin. Tässä työssä riskit lajitellaan strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin riskeihin. 

Fokus lienee operatiivisiissä riskeissä, sillä siihen sisältyy teollisen internetin relevantit 

tietoturvallisuusriskit. Taulukko 1 listaa yleisimmät riskilajit ja luettelee niihin kuuluvia 

riskityyppejä. Seuraavissa kappaleissa käsitellään riskilajeja taulukon mukaisesti. (Ilmonen et 

al., 2016) 

 

Taulukko 1 Riskilajit (Ilmonen et al., 2016) 

Riskilaji Strategiset riskit Taloudelliset riskit Operatiiviset riskit 

Riskityyppi - Liiketoiminnan 

kehittymiseen liittyvät 

riskit 

- Liiketoiminta-

ympäristöön liittyvät 

riskit 

- Markkinariskit 

- Poliittisen tai 

kulttuurisen kehityksen 

riskit 

- Regulaatioriskit 

- Globaaleista ilmiöistä 

johtuvat riskit 

- Maineriskit 

- Maariskit 

- Teknologiariskit 

- Likviditeettiriskit 

- Korkoriskit 

- Valuuttariskit 

- Vastapuoliriskit 

- Sopimusriskit 

- Veroriskit 

- Kirjanpidon ja 

talousraportoinnin 

riskit 

- Pääomarakenteen 

riskit 

- Johtamiseen liittyvät 

riskit 

- Informaatio-

teknologiaan liittyvät 

riskit 

- Tietoturvallisuusriskit 

- Tuotannolliset riskit 

- Keskeytysriskit 

- Tuottavuusriskit 

- Projektiriskit 

- Rikos ja 

väärinkäytösriskit 

- Vahinkoriskit 

- Ympäristöriskit 

 

 

 

2.2.1 Strategiset riskit 

 

Strategiset riskit ovat riskejä, jotka liittyvät organisaation pitkän aikavälin strategisiin 

tavoitteisiin. Strategisten riskien synonyyminä käytetään myös liiketoimintariskiä. Strategisiin 

päätöksiin liittyy aina epävarmuus, jota nähdään riskin lähtökohtana. Keskeiset strategiset riskit 

ovat myös menetetyt liiketoimintamahdollisuudet. Pitkäaikaisilla päätöksillä on useita ulkoisia 
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ja sisäisiä epävarmuudentekijöitä, jotka voivat vaikuttaa siihen, ettei liiketoimintatavoitteita 

saavuteta. (Ilmonen et al., 2016) 

 

Ulkoiset strategiset riskit voivat liittyä kilpailijoihin, yritystoiminnan sidosryhmiin tai 

liiketoimintaympäristön muutoksiin. Alan tapahtumat tai lainsäädännölliset muutokset voivat 

olla hyvinkin vakavia tekijöitä, jotka vaativat organisaation uudelleen suuntautumista ja 

strategian soveltamista. (Ilmonen et al., 2016) 

 

Sisäiset strategiset riskit voivat liittyä strategian toimeenpanoon epäonnistumiseen. Strategiset 

tavoitteet voivat esimerkiksi epäonnistua kehityshankkeiden puutteesta tai yrityksen 

kyvyttömyydestä strategisten vaatimusten toimeenpanemisesta. (Ilmonen et al., 2016)  

 

2.2.2 Taloudelliset riskit 

 

Taloudelliset riskit liittyvät yrityksen rahaprosessia uhkaaviin riskeihin. Esimerkiksi velallisen 

maksukyvyttömyys voi aiheuttaa yrityksen maksuvalmiuden häiriöitä, jos yrityksellä ei riitä 

kassavarat tai ei ole riittävästi likvidiä pääomaa. Korkoriskit voivat syntyä, jos yrityksen 

rahoituskulut nousevat korkojen noustessa. Korkojen laskiessaan yritys saattaa menettää 

pitkäaikaissijoituksistaan arvoa. Muita taloudellisiin riskeihin vaikuttavia tapahtumia ovat 

valuuttamarkkinoiden vaikutukset kansainvälisessä toiminnassa tai sijoitusten 

epäonnistuminen virheellisten talouslukujen vuoksi. (Ilmonen et al., 2016) 

 

2.2.3 Operatiiviset riskit 

 

”Operatiiviset riskit ovat yritysten päivittäisiin toimintoihin liittyvät vahinkojen tai maineen 

riskejä, jotka voivat seurata yrityksen riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä 

prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tapahtumista” (Ilmonen et al., 2016) 

 

Teknologiavalintaan ja sen integrointiin liittyvät riskit, kuten liiketoimintatarpeita 

vastaamattomat teknologiat ja järjestelmien riippuvuuksista johtuvat riskit kuulut 

informaatiotekniikkaan sisäisiin riskeihin. Tietoturvallisuuteen liittyvät operatiiviset riskit 

kohdistuvat tiedon saatavuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden sekä tiedon sisällöllisen 
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laadun vaarantumiseen. Informaatioteknologiaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät riskit 

kutsutaan myös tietoriskeiksi. Varsinkin teollisen internetin osalta tietoriskeillä on merkittävä 

rooli. (Ilmonen et al., 2016) 

 

Operatiivisille riskeille on tyypillistä myös se, että riskien toteutumisesta voi seurata 

kriisitilanne. Tuotantoon, tuottavuuteen ja tuotantoprosesseihin liittyvät riskit voivat olla 

sisäisiä tai ulkoisia. Yhteistä on kuitenkin, että laatuvirheistä, tuotantotekijöistä tai henkilöstä 

johtuvat tilanteet voivat vahingoittaa yritysten arvon luontia huomattavasti. Kriisitilanne voi 

syntyä kohdatuista vakavista onnettomuuksista, rikoksista, keskeytyksistä tai muista 

poikkeustilanteista. Ilman kriisisuunnitelmia operatiivisen riskin vaikutukset voivat muodostua 

hallitsemattomiksi ja moninkertaistaa vahingon haittaa. (Ilmonen et al., 2016) 

 

Nykypäivänä tietosuojaa säädellään tietosuojalailla ja siihen liittyvät ongelmat herättävät 

negatiivista huomiota julkisuudessa vahingoittamalla yrityksen imagoa. Tietovuodoista tai 

vastuuttomasta tietojenkäsittelystä voi seurata yritykselle syytteitä, varsinkin kun loukataan 

asiakkaan tai sidosryhmien immateriaalioikeuksia. (Ilmonen et al., 2016) 

 

2.3 Riskienhallintamenetelmät 

 

Riskienhallintaan kuuluu riskien tunnistaminen, arviointi ja priorisointi. Organisaation 

tavoitteiden saavuttamista varten riskienhallinta sisältää koordinoidun ja taloudellisen 

resurssien soveltamisen. Riskienhallintamenetelmien tavoite on minimoida, seurata ja hallita 

todennäköisyyttä tai seuraamuksia. Näin maksimoidaan mahdollisuuksien toteutumista. 

”Riskienhallinnan tavoite on varmistaa, ettei liiketoimintaan kohdistuvat uhat toteudu ja ettei 

epävarmuus poikkeuta yrityksen toimintaa tavoitteistaan.” (Ilmonen et al., 2016) 

 

Riskien profiilin ymmärtäminen on olennaista riskien hallinnassa. Tyypilliset 

määräystenmukaiset tarkistukset eivät välttämättä käsittele riskejä riittävällä tasolla. Tästä 

johtuen on syytä pitää erillistä inventaariota riskialttiista komponenteista ja tunnistaa uusia tai 

syntyviä riskejä ajoissa ja mallintaa mahdollisen riskien vahingoista johtuvat skenaariot. 

Tietoriskien kehittyvä luonne vaatii myös organisaation jatkuvaa riskiprofiilin muutosten 

tarkistusta ja muutoksiin perustuvaa adaptoitumista. Tietoriskien hallinta vaatii tyypillisesti 
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menetelmien tasapainottamista. Näihin menetelmiin kuuluvat riskien torjuminen, riskeihin 

valmistautuminen ja riskien siirto. On todennäköistä, että hyökkäyksiä ei voi estää täydellisesti, 

mutta organisaatiot voivat kontrolloida, miten vahinkotapahtumiin voi reagoida. Nopea ja 

tehokas reagointi on oleellista ja tehdyillä päätöksillä on pysyvää vaikutusta.  

 

Yleisesti tietoturvaan liittyvien riskien hallintaa voidaan kuvailla osana turvallisen järjestelmän 

kehitysprosessia, jonka tarkoitus on ymmärtää, mitä järjestelmäosia kannattaa suojella 

tunnistetuilta riskeiltä ja miten riskejä voidaan hallinnoida paljastamatta 

järjestelmäheikkouksia. Turvallisuusriskein hallinta on johtavassa asemassa toimivien 

ratkaisujen kehityksessä tilanteen ja olemassa olevien hyökkäysvastatoimenpiteiden puitteissa. 

Tyypillisesti onnistunut riskienhallinta antaa joukon sääntöjä, joilla riskitasoa voidaan laskea 

tai jopa täysin estää vahingon tapahtumaa. (Raman, 2018) 

 

Yleisten ohjelmistovirheiden ja tietojärjestelmien haavoittavuuden vuoksi 

turvallisuusauditointi on tärkeässä roolissa hyväksikäytettävien heikkouksien tunnistamisessa. 

Teollinen internet on järjestelmä, jossa riskien yleisyys ja tasot riippuvat ratkaisujen 

sovelluksista ja luodusta arvosta. Yritykset, jotka tavoittelevat teollisen internetin 

hyödyntämistä, pitävät riskienhallinnassaan seurata ainakin tietoriskejä, turvallisuusriskejä ja 

riskitekijöitä, jotka voivat aiheutua ihmisistä, esimerkiksi omista työntekijöistään tai 

anonyymin hyökkääjän kohdalta. 

 

 

 

3 TEOLLINEN INTERNET 

 

Teollinen internet on esineiden internetin laajennus teollisuuteen. Elektronisia laitteita, esineitä 

ja komponentteja liitetään tietoverkostoihin hyödyntäen langattomia yhteyksiä ja internettiä. 

Tämä mahdollistaa tietojen välitystä etäseurantaa ja -hallintaa varten. Integroimalla 

tietoverkoston järjestelmiä muihin järjestelmiin yhteistoimiviksi kokonaisuuksiksi 

muodostetaan laajoja systeemien systeemejä. Nämä ovat esimerkiksi teolliset 

kontrollisysteemit ja tuotannon ohjaus- tai liiketoimintaprosessien hallintaohjelmistoja. 
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Internetin avulla pystytään seuraamaan mitattua tietoa tai prosessivaihetta reaaliaikaisesti ja 

ohjata tuotantoa tai toimenpiteitä. (Morgan, 2014) 

 

Teollisen internetin tekniset ratkaisut sisällyttävät anturit, tiedonvälitykset, prosessoinnit ja 

ohjaukset tai tulostukset. Anturit mittaavat tietoa ja välittävät mitatut tiedot laajempaan 

tietoverkostoon, esimerkiksi internet, jossa tiedot kerätään tietokannoissa. Tietojen perusteella 

voidaan ohjelmistojen avulla säätää ohjausparametreja erilaisiin sovelluksiin tai analysoida 

tietoa pitemmin erilaisiin hallintoparametreiksi.  

 

 

3.1 Teollisen internetin käyttökohteita 

 

Teollisuudessa esineiden internettiä hyödynnetään monenlaisessa käyttökohteessa ja 

liiketoiminnan osastoissa. Esimerkkejä on runsaasti saatavilla ja uusia kehitetään jatkuvasti. 

Tehtaat ja tuotantoa harrastavat yritykset pyrkivät kustannussäästöjä tavoittelemalla 

vähentämään tarvetta työntekijöille puuttumaan tuotannon prosesseihin. Ratkaisuja näihin 

tavoitteisiin etsitään automatisoimalla tuotantoa ja kehittämällä autonomisia järjestelmiä. 

Havainnollistamista varten esitetään seuraavissa kappaleissa teollisen internetin 

käyttövaihtoehtoja. 

 

3.1.1 Digitaliset tehtaat 

 

Esineiden internettiä omivat koneistot lähettävät operatiivista tietoa laitteistotuottajille ja 

koneiston käyttäville insinööreille. Tämä mahdollistaa tuotantojohdon ja tehtaan operatiivisen 

henkilökunnan etähallinnoimaan tehdasta ja hyödyntämään prosessiautomatisointia ja 

optimointia. (Newgenapps, 2017) 

 

3.1.2 Kiinteistöhuolto 

 

Tietoverkostoihin kytketyt anturit kiinteistössä tai koneistossa kykenevät välittämään 

olosuhdetietoja ja tarvittaessa huoltohälytyksiä. Koneistoissa on usein kriittisiä osia, jotka 

vaativat tiettyjä olosuhteita toimiakseen suunnitelmien mukaisesti. Anturit voivat jatkuvasti 
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mitata tämän koneiston parametreja ja lähettää hälytykset, jos mittaustieto poikkeaa ennalta 

määritetyistä arvoista. Huolehtimalla työolosuhteista ja koneiston ympäristöstä voidaan 

saavuttaa energiasäästöjä, vähentää kustannuksia, tehostaa koneiston käyttöaikoja ja 

operatiivista toimintaa. (Newgenapps, 2017) 

 

3.1.3 Tuotannonohjaus 

 

Tuotannossa teollinen internet mahdollistaa tuotantoketjujen seurantaa tuotteiden raaka-aine 

jalostuksesta lopullisen tuotteen pakkaukseen. Lähes reaaliaikainen palaute prosessien 

statuksesta tarjoaa laajakatseisuutta prosessien analysointiin. Tämän perusteella voidaan tehdä 

ehdotuksia tuotantoprosessien säätämisestä paremman hallinnon ja kustannussäästöjen vuoksi. 

Muita hyötyjä ovat tuotannossa syntyvän hävikin minimointi ja inventointityön vähentäminen. 

(Newgenapps, 2017) 

 

3.1.4 Laitosturvallisuus ja suojaus 

 

Teollisen internetin avulla tuotettua dataa voidaan analysoida ja analyysitulosten perusteella 

parantaa laitosten turvallisuutta ja työsuojelua. Seuraamalla avainasemassa olevia parametrejä, 

kuten sairausmäärät, lähellä oli tapahtumia, kolareita ja muita vahinkoja, havaitaan 

ongelmakohteita ja voidaan puuttua niiden ehkäisemiseen. (Newgenapps, 2017) 

 

3.1.5 Laadunvarmistus 

 

Keräämällä tuotetietoja, olosuhdetietoja ja muita laatuun viittaavaa dataa voi päätellä 

lopputuotteiden raaka-aine koostumuksista, hyötysuhteista, toimintasuhteista ja muistakin 

laadullisista tekijöistä. Tiedonkeräämien voi myös antaa loppuasiakkaan käyttötietoja. 

Teollisen internetin laitteita voi käyttää myös muun teknologian laadulliseen varmistukseen, 

kuten esimerkiksi kiinteistöteknologian tehon varmistukseen. (Newgenapps, 2017) 
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3.1.6 Logistiikka ja toimitusketjut 

 

Teollinen internet tarjoaa reaaliaikaista toimitusketjutietoa seuraamalla toimitusketjun läpi 

liikkuvia tuotteita, raaka-aineita, työkaluja tai komponentteja. Saadut tiedot auttavat tuottajia 

syöttämään lähetystietoja tuotannonohjausohjelmistoihin ja muihin systeemeihin. Yhdistämällä 

laitokset toimittajiin ja alihankkijoihin, kaikki osapuolet pääsevät seuraamaan varastojen tilaa 

ja voivat optimoida omia liiketoimintoja materiaalivirran mukaisesti. Tämä vähentää varastojen 

kokoja, edesauttaa ongelmatilanteiden ennakoimista ja mahdollistaa potentiaalisesti 

pääomakustannussäästöjä. (Newgenapps, 2017) 

 

 

3.2 Liiketoimintahaasteet 

 

Teollisen internetin kasvava rooli yritysten liiketoiminnassa ja siihen liittyvät tietoturvariskit 

luovat yrityksille teolliseen internettiin yhdistettäviä ainutlaatuisia haasteita riskien hallintaan. 

Tässä kappaleessa käsitellään kyseisiä haasteita liiketoiminnan näkökulmasta ja pohditaan 

mahdollisia ratkaisuja haasteiden lievittämiseen.  

 

Paremmin hyödynnetty tuotantokapasiteetti on merkityksellinen etu uusien tietojärjestelmien 

käyttöönotossa. Saavuttaakseen tuotantotavoitteita yritykset pitävät pystyä seuraamaan 

laitteistoa reaaliaikaisesti ja varmistaa laitteiston toimivuutta mahdollisimman korkealla 

hyötysuhteella. Laitteiden operaattorit tarvitsevat lisää näkevyyttä ja syvempää ymmärrystä 

laitteiston kunnosta poikkeavien tilanteiden tunnistamiseen ja ennenaikaiseen korjaamiseen. 

Seurantatoimenpiteet ja lisäkoulutukset ovat välttämättömiä toiminnan turvaamisen kannalta ja 

sitovat resursseja. Näiden haasteiden kohdistaminen voi olla rasite pienille yrityksille ja on 

mahdollista, että mukavuuden tai helppouden vuoksi vältetään turvallisten toimenpiteiden 

käyttöönottoa. Tämä ristiriita turvallisuuden ja mukavuuden välillä toistuu läpi teollisen 

internetin käyttöönotossa. (Cline, 2017) 

 

Internettiin kytköksissä olevien laitteiden nopea lisääntyminen ja tietojen yleistyvä tallennus 

pilvipalveluissa paljastaa yritykset suuremmalle tietoturvariskille. Tietohyökkäyksien 

mahdollisuus luo monenlaisia uhkia niin yksilöille henkilökohtaisten laitteidensa kautta, kuten 
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yrityksille heidän tietotekniikkajärjestelmistä. Molemmat osapuolet altistuvat taloudellisille ja 

operatiivisille vahingoille ja turvaamisen rooli on yhä tärkeämpää. Teollisten yritysten 

kohdistamat haasteet teollisesta internetistä voivat vaikuttaa tänä päivänä ylivoimaisilta. Nämä 

haasteet toisinaan tarjoavat suuria liiketoimintamahdollisuuksia tuottoisuuden ja kasvun 

parantamiseen niiden yritysten kohdalla, jotka ovat valmistautuneita systemaattisesti 

käyttöönottamaan älykkäitä tietohallinto- ja analyysijärjestelmiä.  (Cline, 2017) 

 

Operatiivisella tasolla teollisen internetin laitteistoa käyttävillä henkilöillä yleisesti puuttuu 

tarvittava ammattitaito ja kärsivällisyys, heillä on rajattu mahdollisuus käsittää laitteiston 

monimutkaisuutta ja työntekijät ovat tietämättömiä rajatapauksista. Seurauksena 

käyttöliittymien suunnittelu ja käyttöönotto vaativat erityistä huomiota, mikä toisinaan lisää 

resurssien tarvetta ja kustannuksia. Käyttöliittymien käyttäminen on oltava vaivatonta, 

intuitiivisella tasolla itsestään selittävää ja ystävällisiä niitä kohti, joilla on hankaluuksia 

teknologian käyttämisessä estämättä riittävän kattavaa ohjelmoitavuutta. Näiden asioiden 

tasapainottaminen voi näyttäytyä hyvinkin hankalaksi tehtäväksi, joka vaati useita 

iterointivaiheita ja tehokasta ohjelmistotuotantoa. Ongelmatilanteissa tai laitteiston kokonaan 

poissulkemisen tilanteessa laitteet voivat lukkiintua ja estää turvallista manuaalista käyttöä. 

Esimerkiksi älyovet, jotka normaalin toiminnan alaisena vaativat kulkulupaa, voisivat tarjota 

hätätilanteessa pelkästään manuaalisen avaamismahdollisuuden, jotta työntekijät voivat poistua 

ovista. Tällainen hätäavaamisen ominaisuus on samalla turvallisuusriski, jos hyökkäyksen 

yhteydessä aktivoidaan hätäominaisuudet ja hyökkääjä pääsee kulkemaan ovesta läpi avaamalla 

oven manuaalisesti ilman tarvetta kulkuluvalle. Tämänkaltaiset haasteet ovat käytännössä 

mahdottomia ratkaista ja on priorisoitava erilaisten turvallisuuksien välissä. Menneisyydessä 

kyberhyökkäysten vastatoimenpiteiden systemaattinen integraatio on seurannut tietotekniikan 

integraatiota jonkin mittaisella viiveellä. Tästä johtuen nykyiset teollisen internetin järjestelmät 

ovat usein vielä haavoittuvissa hyökkäyksille. (Lindquist, 2017) 

 

 

3.3 Tulevaisuuden haasteita 

 

Teollisen internetin anturit ja laitteet tuottavat suuria määriä dataa, jota pitää käsitellä ja 

säilyttää. Nykyisten datakeskusten arkkitehtuuri ei ole valmistautunut käsittelemään 
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yksityishenkilöiden ja yritysten suurta datamäärä ja datan heterogeenista luonnetta. Harvat 

yritykset kykenevät investoimaan riittävässä mittakaavassa tietopankkeihinsa ja 

toimeenpanemaan hyväksyttäviä tietojenkäsittelyjärjestelmiä. Seurauksena tietoja tallennetaan 

priorisoidusti tiedon arvon ja käyttötarpeen mukaisesti. Kun enemmän tietoa on saatavilla 

prosesseja ja analyyseja varten tiedonlouhintatyökalujen merkitys muuttuu pakolliseksi 

tarpeeksi. Tieto ei pelkästään esiinny epäjatkuvina paketteina, vain jatkuva tai reaaliaikainen 

tieto on tuotettu digitaalisten antureiden ja teollisen laitteiston avulla. Kuljetuskoneet, sähköiset 

laskijat, paketit ja muut esineet lähettävät jatkuvasti tietoa niiden paikasta, liikkeistä, 

lämpötiloista, olosuhteista ja muista ympäristötiedoista. Tietolouhintatyökalut mahdollistavat 

näin reaaliaikaiseen tietoon perustuvan prosessinohjausta operatiivisien tarpeiden mukaisesti. 

Tiedon analysointi ja oikeiden hälytysten tekeminen vaatii kattavia toimenpiteitä. 

Suodattaakseen ja ymmärtääkseen tietoja tarvitaan korkeatasoisiksi kehitettyjä 

tietokonealgoritmeja ja matemaattisia mallinuksia. Jatkuvan tiedon louhintaan vaaditut 

menetelmät ovat vain tällä hetkellä vielä puutteellisia. (Lee, 2015) 

 

Yksityisyyden haaste on jo nykypäivää, mutta teollisen internetin yleistyessään sen merkitys 

lisääntyy muiden haasteiden mukaisesti. Teollisen internetin laitteet tarjoavat käyttäjistään 

huomattavan paljon dataa käyttäjien sijainnista, liikkeistä, ostoksien suosimisesta tai myös 

terveystilasta. Kaikki henkilökohtaiset tiedot voivat aiheuttaa palveluntarjoajalle merkittävää 

yksityisyyden suojan murheita. Yksityisyyden suojaaminen on usein epätuottoisaa 

palveluntarjoajille. Louhittu tieto on tärkeää käyttäjän kokeman hyödyn laadunvarmistuksessa, 

mutta samalla tietosuojavaatimukset lisäävät kehitys- ja ylläpitokustannuksia. Yksityisyyden 

lisäksi myös turvallisuus lisää haasteita. Suureneva määrä ja monipuolisuus internettiin 

kytköksissä olevia laitteita kasvattaa turvallisuusriskejä eksponentiaalisesti. Vaikka teollinen 

internet parantaa yritysten tuottoisuutta ja parantaa tuotteiden laatua, samalla se lisää 

hyökkäysrajapintaa mahdollisille hakkeroinnille ja muulle kyberrikollisuudelle. On 

havaittavissa, että suuri osa internettiin kytköksissä olevista laitteista on haavoittuvissa 

hyökkäyksille riittämättömän tietosuojelun vuoksi. Puutteelliset tiedonvälitysten salaukset, 

suojattomat nettirajapinnat, vanhentunut ohjelmistoturva ja riittämätön käyttöoikeuksien 

hallinta ovat syitä tähän. Yleisesti voi sanoa, että teollisen internetin laitteet eivät käytä tietojen 

salaustekniikkoja, vaikka jotkut sovellukset tukevat herkkää tietoa yritysten infrastruktuurista 

ja strategisista palveluista. Joidenkin voimalaitosten ohjausohjelmat ovat muun muassa olleet 
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hyökkäyksien kohteina. Puutteellinen tietoturva ja turvallisuuden huomioon ottaminen luo 

vastarintaa teollisen internetin käyttöönottoon. Haasteena on kouluttaa suunnittelijat ja 

ylläpitäjät ongelmakohtien huomioimisessa, sekä sisällyttämään turvallisuusratkaisuja 

tuotteisiin, että suostuttamaan käyttäjiä käyttämään laitteistojen turvaominaisuuksia, joita on 

mahdollisesti asennettu. (Lee, 2015) 

 

 

 

4 YHTEISTOIMIVUUDEN RISKIT 

 

Integroimalla tietoverkostojärjestelmiä muihin järjestelmiin yhteistoimiviksi kokonaisuuksiksi 

muodostetaan laajoja systeemien systeemejä. Näitä ovat esimerkiksi teolliset kontrollisysteemit 

tuotannon ohjaukseen tai liiketoimintaprosessien hallintaohjelmistot. 

 

Tietoturvan tarve lisääntyy monitasoisissa järjestelmissä laajentuvan hyökkäysrajapinnan 

kautta. Tähän kuuluu työntekijöiden omien laitteiden tuonti työpaikalle tai liittäminen 

työpaikan tietoverkostoihin. Riittämättömät suojaukset vaarantavat tuotantoa, jos 

vahinkomieleistä toimintaa sallitaan huolimattoman tietoturvakäytännön avulla. 

 

 

4.1 Yhteistoimivuuden määrittely 

 

Yhteistoimivuutta tutkiessa huomaa nopeasti, miten monipuolinen ja laaja käsitys termillä on. 

Yritysten määrittelyt yhteistoimivuudesta usein keskittyvät johonkin toimialaan tai osaan 

liiketoimintaa. Yksi määrittely on, että yhteistoimivuus on tietokonesysteemien kyky suorittaa 

sovelluksia ja ohjelmia toimittajavälisesti ja tietokoneiden kyky vuorovaikutukseen yli 

paikallisten tai laajojen tietoverkostojen kautta riippumatta fyysisestä arkkitehtuurista tai 

käyttöjärjestelmistä. Yhteistoimivuutta mahdollistetaan tässä tapauksessa ohjelmisto- ja 

laitekomponenttien avulla, jotka noudattavat sovittuja standardeja. (Businessdictionary, 2018) 

 

Yhteistoimivuus yksinkertaistettuna on astemainen mitta, jolla erilaiset organisaatiot tai 

toimijat pystyvät toimimaan yhdessä saavuttaakseen yhteisiä tavoitteita. Tässä korkeatasoisessa 
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näkökulmassa on säveliä standardisoinnista, integraatiosta, yhteistyöstä ja synergiasta. 

Yhteistoimivuuden yksityiskohdat ovat toisinaan hankalia määritellä. Yksittäiset määrittelyt 

ovat usein tilanneriippuvaisia ja niitä löytyy monesti erilaisissa liiketoiminnan tasoissa. Tässä 

työssä käsitetyt tasot ovat strateginen, operatiivinen ja teknologinen yhteistoimivuus. Näissä 

raameissa yhteistoimivuutta voi analysoida tehokkaasti ja soveltaa edellä mainittuja riskilajeja 

ja tehdä johtopäätöksiä riskienhallintaa varten. (Rand, 2018) 

 

Tässä työssä sovelletaan yhteistoimivuudelle seuraava määrittely: Yhteistoimivuus on 

systeemien, yksiköiden tai laitteiden kyky tarjota palveluita ja hyväksyä palveluita muilta 

systeemeiltä, yksiköiltä tai laitteilta ja käyttämään näitä palveluita tehokkaan yhteistyön 

mahdollistamiseksi. 

 

 

4.2 Riskien tunnistaminen 

 

Teollisen internetin ekosysteemin luotettavuus on oleellista, jotta yrityksillä on riittävästi 

itsevarmuutta omaista ja ottaa käyttöön teollisen internetin sovelluksia. Luotettavuuden 

ulottuvuuteen liittyy karakterisia ominaisuuksia, kuten turvallisuus, suojaus, toimintavarmuus 

ja ympäristönhaittojen, inhimillisten virheiden, systeemivikojen kuin myös hyökkäysten 

sietokyky. (Iiconsortium, 2017) 

 

Turvallisuudella on kriittinen aspekti teollisen internetin luotettavuuteen. Turvallisuudella 

tarkoitetaan systeemin oloa toimia ilman hyväksyttämättömiä fyysisiä riskiä ihmisten 

terveydelle, välillisesti tai välittömästi, sekä omaisuudelle että ympäristölle. 

Tuotantolaitoksissa lisääntyvä robotiikka ja automaattinen tavaroiden käsittely sisältää vaaraa 

niiden läheisyydessä toimiville ihmisille. (Iiconsortium, 2017) 

 

Erilaiset teollisuuden alat omivat jo pitkäaikaisia lähentymistapoja turvallisuuteen. Näiden 

lähestymistavat pitävät kuitenkin jatkaa kehitystä, jotta ne voivat vaikuttaa suunnitellusti 

teollisesta internetistä syntyviin riskeihin. Turvallisuuden kannalta voi tunnistaa neljä 

avainhaasteita, joihin tässä työssä pyritään keskittymään. Nämä ovat (Iiconsortium, 2017):  
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- lisääntyvä tietoturvariski lisääntyvän hyökkäysrajapinnan myötä 

- Informaatioteknologian (IT) ja operatiivisen teknologian (OT) konvergenssi 

- kokonaisvaltainen autonomia 

- puutteelliset lakisääteiset raamit kehittyviin standardeihin. 

 

4.2.1 Hyökkäysrajapinnan lisääntyminen 

 

Hyökkäysrajapintaan liittyvä turvallisuusriski laajentuu yhteistoimivuuden lisääntyessä 

systeemien kesken ja on teollisen internetin yksi suurimmista haasteista. Teollisen internetin 

perustoimivuuden kohtia on tiedonvälitysten mahdollisuus ja yhteyksien luominen jo olemassa 

oleviin turvallisuusalttiisiin systeemeihin. Tiedonvälittyvyyden lisäämien systeemin jokaisessa 

tasossa johtaa paljon suuremmalle hyökkäysrajapinnalle, jota pahamieliset vastustajat voivat 

potentiaalisesti hyväksikäyttää aiheuttaakseen vahingollista systeemitoimintaa. Yksi esille 

nouseva haaste on toimintavarmuuden lisääminen ja turvaprotokollien luominen ja 

noudattaminen tiedonvälityksissä turvallisuuskriittisten toimijoiden kesken. (Iiconsortium, 

2017) 

 

4.2.2 IT ja OT konvergenssi 

 

Teollinen internetti ajaa korkeatasoisempaa integraatiota IT:n ja OT:n välillä. Teknologioiden 

väli pienenee ja lähentyvät toisiaan. IT sisältää organisaatioiden tietoverkostot, 

tietokantapalvelut, analyysitehtävät ja nettipalveluita. OT sisältää reaaliaikaiset, usein 

langalliset, verkostot, ohjelmoitavissa olevat kontrollisysteemit, anturit ja aktuaattorit. Näiden 

kahden teknologian integrointi tapahtuu sekä fyysisesti kuin myös ihmisten mielessä ja 

asenteissa. Fyysinen integrointi tarkoitetaan molempien teknologioiden ylläpitoa samalla 

alustalla. Näin ollen syntyy teknologiavälistä vuorovaikutusta, jolla voi olla synergian 

muodossa hyötyä tai vahinkotilanteissa suurempaa haittaa. (Iiconsortium, 2017) 
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4.2.3 Kokonaisvaltainen autonomia 

 

Autonomiset systeemit kykenevät tekemään päätöksiä itsestään, ilman ulkoisia syöttöjä. Tähän 

kuuluu toimintojen ylläpito myös silloin kun systeemi ei ole yhteyksissä ympäröiviin 

tietoverkostoihin tai etähallintaan. Yleensä autonomiset systeemit saavat ihmisiltä 

korkeatasoista tehtävänsyötettä ja matalatasoiset tehtävänannot systeemi prosessoi itse. 

Autonomiasta syntyy ainakin kaksi turvallisuusriskiä. Ensinnäkin autonomia muuttaa 

turvallisuusvastuun jakelua ihmisten ja systeemin välissä. Toiseksi edistynyt autonomia vaatii 

dynaamisesti muuttuvaan ympäristöön reagoimista ja siihen liittyvää päätöksentekokykyä. 

Molemmat ovat pohjimmiltaan ihmisten ohjelmoitavissa, mutta mahdollisten vaaratilanteiden 

laajuuden ja määrän takia kokonaisvaltainen turvallisuus on teoreettista ja käytännössä voi aina 

ilmetä vahinkoja samalla tavalla kuin inhimillisissä virheissä. Inhimillinen virhe siirtyy 

ohjelmoinnin myötä autonomisiin systeemeihin. (Iiconsortium, 2017) 

 

4.2.4 Puutteelliset lakisääteiset raamit kehittyviin standardeihin 

 

Monet turvallisuuteen liittyvät standardit ja lainsäädännölliset raamit ovat luotu 

vuosikymmeniä sitten. Toki nykypäivänä hallinnot ovat kehittämässä niitä lisää, mutta 

tekniikan kehitykseen verrattuna monet lainsäädännölliset rajoitukset ja vaatimukset ovat 

jäljessä. 

 

Tärkeä toiminnallisuus, mitä toivotaan teollisen internetin toteutuvan, on välitön 

yhteistoimivuus laitteiden kytkettyään toisiinsa. Vaikka turvallisia ja helposti kytkeytyvät 

systeemit ovat mahdollisia tuottaa, niiden sertifiointiprosessit ovat vaikeasti skaalattavissa. 

Skaalattavuuden turvallisuutta voidaan standardisoida, mutta tämä lisää yrityksille 

monimutkaisuuden vuoksi huomattavasti suunnittelun tarvetta ja pidentää tuotekehitystä ja 

sitoo ennestään rajallisia resursseja yhä enemmän. (Iiconsortium, 2017) 

 

4.3 Tunnistettujen riskien hallinta 

 

Tuotannon lisääntynyt automatisaatio luo tarpeen työntekijöiden kunnolliselle koulutukselle, 

toimenpiteille ja turvajärjestelmille teollisen internetin ympäristössä. Perinteiset 
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tuotantolaitteistot perustuvat vakiintuneeseen käytäntöön ja käsitykseen turvajärjestelmistä, 

kun uudet teknologiat luovat uusia riskejä. On mahdollista, että osa uusista tuotantolaitteista ja 

komponenteista on suunniteltu ilman standardimaisia turvallisuusprotokollia, kuten esimerkiksi 

hätäsammutusmekanismeja tai konevalvontaa, mitkä voi suojella koneiden lähellä olevia 

työntekijöitä. Teollisen internetin liitäntä tuotantoteknologiaan tarkoittaa sitä, että integroijat 

työskentelevät tiiviisti laitetuottajien kanssa kehittääkseen laitevaatimuksia tehtaisiin. 

Laitetoimittajat voivat sisällyttää laadunvalvonnan toimihenkilöt, turvallisuusvastaavat, 

työntekijät ja huoltohenkilökuntaa mahdollisten riskien tunnistamisessa ja määrittelemään 

yhdessä turvallisuusmenetelmiä räätälöityihin ratkaisuihin. Näkökulmien laajuus edesauttaa 

mahdollisten puutteiden esilletuomista ennenaikaisesti ja samalla toimenpide lisää syvää 

ymmärrystä, joka voi näyttäytyä arvokkaaksi laitteiden kehityksessä. (Travelers, 2018) 

 

Omaamalla kunnollista laadunvalvontaa ennen teollisen internetin ratkaisujen 

käyttöönottamista autetaan tuottajia estämään virheitä, jotka voivat johtaa vahinkoihin. 

Tuotantoyritykset voivat julkaista selkeitä varoituksia ja ohjeistuksia. Fyysiset 

turvallisuusmenetelmät voivat olla myös tarpeellisia turvatakseen oikeutettujen henkilöiden 

pääsyä teollisen internetin laitteistoon tai järjestelmään, samalla estäen kiellettyjä pääsy-

yrityksiä. Luomalla voimakkaita salasanoja ja vaihtamalla näitä säännöllisesti on vaikutusta 

pääsyturvallisuuteen. Muita hallintomenetelmiä, joilla on turvallisuutta lisäävä ominaisuus, 

ovat sulatettujen järjestelmien suosiminen. Sulatetut järjestelmät eivät välitä tietoja 

ulkopuolisille toimijoille, joiden tietoturvajärjestelmiä ei voi suoraan hallita. Toinen etu 

sulatetuissa järjestelmissä on mahdollisuus jakaa teollisen internetin järjestelmää pienempiin 

osajärjestelmiin. Hallitsemalla osajärjestelmien välistä tietojenvälitystä, esimerkiksi 

salasanoilla, voidaan lisätä tietovuotojen estämistä. Tällä tavalla suljetut ja sisäiset järjestelmät 

eivät pääse vaikuttamaan muiden järjestelmien toimintaan poikkeustilanteissa. 

 

Hyökkäysrajapinta kasvaa, kun järjestelmiä liitetään toisiin järjestelmiin, järjestelmiin lisätään 

uusia, internettiin yhteydessä olevia laitteita tai järjestelmien käsiksi pääsevien henkilöiden 

lukumäärä kasvaa. Työntekijöillä voi olla omia laitteita, kuten esimerkiksi henkilökohtainen 

älypuhelin, kytköksissä työnantajan tietoverkostoon. Henkilökohtaiset laitteet lisäävät näin 

riskien hallinnossa huomioon otettavaa rajapintaa. Rajaamalla henkilökohtaisten laitteiden 

tuomista työpaikalle tai laitteiden yhdistymistä kriittisiin tietoverkostoihin voidaan pienentää 
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hyökkäysväyliä ja todennäköisemmin välttyä hyökkäyksistä. Rajaamalla laitteiden 

internetyhteyksiä muutamiin järjestelmän toimivuuden kannalta tärkeämpiin laitteisiin pidetään 

laitekanta helpommin hallittavissa ja mahdollisten heikkojen lenkkien tunnistaminen tehostuu. 

Työntekijöiden koulutus turvalliseen käytäntöön on tärkeässä roolissa inhimillisen virheen 

estämisessä. IT:n ja OT:n konvergenssi vaatisi myös koulutuksen lisäksi ylläpitäjien 

pätevyyden harkintaa. Rajaamalla ylläpidon mahdollisuutta vaikuttamaan teollisen internetin 

ratkaisuihin kokonaisvaltaisesti pienenevät myös hyökkääjien mahdollisuudet vahingon 

tuottamiseen. Teollisen internetin riskienhallinnassa on käyttökohteiden monipuolisuuden ja 

sidosryhmien vaihtelevuuden vuoksi suositeltavaa pohtimaan mahdollisia riskejä 

ratkaisukohtaisesti ja perustamaan räätälöityjä menettelytapoja riskien välttämiseen, vahingon 

lievittämiseen tai riskin siirtoon. 

 

 

4.4 Tietoturvariskien hallintamenetelmät 

 

Teollisuuden kybervahingot johtuvat yleensä omista virheistä, tahattomista tietovuodoista, 

haittaohjelmista ja rikollisten hyökkäyksistä. Yritysten tietoturvallisuutta ja siihen liittyvää 

ymmärrystä voidaan lisätä siihen suunnatuilla tietoturvaoppailla ja niistä saatavista ohjeista. 

Taulukko 2 kasaa tärkeimmät turvatoimenpiteet ja menetelmät, millä yritykset voivat vähentää 

vahinkojen todennäköisyyttä ja suunnitelmallisesti pienentää mahdollisten vahinkojen 

haittavaikutuksia. 

 

Yleisimmät tietoturvamenetelmät, kuten salasanojen jatkuva vaihtaminen, 

virustorjuntaohjelmistojen asentaminen, turvallisten yhteyksien käyttäminen ja tietovälitysten 

salaus ovat menestyviä tekijöitä tietoturvariskien hallintaan. Yhdistämällä näitä menetelmiä 

voidaan lisätä turvallisuutta huomattavasti. Kuitenkin teknisten ratkaisuiden lisäksi 

organisaatioiden on panostettava yrityskulttuuriin koulutuksilla ja näin pienentää vahinkojen 

todennäköisyyttä ja häiriöiden laajuutta. Yritykset eivät saa unohtaa, että tietoturvallisuus ja 

teollinen internet vaikuttavat monella tasolla yrityksen toimintaan. Menestyvä riskienhallinta 

ottaa huomioon tekniikkaa, ihmisiä ja organisaatiota. (Smith, 2017) 
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Taulukko 2 Turvatoimenpiteet tietoturvan riskienhallintaan (Keskuskauppakamari, 2016) 

Turvatoimenpide  Kuvaus 

Varmuuskopiot yrityksen tiedoista 

ja palautusprosessin varmistus 

Yritysten tiedot ovat suojassa ennen tietoturvaloukkauksen tapahtumista, 

jossa tietoja voidaan varastaa, muuttaa, poistaa tai kadottaa. 

Varmuuskopion lisäksi on tarkistettava varmistustiedostoja ja testattava 

palautusprosessia säännöllisesti. 

Tietoteknisten järjestelmien 

päivitykset 

Kaikki ohjelmistot ja laitteistot tulee päivittää korjauksien ja päivityksien 

saatavuuden mukaisesti, mikä pienentää haavoittuvuutta. Automaattisia 

päivitysprosesseja kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaisesti. 

Koulutukseen panostaminen Henkilöstölle annetaan perustiedot tietoturvauhista ja siihen liittyvistä 

aiheista. Jatkuvat kertaukset varmistavat, että kaikki tietoihin ja 

tietojärjestelmiin pääsevät työntekijät ovat vastuuntietoisia jokapäiväisestä 

tietoturvan suojaamisesta ja tukemisesta. Koulutukseen panostaminen 

kehittää myös vaadittuja taitoja ja valmiuksia vahinkojen torjumiseen. 

Tietoympäristön valvominen Tietoturvahäiröstä ilmoittavat järjestelmät ja prosessit lisäävät tietoisuutta 

turvallisuusloukkauksista. Havaitsemiseen on tarjolla erilaisia teknisiä 

ratkaisuja, kuten esto- tai hallintajärjestelmät. Tuotettua tietoa on jatkuvasti 

seurattava ja analysoitava häiriön tunnistamiseksi. 

Monikerroksiset suojaukset Tietoturvariskejä hallinnoidaan yhdistämällä useita ratkaisuja. 

Monikerroksisuus rajoittaa hyökkääjien mahdollisuuksia toimia ja lisää 

tunkeilijan havaitsemisen todennäköisyyttä valvontajärjestelmillä. 

Varautuminen 

tietoturvaloukkauksiin 

Varmistetaan, että tarvittavat resurssit ovat käytettävissä ja että järjestelmät 

ja prosessit tallentavat kriittistä tietoa. Haittaohjelmat on saatava tuhottua. 

Valmistetaan suunnitelma, jonka avulla päätöksentekoa nopeutetaan ja 

tarvittavat toimenpiteet ovat saatavilla. 

Tietoturvavakuutukset Vähennetään vahingon taloudellisia vaikutuksia, lisätään yritysten sisäistä 

riskienhallintaa ja hallitaan riskialttiutta ennakoivasti. 

 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Teollinen internet on nopeasti kehittyvä teknologiaratkaisujen kokonaisuus, jonka vaikutusta 

yhteiskunnan arkielämään on kiistämättömästi lisääntymässä. Laajasta integroimisesta 

huolimatta sen tietoturvallisuus on laajalta jäänyt varjoon ja nykypäivinä teollisen internetin 

tietoturva on puutteellinen ja vaatii lisää suojausta ja käyttöoikeuksien hallintaa. Teknologiset 

ratkaisut ovat monimutkaisia ja vielä tuoreita. Tästä johtuen mahdolliset vahingot ja uhat ovat 

joko vielä tunnistamattomia tai julkaisemattomia.  

 

Teknologian kehitys mahdollistaa yhä enemmän liiketoiminnallista hyödynlouhintaa erilaisten 

sovellusten kehittymisen myötä, mutta tämän haittapuolena on selkeästi systeemien 

haavoittuvuuden kasvaminen. Turvallisuusprotokollat vaativat verifiointia ja laaja testausta 

riskin minimointia varten. Tämä vie resursseja ja aikaa, jota kovan paineen alla teollista 
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internettiä kehittävät toimijat, jotka usein ovat nuoria ja pieniä yrityksiä, eivät omista. Tästä 

johtuen teollisen internetin tuotteita voi joutua markkinoille ilman riittävää testausta ja 

ominaisuuksien varmistamista. 

 

Riskienhallinnan kannalta on tärkeää kouluttaa organisaatioita ja niiden henkilökuntaa 

tietoriskeistä ja mahdollisista uhista systeemien väärinkäytöstä. Inhimillinen tekijä ei poistu, 

kun päätöksentekoprosesseja digitalisoidaan, vaan inhimillinen tekijä löytyy teollisen internetin 

tehtävämäärittelyn ohjelmistoissa.  

 

Teollisen internetin ja yhteistoimivuuden riskejä on tunnistettu pääsääntöisesti 

tietoturvallisuusriskeinä ja teknologiariskeinä. Näillä on välillisesti ja välittömästi myös 

liiketoimintariskin ja vahinkoriskin seurauksia. Kirjallisuudesta päätellen yritysten on 

huomioitava näitä riskejä yhä tarkemmin päätöksenteossa liiketoimintatavoitteiden 

saavuttamisen ja turvaamisen kannalta. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on teollisen 

internetin kannalta hyvin haasteellista toteuttaa ja tutkielman tuloksena voidaan pitää 

yksittäisten sovellusten matalatasoisen riskienhallinnan tarpeelliseksi. 

 

 

 

6 YHTEENVETO 

 

Yritykselle on tärkeää suojella omaisuutta, prosesseja, työntekijöitä ja liiketoimintaa. 

Onnistuneen riskienhallinnan kannalta on olennaista resursoida riittävästi aikaa ja investointeja 

riskien tunnistamiseen ja hallintoon. Teollinen internet ja sen lisääntyvä yhteistoimivuus eivät 

ole poikkeuksia tässä säännössä. 

 

Yhteistoimivuuden merkityksellisimmäksi riskeiksi voidaan kirjallisuustyön tuloksena 

määritellä turvallisuusriskit ja tietoriskit. Teollisen internetin järjestelmän korruptio tai 

huoleton käyttö voi aiheuttaa vahinkoja laitteiston käyttäjille tai lähellä työskenteleville 

ihmisille. Tuotteiden laatu voi vahingoittua tai vääränlaiset tuotteet voivat haittaa muita 

käyttäjiä. Aineetonta omaisuutta voidaan varastaa tai väärentää, mistä syntyy merkityksellisiä 
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liiketoimintavahinkoja. Riskien välttämisen kannalta on suositeltavaa takaamaan huolellista 

näkevyyttä teollisen internetin järjestelmässä olevista osista ja siinä liikkuvasta tiedosta.  

 

Riskienhallinnan kannalta yhteistoimivuuden kontekstissa riskien tunnistaminen ja soveltuvien 

ratkaisujen löytäminen on varsinkin yksitasoisesti oleellinen menettelytapa. Tämän lisäksi 

systeemien väliset tiedonvälitykset vaativat erikoista huomiota ja turvallisuusjärjestelmien 

soveltamista. Nykypäivänä teollisen internetin järjestelmät eivät ole riittävästi kehitettyjä 

luomaan tavoitettua hyötyä ja samalla huomioimaan toimintaturvallisuutta ja 

tietoturvallisuutta. Varsinkin kyberfyysiset systeemit voivat aiheuttaa fyysistä vahinkoa.  

Teollisen internetin suojeleminen vaatii holistisia tietoturvallisuuden raameja, jotka kattavat 

kaikkia järjestelmien tasoja ja vaikutuksia liiketoimintaan. Valitettavasti olemassa olevat 

tietojärjestelmien ratkaisut ovat vielä sopimattomia, sillä ne eivät skaalaudu systeemien 

systeemeihin ja kokonaisvaltaiseen, monitasoiseen kyberfyysisiin järjestelmiin.  
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