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Yleistä aiheesta 
 
Luemme kyberturvallisuutta koskevia uutisia lähes päivittäin, kun organisaatiot ja viranomaiset ympäri 
maailmaa kärsivät kiristyshaittaohjelmista, huijauksista tai muista erityyppisistä kyberhyökkäyksistä. 
Kyberturvallisuusosaajille on kysyntää ja valtava tarve puolustustautuessamme näitä kasvavia uhkia 
vastaan. Viimeisimpien tutkimusten mukaan maailmanlaajuisesti on auki lähes 3 miljoonaa 
kyberturvallisuusalan työpaikkaa.  
 
Oletko sinä harkinnut uraa kyberturvallisuuden ammattilaisena? Se on nopeatempoinen ja dynaaminen 
ala, jolla on valtava määrä jännittäviä erikoistumisalueita, joista valita. Näihin tehtäviin kuuluvat muun 
muassa tietoturvaloukkausten tekninen tutkinta eli forensiikka, tietoturvatietoisuus ja koulutus, 
päätelaitteiden tietoturva, kriittinen infrastruktuuri, tietoturvaloukkausten käsittely, turvallinen 
sovelluskehitys ja hallinnollinen tietoturva. Voit työskennellä alalla lähes kaikkialla maailmassa, monin 
eduin ja sinulla on mahdollisuus saada tehtäviesi avulla aikaan todellisia muutoksia. 
 

Tarvitsenko tietotekiikkaan liittyvän tutkinnon? 
 
Et missään nimessä. Monen parhaan kyberturvallisuusosaajan tausta on muualta kuin tekniseltä alalta. 
Avain on kiinnostus oppia. Kun ymmärrät, miten tekniikat toimivat (ja rikkoutuvat), voit turvata ne 
paremmin. Voit aloittaa kyberturvallisuusasioiden opettelun helposti omaan tahtiin ja mukavasti kotoa 
käsin. 
 

Miten pääsen alkuun? 
 
Aloita tutustumalla eri alueisiin, jotta löydät omat kiinnostuksen kohteesi. Voit aloittaa vaikkapa kotona 
olevista tietokoneista tai laitteista. 
 

● Koodaaminen: Opettele sovelluskehityksen perusteet. Python, HTML tai JavaScript ovat hyviä 
aloittaessa valittavia ohjelmointikieliä. Harkitse opintoja verkossa tai aloita tutustuminen 
ohjelmoinnin perusteisiin jonkin kirjan avulla. 

● Järjestelmät: Opettele käyttöjärjestelmän, kuten Linux tai Windows, ylläpidon perusteet. Jos 
haluat oikein nörtteillä, kehitä osaamistasi komentorivin käytössä ja skriptien kirjoittamisessa. 

● Sovellukset: Opettele ylläpitämään sovelluksia, kuten verkkopalvelinta eli web-palvelinta. 
 

Kuka tahansa voi aloittaa uran kyberturvallisuuden parissa 

Kuukausittain sinulle julkaistava tietoturvatietoisuuteen liittyvä uutiskirje 
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● Tietoliikenne: Selvitä miten tietokoneet ja laitteet keskustelevat keskenään kaappaamalla niiden 
välistä verkkoliikennettä ja analysoimalla sitä. Tämä voi olla hauskaa, koska kodissasi on 
todennäköisesti jo kotiverkkko, johon on liitetty erilaisia laitteita. 

● Pilviteknologiat : Opettele, miten pilvipalvelut toimivat ja miten niitä voidaan hyödyntää. 
 
Asenna kotiin oma harjoitusympäristö. Voit käyttää pilvipalvelveluja, kuten Amazon AWS:ää tai 
Microsoftin Azurea. Voit myös pystyttää useita virtuaalisia käyttöjärjestelmiä samaan fyysiseen 
tietokoneeseen virtualisointipalveluiden avulla. Jos haluat työskennellä suoraan laitteistojen kanssa, osta 
yksinkertaisia ja edullisia tietokoneita, kuten Raspberry Pi tai Arduino. Kun olet saanut järjestelmäsi 
pystyyn ja käyntiin, aloita niiden kanssa harjoittelu ja opettele kaikki mahdollinen niiden asetusten 
määrittämisestä ja optimoinnista tai aloita ohjelmointi näille järjestelmille. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa 
aloittaa, tee niitä asioita, jotka sinua kiinnostaa. 
 
Toinen hyvä tapa päästä alkuun alalla on tavata ja työskennellä muiden kyberturvallisuuden parissa 
työskentelevien kanssa. Harkitse osallistumista paikallisiin tai virtuaalisiin konferensseihin ja tilaisuuksiin, 
kuten Bsides, SANS New2Cyber ja Suomessa esimerkiksi Helsec. Vaikeinta on löytää ensimmäinen 
tapahtuma tai tapaaminen. Kun osallistut, verkostoidu muiden osallistujien kanssa ja kasvata alalla olevien 
verkostoasi.  
 
Muita kyberturvallisuuden oppimisvaihtoehtoja ovat YouTube-videot, podcastien kuuntelu, vierailu 
internetfoorumeilla, kyberturvallisuusammattilaisten blogien tilaaminen tai verkossa pidettäviin 
lipunryöstötilaisuuksiin (Capture the Flag, CTF) osallistuminen. Älä anna koulutuksesi tai taustasi pidätellä 
sinua. Tahto oppia ja auttaa muita sekä kyky ajatella asioita "laatikon ulkopuolelta" ovat hyviä 
ominaisuuksia. Kun alat kehittää teknisiä taitojasi ja tavata muita alalla, erilaisia mahdollisuuksia 
ilmaantuu. 

 
 
 
 
 

Vierastoimittaja 
Lodrina Cherne (@hexplates) toimii johtavana turvallisuuden puolestapuhujana yrityksessä 
Cybereason, joka edistää innovaatioita ja kehittää parhaita käytäntöjä kyberturvallisuuden 
standardeihin ja politiikkoihin. Hän on myös SANS Instituten sertifioitu kouluttaja. Hän auttaa siellä 
tietoturva-asiantuntijoita kehittämään perusosaamistaan tietoturvaloukkausten tutkinnan ja 
hallinnan (DFIR) alueella. 
 

Lisätiedot 
Bsides-turvallisuuskonferenssit: http://www.securitybsides.com/ 
Naiset kyberturvallisuusalalla: https://www.wicys.org/ 
New2Cyberin YouTube-soittolista: https://youtube.com/playlist?list=PLtgaAEEmVe6BQkZiJC5nIk9xx74QTGtsZ 
SANS kyberturvallisuusakatemiat: https://www.sans.org/scholarship-academies/ 
SANS Cyber Aces -kurssit: https://www.cyberaces.org/ 
Kyberturvallisuusaiheisia podcasteja: https://www.sans.org/blog/cybersecurity-podcast-roundup/ 
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