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1. Johdanto  
 

Kybertoimintaympäristö on erityisesti 2000-luvun aikana tullut keskeiseksi 

ulottuvuudeksi niin maailmanpolitiikassa, sodankäynnissä kuin muillakin yhteiskunnan 

aloilla. Kyberulottuvuus tarjoaa runsaasti taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia 

mahdollisuuksia, mutta siihen kytkeytyy läheisesti myös turvallisuusriskit ja uhkakuvat. 

Valtioihin, organisaatioihin ja ihmisiin kohdistuu moniulotteinen kyberuhkien kirjo: 

niin valtiollisen kuin ei-valtiollisen toimijat toteuttavat jatkuvasti erilaisia 

kyberhyökkäyksiä, kuten hakkerointeja, haittaohjelmia, palvelunestohyökkäyksiä, 

vakoilua ja muuta kybervaikuttamista. Kyberuhkista ja -konfliktista on tullut 

erottamaton osa kansallista ja kansainvälistä turvallisuutta, ja kyberoperaatiot ovat 

nykyään keskeinen vaikuttamisen keino valtioiden välisissä suhteissa.  

Kybertoimintaympäristöä määrittelevät toimijoiden ja toimintatapojen monimuotoisuus, 

anonymiteetti sekä jatkuva kehittyminen, ja valtioiden onkin otettava huomioon monia 

erilaisia tekijöitä vastatessaan niihin kohdistuviin kyberuhkiin. Valtioilla on käytössään 

esimerkiksi diplomaattisia, oikeudellisia, taloudellisia, sotilaallisia ja viestinnällisiä 

keinoja vastata niihin kohdistettuihin kyberoperaatioihin (esim. Limnéll, 2017, s. 47). 

Puolustukselliset ja vastatoimena toteutetut kyberoperaatiot ja sotilaalliset toimet eivät 

yleensä tule julkisuuteen, mutta valtioiden asettamista julkisista oikeussyytteistä ja 

taloudellisista sanktioista on esimerkkejä viime vuosilta1.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelen yhtä maailmanpolitiikan tutkimukselle relevanttia 

kyberulottuvuuden toimintalogiikkaa ja keskeistä valtioiden viestinnällistä keinoa 

vastata kyberoperaatioihin, kybervaikuttamisen julkista attribuointia. Attribuutiolla 

tarkoitetaan sotilaallisesta tai rikollisesta toiminnasta tai muusta vaikuttamisesta 

vastuullisen tahon tunnistamista ja nimeämistä. Onnistunut tekninen attribuutio on 

edellytys muillekin vastatoimille. Valtion päätökseen kyberoperaation julkisesta 

attribuoinnista vaikuttavat kuitenkin valtion teknisten kyvykkyyksien lisäksi sen 

poliittiset ja strategiset motiivit ja tavoitteet. Kansainvälisissä suhteissa julkinen 

 
1 Esimerkiksi Yhdysvallat on asettanut syytteisiin kyberhyökkäyksiä tehneitä ulkomaan kansalaisia, 

ensimmäistä kertaa vuonna 2014, jolloin viisi kiinalaista hakkeria sai syytteet kybervakoilusta (US 

Department of Justice, 2014). Lisäksi monet valtiot ovat asettaneet kyberoperaatioista taloudellisia 

sanktioita. Myös Euroopan unioni (EU) asetti heinäkuussa 2020 ensimmäistä kertaa sanktioita 

ulkomaisille yksilöille ja organisaatioille sen jäsenvaltioita kohtaan tehdyistä kyberhyökkäyksistä osana 

unionin uutta ’kyberdiplomatian työkalupakkia’ (Council of the European Union, 2020). 
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kybervaikuttamisen attribuointi onkin siis itsessään vaikuttamisen väline. Tässä 

tutkimuksessa tarkastelen nimenomaan julkista attribuointia, siis käytännössä 

attribuutiosta viestimistä sen teknisen suorittamisen sijasta. 

Maailmassa toteutetaan vuosittain lukemattomia kyberhyökkäyksiä ja -operaatioita. 

Julkisten tietojen perusteella valtioihin kohdistuvia laajamittaisia kyberoperaatioita on 

vuosittain useita kymmeniä, joskin oletettavaa on, että todellinen luku on korkeampi. 

Monien kyberhyökkäysten tekijää ei koskaan selvitetä tai julkaista, mutta 

laajamittaisten kyberoperaatioiden tekijästä on julkisuudessa usein vähintään arvio. 

Huomionarvoista kuitenkin on, että usein tieto ja todisteet kyberoperaation toteuttajasta 

tai siitä vastuussa olevasta tahosta tulevat yksityisiltä toimijoilta, esimerkiksi 

tietoturvayhtiöiltä, tai epävirallisista lähteistä. Viime vuosina useat valtiot ovat 

nostaneet yleisellä tasolla esiin vieraiden valtioiden aiheuttaman uhkan 

kyberulottuvuudessa, mutta valtiot attribuoivat niihin kohdistuneita yksittäisiä 

kyberoperaatioita virallisesti verrattain harvoin. 

Valtiot attribuoivat kyberoperaatioita julkisesti siis vain harkiten ja oletettavasti niissä 

tapauksissa, kun ne uskovat saavansa siitä jotain hyötyä. Julkisia attribuutioita voidaan 

siten pitää työkaluna, jolla valtio tavoittelee strategisia vaikutuksia. Onkin syytä 

tunnistaa, mitä kyberoperaatioita valtiot attribuoivat ja mitä strategisia tavoitteita 

julkisilla attribuutioilla voi olla. Tässä tutkimuksessa kiinnitän huomiota erityisesti 

siihen, mitkä valtiolliset toimijat toteuttavat virallisia attribuutioita. Väitän, että sillä voi 

olla strategista merkitystä, kuka attribuution julkistaa ja perustelee. Tämän tutkimuksen 

tärkeimpiä tavoitteita onkin käsitteellistää aiempaa moniulotteisemmin julkisia 

kyberattribuutioita tärkeänä maailmanpoliittisena ilmiönä sekä luoda pohjaa 

tutkimukselle ja keskustelulle ’attribuutioiden attribuutiosta', siis siitä, miten ja kuka 

valtion virallisen attribuution julkistaa.   

Tiedustelupalvelut ovat keskeisiä toimijoita valtioihin kohdistuvien kyberoperaatioiden, 

kuten kybervakoilun, havaitsemisessa, niiltä puolustautumisessa ja niihin vastaamisessa. 

Viime vuosien aikana tiedustelupalvelut ovat kuitenkin myös julkisesti attribuoineet 

useampia länsimaihin kohdistuneita laajamittaisia kyberoperaatioita tai vähintään 

osallistuneet julkisiin attribuutioihin. Tässä tutkimuksessa tarkastelen salaisuudestaan 

tunnettujen tiedustelupalveluiden roolia julkisissa kyberoperaatioiden attribuutioissa. 
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Koska suuri osa tiedustelupalveluiden toiminnasta on salaista, on luontevaa olettaa, että 

niiden harkitulla julkisella viestinnällä on strategisia tavoitteita.  

Lähestyn julkisten kyberattribuutioiden strategisia tavoitteita analysoimalla tarkemmin 

niitä strategisia narratiiveja, joita tiedustelupalveluiden julkisilla kyberattribuutioilla 

muodostetaan ja joiden rakentumiseen attribuutiot osallistuvat. Strategiset narratiivit 

ovat vaikuttamisen ja vallankäytön keino, jolla voidaan rakentaa merkityksiä ja 

tulkintoja kansainvälisistä suhteista. Strategisten narratiivien kehys tarjoaa hyödyllisiä 

ja havainnollistavia näkökulmia ja työkaluja julkisten kyberattribuutioiden ja niiden 

strategisten tavoitteiden analysointiin. Esittelen Miskimmonin, Rosellen ja 

O’Loughlinin strategisten narratiivien kehyksen tarkemmin kolmannessa luvussa.  

Vuonna 2017 paljastuneet, maailmanlaajuisesti vaikuttaneet NotPetya- ja WannaCry -

kyberoperaatiot ovat kenties tunnetuimpia valtiotoimijan virallisesti toiselle 

valtiotoimijalle attribuoimista kyberoperaatioista, ja niiden osalta on viestitty julkisesti 

myös tiedustelupalveluiden roolista operaatioiden havaitsemisessa ja hyökkääjien 

tunnistamisessa2. Yksi ensimmäisistä länsimaisen tiedustelupalvelun tekemistä julkisista 

kyberattribuutioista tehtiin vuonna 2016, kun Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö syytti 

Venäjää Yhdysvaltojen demokraattipuolueeseen kohdistetusta kyberoperaatiosta sekä 

vuoden 2016 presidentinvaaleihin vaikuttamisesta. Lokakuussa 2018 useat länsimaat ja 

niiden tiedustelupalvelut puolestaan attribuoivat näyttävästi samanaikaisesti useita 

kyberoperaatioita Venäjälle sen sotilastiedustelupalvelun (GRU) operaattoreiden jäätyä 

kiinni hakkeroitumisyrityksestä Salisburyn myrkytystä tutkineeseen Kemiallisten 

aseiden kieltojärjestöön (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, 

OPCW).  

Tuoreimmat länsimaiden tiedustelupalveluiden tekemät julkiset kyberattribuutiot ovat 

kuluvalta vuoden 2021 keväältä. Tammikuussa 2021 Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut 

arvioivat Venäjän olevan tähän mennessä laajamittaisimpiin kyberoperaatioihin 

kuuluvan SolarWinds-hakkerointioperaation takana, ja huhtikuussa 2021 ne varmistivat 

attribuutionsa. Maaliskuussa 2021 Suomen suojelupoliisi nimesi eduskuntaan vuoden 

2020 lopulla kohdistuneen kybervakoiluoperaation tekijän, APT31-ryhmän, jonka 

 
2 NotPetya attribuoitiin Venäjän ja WannaCry Pohjois-Korean tekemiksi hyökkäyksiksi. Molemmat 

attribuutiot tehtiin länsimaisten valtioiden yhteistyössä: Joulukuussa 2017 Yhdysvallat, Britannia ja 

Australia ilmoittivat syyttävänsä Pohjois-Koreaa WannaCrystä ja helmikuussa 2018 Yhdysvallat, 

Britannia, Australia, Kanada, Tanska, Liettua ja Viro attribuoivat NotPetyan Venäjälle. 
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tunnetaan kytkeytyvän Kiinan valtioon. Huhtikuussa 2021 Ruotsin suojelupoliisi 

puolestaan attribuoi ruotsalaisiin toimijoihin kohdistettuja kyberoperaatioita Venäjälle. 

Tiedustelupalveluiden julkiset kyberattribuutiot ovat siis hyvin ajankohtainen ilmiö, jota 

on siksi tärkeä tutkia. Yhdysvaltojen 2016 presidentinvaaleihin, 2018 OPCW-

hakkerointiyritykseen ja 2020 Suomen eduskunnan kybervakoiluun liittyvät julkiset 

attribuutiot toimivat tämän tutkimuksen tapausesimerkkeinä, ja esittelen ne myöhemmin 

tarkemmin. 

Kuten mainitsin, ei-valtiollisten ja kaupallisten toimijoiden rooli globaalissa 

kybertoimintaympäristössä ja kyberoperaatioiden attribuoinnissa on keskeinen, mutta 

tässä tutkimuksessa rajaan tarkastelun koskemaan valtiotoimijoiden toteuttamien 

kyberoperaatioiden attribuutiota valtiotoimijoiden, siis erityisesti tiedustelupalveluiden, 

toimesta. Teen rajauksen tutkimuksen rajallisen laajuuden sekä kyseisen näkökulman 

ajankohtaisuuden ja kiistämättömän maailmanpoliittisen relevanssin vuoksi. 

Tarkastelun mielekkään laajuuden takaamiseksi sekä aineiston saatavuuden perusteella 

rajaan tarkastelun lisäksi vain niin kutsuttuihin länsimaihin, joilla tarkoitan tässä 

eurooppalaisia, pohjoisamerikkalaisia ja oseanialaisia läntisen arvoyhteisön valtioita. 

1.1 Taustaa  

 

Kybertoimintaympäristön merkityksen kasvaessa on sitä myös tutkittu kuluvan 

vuosituhannen aikana yhä enemmän. Kybervaikuttamisen keinoista on tuotettu paljon 

teknistä tietoa esimerkiksi informaatioteknologian tutkimuksen alalla. Etenkin 2010-

luvulla tutkimuksen näkökulmaa on laajennettu enemmän myös muille aloille: 

kansainvälisen oikeuden tutkijat ja harjoittajat ovat kirjoittaneet kansainvälisen 

oikeuden soveltuvuudesta ja rakentumisesta kybertoimintaympäristössä, sotatieteiden 

tutkijat ja asevoimien edustajat ovat tutkineet kybersodankäyntiä ja kyberulottuvuutta 

konflikteissa, ja kansainvälisten suhteiden tutkijat ovat alkaneet analysoida 

kyberulottuvuuden merkitystä osana valtioiden ulkopoliittista toimintaa ja niiden välisiä 

suhteita. Tässä tutkimuksessa keskityn tähän kybertoimintaympäristön poliittiseen ja 

strategiseen puoleen. 

Attribuutio on moniulotteinen konsepti, jota voi tarkastella monesta näkökulmasta. 

Teknisessä kybertutkimuksessa puhutaan paljon attribuutio-ongelmasta, jolla viitataan 

kyberhyökkäyksen tekijän identifioinnin vaikeuteen tai mahdottomuuteen. 
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Kybertoimintaympäristössä onkin usein lähes mahdotonta täysin varmistua siitä, mikä 

taho toteutti jonkin toimenpiteen. Attribuutio ei ole kuitenkaan vain teknistä 

forensiikkaa, vaan siihen liittyy myös oikeudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia: Niin 

kybertoimintaympäristössä kuin muuallakin rikoksesta tai hyökkäyksestä vastuullisen 

saattaminen oikeudelliseen vastuuseen edellyttää kyseisen toimijan tai tahon 

tunnistamista ja nimeämistä. Toinen oikeudellinen näkökulma aiheeseen on, että 

kyberoperaatioiden julkisen attribuoinnin voidaan nähdä rakentavan 

kybertoimintaympäristön kansainvälisoikeudellisia rakenteita, sääntöjä ja normeja. 

Poliittisesta ja strategisesta näkökulmasta katsottuna attribuutio on perusta hyökkääjään 

kohdistettaville vastatoimille, mutta lisäksi vihamielisestä kybervaikuttamisesta 

vastuussa olevan tahon julkinen nimeäminen on itsessään poliittinen teko, jolla voidaan 

tavoitella strategisia vaikutuksia valtioiden välisissä suhteissa.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelen lähemmin kyberoperaatioiden poliittista attribuutiota. 

Tutkimuksen lähestymistavan valinnassa olen huomioinut aiheeseen ja sen tutkimiseen 

liittyvä rajoitteet: Ensinnäkin, julkisuuteen tulee oletettavasti vain pieni osa kaikista 

maailmassa tapahtuvista kyberhyökkäyksistä. Toiseksi, laajamittaisia ja kehittyneitä 

valtiollisia kyberoperaatioita on tullut julkisuuteen vasta hieman yli kymmenen vuoden 

ajan3. Kolmanneksi, valtiot ovat julkisesti attribuoineet toisten valtioiden tekemiä 

kyberoperaatioita vasta muutamien vuosien ajan4. Tästä syystä rajaan tarkastelun 

ajallisesti 2010-lukuun. Lisäksi on huomioitava, että vain julkisten ja tuoreiden 

lähteiden perusteella on mahdotonta muodostaa varmoja ja poissulkevia johtopäätöksiä 

valtioiden tavoitteista julkisten kyberattribuutioiden taustalla. Se ei kuitenkaan tarkoita, 

etteikö tätä tärkeää ja ajankohtaista ilmiötä voisi ja pitäisi tutkia. Viimeiseksi, osittain 

julkisten lähteiden saatavuusrajoitteiden perusteella tutkimuksen kohteeksi ovat 

valikoituneet länsimaiden tekemät attribuutiot, joista löytyy aineistoa englannin kielellä. 

Kyberoperaatioiden ei-teknisestä attribuutiosta on kirjoitettu viime vuosina jonkin 

verran. Kyberattribuutiota tarkastellaan kirjallisuudessa usein suhteessa kansainväliseen 

 
3 Ensimmäisiksi laajamittaisiksi kyberoperaatioiksi nimetään usein vuoden 2007 Viroon kohdistuneet 

palvelunestohyökkäykset sekä vuonna 2010 havaittu Iranin ydinaseohjelmaan kohdistettu haittaohjelma 

Stuxnet.  
4 Yksi ensimmäisistä valtion tekemän kyberoperaation julkisista attribuutioista on yhdysvaltalaisen 

tietoturvayhtiön Mandiantin vuoden 2013 APT1-raportti, jossa osoitetaan Kiinan tehneen Yhdysvaltoihin 

kohdistettua kybervakoilua. Vuonna 2014 Yhdysvallat nimesi ensimmäistä kertaa toisen valtion, Pohjois-

Korean, yhdysvaltalaisyritykseen Sonyyn kohdistuneen kyberhyökkäyksen tekijäksi sekä asetti 

ensimmäistä kertaa syytteitä Kiinan valtion puolesta kybervakoilua toteuttaneille yksilöille.   
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oikeuteen ja norminrakennukseen sekä pelotteeseen. Ridin ja Buchananin (2015) sekä 

Linin (2016) artikkelit kyberoperaatioiden attribuution poliittisuudesta ja 

monitasoisuudesta toimivat tärkeinä lähtökohtina tutkimukselle strategisesta 

attribuutiosta. Maailmanpoliittista tutkimusta kyberoperaatioiden poliittisesta 

attribuutiosta on kuitenkin tehty vasta muutamien vuosien ajan ja rajallisesti, ja siksi se 

vaatiikin lisähuomiota.  

Yksi ilman riittävää huomiota jäänyt näkökulma aiheeseen on valtioiden attribuutioiden 

taustalla olevat toimijat ja niiden roolit julkisissa attribuutioissa. Tässä tutkimuksessa 

pureudunkin tähän näkökulmaan, ja tarkempana tutkimuskohteenani ovat länsimaisten 

valtioiden tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut, jotka ovat saaneet näkyvää roolia 

kyberoperaatioiden attribuoinnissa viime vuosina. Nimenomaan tiedustelupalveluiden 

rooliin keskittyvää aiempaa tutkimusta kyberoperaatioiden julkisesta attribuoinnista ei 

ole, ja yleisestikin kirjallisuus tiedustelupalveluiden ja tiedustelutoiminnan julkisuudella 

tavoiteltavista strategisista vaikutuksista on suhteellisen vähäistä. Toisessa luvussa 

esittelen kattavamman katsauksen sekä kyberattribuutiosta että tiedustelupalveluiden 

julkisuudesta tehtyyn aiempaan tutkimukseen.  

1.2 Tutkimuskysymykset 

 

Analysoin tässä tutkimuksessa siis länsimaiden ja niiden tiedustelupalveluiden julkisten 

kyberattribuutioiden strategisia tavoitteita attribuutioilla muodostettavien strategisten 

narratiivien kautta. Tutkimuksen empiirinen analyysi jakautuu kahteen osaan. Ensin, 

kysymysten yksi ja kaksi avulla, kartoitan, mitä kyberoperaatioita länsimaat ovat 

attribuoineet ja mikä tiedustelupalveluiden rooli on ollut julkisissa attribuutioissa. 

Kolmas tutkimuskysymys pureutuu tarkasteltavien länsimaiden ja niiden 

tiedustelupalveluiden strategisiin narratiiveihin ja tavoitteisiin attribuutioiden taustalla. 

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

1: Mitä ja kuinka paljon valtioiden toteuttamia kyberoperaatioita länsimaat 

attribuoivat julkisesti 2010-luvulla? 

2: Kuinka suureen osaan länsimaiden julkisista kyberattribuutioista 

tiedustelupalvelut osallistuivat 2010-luvulla? 

3: Millaisia strategisia narratiiveja länsimaat ja niiden tiedustelupalvelut 

muodostavat ja vahvistavat julkisilla kyberattribuutioillaan?  
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Luvun kaksi kirjallisuuskatsaus osoittaa, että tutkimuskysymykseni täyttävät aukkoa 

kyberoperaatioiden poliittisista ja strategisista attribuutioista sekä tiedustelupalveluiden 

julkisuudesta tehdyssä tutkimuksessa. Kolmannessa luvussa esittelen tutkimukseni 

teoreettisen viitekehyksen. Tutkimuksen ylätason teoreettinen viitekehys on 

konstruktivismi, sillä sen kautta on luonnollista tarkastella, miten julkisilla 

attribuutioilla rakennetaan ja välitetään merkityksiä. Wendtin kuuluisaa, 

konstruktivismin ytimen tiivistävää muotoilua mukaillen Rid ja Buchanan (2015, s. 7)  

toteavatkin, että ”attribution is what states make of it”. Tarkemmin tämä tutkimus 

sijoittuu kriittisen turvallisuustutkimuksen kehykseen. Tiedustelupalveluihin 

kohdistuvan rajauksen myötä tutkimus kytkeytyy myös kehitteillä olevaan kriittiseen 

tiedusteluntutkimukseen. Tapausesimerkkien empiirisessä analyysissä hyödynnän 

Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin strategisten narratiivien kehystä, jonka avulla 

tarkastelen, millaisia strategisia aihe-, identiteetti- ja järjestelmänarratiiveja länsimaat ja 

niiden tiedustelupalvelut muodostavat julkisilla kyberattribuutioillaan. 

Neljännessä luvussa esittelen tutkimuksen toteutuksen, eli aineiston ja menetelmän. 

Luvussa viisi eli tutkimuksen empiirisessä analyysissä kartoitan ensin Council on 

Foreign Relations (CFR) -ajatushautomon kyberoperaatioiden tietopankista, mitä 

kyberoperaatioita länsimaat attribuoivat julkisesti 2010-luvulla ja kuinka suuressa 

osuudessa näistä attribuutioista tiedustelupalvelut olivat mukana. Kartoituksen 

perusteella olen valinnut lähempään tarkasteluun kolme merkittävää länsimaihin 

kohdistetun laajamittaisen kyberoperaation julkista attribuutioita, joihin kohdevaltioiden 

tiedustelupalvelut osallistuivat. Tarkasteltavat tapausesimerkit ovat Yhdysvaltojen 

tiedusteluyhteisön julkinen attribuutio, jossa paljastettiin Venäjän kybervaikuttaminen 

Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleihin, Alankomaiden ja muiden länsimaiden 

tekemä useiden Venäjän kyberoperaatioiden yhteisattribuutio vuonna 2018, sekä 

Suomen suojelupoliisin tuore eduskuntaan kohdistetun verkkovakoiluoperaation 

julkinen attribuutio kiinalaiselle APT31-ryhmälle maaliskuulta 2021. 

Näitä tapauksia analysoin tapausesimerkkeinä strategisten narratiivien tutkimuksen 

viitekehyksessä. Empiirisenä aineistona toimivat kyseisten tiedustelupalveluiden 

julkaisemat dokumentit ja lausunnot kyberoperaatioista sekä valikoidut valtioiden 

muiden edustajien kirjalliset ja suulliset ulostulot, joissa viitataan tiedustelupalveluiden 

rooliin kyseisissä attribuutioissa. Lisäksi empiirisen aineiston ja analyysin tukena 
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hyödynnän julkisiin kyberattribuutioihin ja tiedustelupalveluiden julkisuuteen liittyvää 

tutkimus- ja teoriakirjallisuutta. Laadullisen sisällönanalyysin avulla pyrin tunnistamaan 

aineistosta valtioiden ja niiden tiedustelupalveluiden julkisilla kyberattribuutioilla 

muodostamia strategisia narratiiveja. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, 

käsitteellistää ja ymmärtää sen kohteena olevaa ilmiötä, siis tiedustelupalveluiden 

tekemien julkisten kyberattribuutioiden strategisia narratiiveja ja tavoitteita. 

Johtopäätöksissä vedän tutkimuksen tuloksia yhteen; Länsimaat pyrkivät 

muodostamaan itselleen suosiollisia strategisia aihe-, identiteetti- ja 

järjestelmänarratiiveja attribuoidessaan julkisesti vihamielisiksi koettujen valtioiden 

kyberoperaatioita. Tapausesimerkkien julkisista kyberattribuutioista on tunnistettavissa 

aihenarratiivit länsimaihin kohdistuvasta vakavasta ja monimuotoisesta kyberuhkasta 

sekä länsimaiden tiedustelupalveluiden puolustuksellisesta merkityksestä ja 

uskottavuudesta. Tarkasteltavissa attribuutioissa rakentuu myös strategiset 

identiteettinarratiivit vastuuttomista ja uhkaavista kyberoperaatioita toteuttavista 

autoritäärisistä valtioista sekä viattomista ja yhteistyökykyisistä länsimaista. Lisäksi 

attribuutioissa vahvistuu binäärinen ’hyvien’ länsimaiden ja ’pahojen’ autoritääristen 

valtioiden järjestelmänarratiivi sekä rakentuu uusi jatkuvan kyberkonfliktin 

järjestelmänarratiivi. Tutkimuksen analyysi osoittaa lisäksi, että pyrkimys lisätä näiden 

strategisten narratiivien uskottavuutta nykypäivän kilpailullisessa mediaympäristössä on 

tärkeä tekijä tiedustelupalveluiden julkisiin kyberattribuutioihin osallistamisen taustalla. 

Tiedustelupalvelut myös osoittavat julkisilla attribuutioillaan sopeutuvansa uusiin 

avoimuuden vaatimuksiin sekä lisäävät niillä vaikutusvaltaansa. 

1.3 Käsitteet 

 

Attribuutio tarkoittaa toimijan tai syyllisen, esimerkiksi kyberoperaation toteuttajan, 

tunnistamista ja nimeämistä. Teknisesti kyberoperaatiot attribuoidaan paikantamalla ja 

tunnistamalla operaation toteuttaja teknisen selvitystyön ja forensiikan avulla. Tässä 

tutkimuksessa käytän termiä julkinen attribuutio, jolla viittaan kyberoperaatiosta 

vastuussa olevan tahon julkiseen nimeämiseen, siis käytännössä attribuutiosta 

viestimiseen. Julkisen attribuution voi toteuttaa esimerkiksi tiedotteella, lausunnolla, 

oikeussyytteen asettamisella tai koalitiojulkilausumalla. Suomeksi julkisesta 

attribuutiosta on käytetty esimerkiksi termiä julkinen syyksilukeminen. Koska se ei ole 
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vakiintunut termi ja koska attribuutio-sana on vierasperäisyydestään huolimatta 

käytössä myös suomen kielessä, käytän sitä tässä tutkimuksessa johdonmukaisuuden 

varmistamiseksi. 

Kyber-sanaa käytetään usein määriteosana yhdyssanoissa. Kyberillä viitataan 

digitaalisessa muodossa olevaan dataan ja informaatioon, niiden käsittelyyn, 

tietotekniikkaan, sekä tietojärjestelmiin. Kybertoimintaympäristö puolestaan rakentuu 

datan ja informaation käsittelyyn liittyvistä järjestelmistä, (viestintä)verkoista sekä 

fyysistä rakenteista. (Turvallisuuskomitea, 2018, s. 21.)  

Kyberoperaatiolla tarkoitan tässä tutkimuksessa Turvallisuuskomitean (2018, s. 27) 

kyberturvallisuuden sanaston määritelmää mukaillen suunnitelmallisia pääosin 

kybertoimintaympäristössä tapahtuvia kyberhyökkäyksiä ja muita toimintoja, joilla 

pyritään hankkimaan tietoa kohteesta tai vaikuttamaan sen toimintaan. Kyberoperaatiot 

voivat olla esimerkiksi kybervakoilun mahdollistavia hakkerointeja tai tiedon 

manipulointiin taikka fyysisen tai digitaalisen infrastruktuurin toiminnan häiritsemiseen 

tähtääviä haittaohjelmia ja muita kyberhyökkäysten tapoja. Kyberoperaatioon voi 

sisältyä monipuolisempia ja pidempiaikaisia vaikuttamisen tapoja kuin yksittäiseen 

kyberhyökkäykseen.  

Tiedustelupalveluilla viittaan tässä tutkimuksessa valtioiden tiedustelua toteuttaviin 

turvallisuusviranomaisiin. Useimmissa valtioissa on useita tiedustelupalveluita, ja ne on 

useimmiten jaoteltu joko sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden uhkien tai siviili- ja 

sotilastiedustelun mukaisesti. Eri valtioiden tiedustelupalvelut myös sijoittuvat eri 

hallinnonaloihin ja osaksi eri organisaatioita, ja niiden tehtäviin ja toimintamalleihin 

kuuluu eri asioita. Kaikkien tiedustelupalveluiden pääasiallinen tehtävä on kuitenkin 

tiedon kerääminen ja analysointi erilaisin keinoin poliittisen ja sotilaallisen 

päätöksenteon tueksi. Ne voivat myös toteuttaa erilaisia operatiivisia tehtäviä, 

esimerkiksi kyberoperaatioita tai muita peiteoperaatioita. Tiedustelupalveluiden 

toiminta ja tieto ovat pääosin salaisia.  
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2. Aiempi tutkimus  
 

Tässä luvussa esittelen keskeisimmän tieteellisen kirjallisuuden kyberoperaatioiden 

julkisesta attribuutiosta ja tiedustelupalveluiden julkisuudesta. Luvun tarkoitus on 

asemoida tutkielmani tutkimuskenttään.  

 2.1 Tutkimus kyberoperaatioiden julkisista attribuutioista 

 

Attribuutio terminä on käytössä useissa yhteyksissä, esimerkiksi sosiaalipsykologian 

tutkimusalalla. Kybertoimintaympäristössä attribuutio tarkoittaa kyberhyökkääjän tai 

muun kybervaikuttamisen takana olevan tahon tunnistamista. Turvallisuuskomitean 

(2018, s. 27) kyberturvallisuuden sanastossa attribuution määritelmä on 

”hyökkäyksellisen kyberoperaation toteuttajan tunnistaminen, paikantaminen ja 

tarvittaessa oikeudelliseen vastuuseen saattaminen”. Teknisestä attribuutio-ongelmasta, 

eli vaikeudesta tai mahdottomuudesta varmasti teknisesti tunnistaa kyberhyökkäyksen 

toteuttaja, on runsaasti tieteellistä kirjallisuutta (katso esim. Boebert, 2010; Clark & 

Landau, 2011).  

Erityisesti 2010-luvulta lähtien kyberattribuutiota on alettu ymmärtää ja analysoida 

myös moniulotteisempana konseptina. Kansainvälisen oikeuden alalla on kirjoitettu 

kyberattribuutiosta suhteessa kybertoimintaympäristöä säätelevään kansainväliseen 

oikeuteen ja normeihin. Esimerkiksi Tsagourias (2012) ja Tsagourias ja Farrell (2020) 

tarkastelevat attribuutiota edellytyksenä kohteen itsepuolustukselle ja hyökkääjän 

kansainvälisoikeudelliseen vastuuseen saattamiselle, ja Chircop (2018) analysoi 

attribuutiota kansainvälisen oikeuden due diligence -periaatteen kautta. Muiden muassa 

Finnemore ja Hollis (2016, s. 459) nostavat esiin teknisen attribuutio-ongelman 

aiheuttaman haasteen kansainvälisten kybernormien rakentamiselle ja toimeenpanolle. 

Tallinn Manual 2.0 -käsikirjan säännöissä 14-17 puolestaan määritellään attribuution 

merkitys ja rooli kansainvälisessä lainsäädännössä (Schmitt, 2017, ss. 84–100). 

Kansainvälisten suhteiden ja sotatieteiden tutkimuksen aloilla julkisesta attribuutiosta 

on kirjoitettu runsaasti erityisesti suhteessa peloteteoriaan. Kyberpelotteen toimivuuteen 

kriittisesti suhtautuvat vetoavat usein juuri tekniseen attribuutio-ongelmaan 

väittäessään, että peloteteorian soveltaminen kyberulottuvuuteen on ongelmallista 

kybertoimintaympäristön toimijoiden tunnistamisen vaikeuden vuoksi (esim. 
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Fischerkeller & Harknett, 2017; Iasiello, 2018; Lupovici, 2011). Toisaalta monet 

näkevät, että attribuutio-ongelmaa liioitellaan ja että pelotteen rakentaminen 

kyberulottuvuudessakin on mahdollista: Esimerkiksi Lindsay (2015) huomauttaa, että 

vaikka kaikkia kyberhyökkäyksiä vastaan ei voida tai haluta luoda pelotetta julkisella 

attribuutiolla, on se mahdollista silloin kun laajamittainen kyberuhka kohdistuu 

merkittäviin kohteisiin. Blagdenin (2020) mukaan puolestaan kyberhyökkäysten 

attribuointi ja siten pelotteen rakentaminen on mahdollista hyökkääjän intressien ja 

kohteiden tunnistamisen, ei pelkästään teknisen forensiikan kautta. Kyberpelotteesta on 

runsaasti tutkimusta, jota ei mahdu tässä käsittelemään laajemmin. Pelote nousee esiin 

myös alla esiteltävissä julkisten kyberattribuutioiden poliittisuutta käsittelevissä 

artikkeleissa, tosin vain yhtenä strategisista tavoitteista attribuutioiden taustalla.  

Rid ja Buchanan osoittavat uraauurtavassa vuoden 2015 artikkelissaan, että 

kyberattribuutio ei ole binäärinen ’kyllä-ei’ -kysymys vaan monitasoinen prosessi. 

Teknisellä tasolla attribuutio on monimenetelmällistä selvitystyötä, jolla vastataan 

kysymykseen ’miten’. Operatiivisella tasolla attribuutio on moniulotteinen ja 

yhteistyötä vaativa prosessi, jolla etsitään vastausta kysymykseen ’mitä’. Strategisella 

tasolla attribuutio riippuu poliittisista panoksista ja sillä vastataan kysymyksiin ’kuka’ ja 

’miksi’. Näiden kolmen tason lisäksi Rid ja Buchanan määrittelevät 

attribuutiomallissaan viestinnän vielä omaksi tavoitteekseen, joka on poliittisen 

attribuution ytimessä. Attribuution julkisella viestimisellä on heidän mukaansa 

merkittäviä strategisia etuja: se esimerkiksi lisää attribuution uskottavuutta ja voi 

parantaa yhteistä puolustuskykyä. (Rid & Buchanan, 2015, ss. 7, 10–11, 26–28.)  

Myös Lin korostaa kyberattribuutiotutkimuksen pioneereihin lukeutuvassa vuoden 2016 

artikkelissaan kyberattribuutiolla olevan eri merkityksiä ja tasoja. Hyökkäyksen voi 

hänen mukaansa attribuoida koneeseen, jolta se toteutettiin, hyökkäyksen 

toteuttaneeseen toimijaan, tai siitä vastuussa olevaan tahoon. Vastuullisen tahon 

tunnistaminen edellyttää teknisen forensiikan lisäksi muita tiedustelutapoja, esimerkiksi 

hyökkääjän käyttäytymisen analyysiä, henkilötiedustelua sekä geopoliittista ja 

historiallista analyysiä. Päätökseen attribuution julkistamisesta vaikuttavat Linin 

mukaan muun muassa attribuution (epä)varmuus ja (epä)uskottavuus sekä attribuoijan 

strategiset tavoitteet – ja näiden usein keskenään ristiriidassa olevien tekijöiden välillä 

tasapainoilu. (Lin, 2016, ss. 80, 96, 101–104, 129.)  
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Ridin ja Buchananin sekä Linin artikkelit ovat tärkeitä uuden tutkimusalan avauksia, 

jotka ovat tuottaneet hyödyllistä tietoa ja kiinnostavia näkökulmia niin aiheen 

tutkimukseen kuin käytännön politiikkaan. Yhteisinä heikkouksina tutkimuksilla on 

kuitenkin kyberattribuutioiden strategisen ulottuvuuden analyysin pintapuolisuus sekä 

konkretian puute; Rid ja Buchanan sekä Lin kirjoittavat ylätasolla attribuutioiden 

poliittisuudesta ja strategisista tavoitteista, mutta eivät erittele riittävästi niitä varsinaisia 

vaikutuksia, joita valtiot pyrkivät kyberattribuutioilla maailmanpolitiikassa saavuttaa. 

Lisäksi attribuutio-termin käyttäminen eri tulkinnan tasoilla ja eri merkityksissä 

aiheuttaa käsiteellistä epäselvyyttä, ja termin monitulkintaisuutta olisi tärkeää jäsentää 

johdonmukaisemmin. Julkisten kyberattribuutioiden strategisuuden syvempi analysointi 

sekä käsitteellistäminen ovatkin tämän tutkimuksen tavoitteita. 

Egloff edistää tuoreilla julkaisuillaan ansiokkaasti tutkimusta kyberoperaatioiden 

poliittisesta attribuutiosta, ja ne toimivat tärkeänä perustana myös tälle tutkimukselle. 

Ensimmäisessä vuoden 2020 artikkelissaan Egloff toteaa tutkimuksensa lähtökohdan 

olevan Ridin ja Buchananin attribuutiomallin strateginen elementti, joka on myös tämän 

tutkimuksen tarkastelun taso. Egloffin mukaan attribuutio-ongelmasta on tullut joillekin 

valtioille jo ennemmin poliittinen kuin tekninen haaste. Hän jakaa attribuution kahteen 

tasoon: ’sense-making’ -prosessi tarkoittaa tiedon keräämistä siitä, mitä hyökkäyksessä 

tapahtui, ja ’meaning-making’ -prosessi tarkoittaa merkitysten luomista ja attribuution 

julkista viestimistä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Näistä jälkimmäinen on 

tämän tutkimuksen kohteena. Egloff soveltaa Carsonin teoriaa peitetoiminnan 

paljastamisen tavoitteista ja vetää johtopäätöksen, että julkisesti attribuoimalla 

kyberoperaation valtio signaloi ja vahvistaa ’pelin’, siis valtioiden vuorovaikutuksen 

järjestyksen (interaction order), sääntöjä, sekä rakentaa pelotetta. (Egloff, 2020a, ss. 2-

3,10.)  

Tuoreessa, kuluvana vuonna 2021 julkaistussa artikkelissaan Egloff ja Smeets 

esittelevät julkisen attribuution viitekehyksen poliittisen päätöksenteon tueksi. Heidän 

mukaansa valtioiden tulee ajatella julkisten kyberattribuutioiden tekemistä strategisena 

kokonaisuutena, mutta yksittäisissä tapauksissa päätökseen julkisen attribuution 

tekemisestä vaikuttavat neljä tekijää: saatavilla oleva ja suojattava tiedustelutieto, 

attribuoitavan kyberoperaation vakavuus, geopoliittinen tilanne, sekä attribuution 

jälkeiset vastatoimet. (Egloff & Smeets, 2021, ss. 3, 5.) Toisessa vuoden 2020 
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artikkelissaan Egloff tarkastelee attribuutioväitteiden kiistämistä kiistanalaisessa 

informaatioympäristössä, ja vuonna 2019 julkaistussa artikkelissa yhdessä Wengerin 

kanssa hän kritisoi attribuutioväitteiden läpinäkymättömyyttä. Vuonna 2021 

julkaistavassa artikkelissaan Egloff ja Dunn Cavelty tarkastelevat tiedon syntymisen 

prosessia julkisissa kyberattribuutioissa ja etenkin yksityisten toimijoiden roolia siinä. 

(Egloff, 2020b; Egloff & Dunn Cavelty, 2021; Egloff & Wenger, 2019.) 

Ridin ja Buchananin sekä Linin tapaan Baram ja Sommer erittelevät artikkelissaan eri 

attribuution tasoja, jotka he jakavat neljään vaihtoehtoon: kyberoperaation kohde voi 

kertoa julkisesti hyökkäyksestä ja sen tekijästä, se voi myöntää joutuneensa 

hyökkäyksen kohteeksi ilman hyökkääjän nimeämistä, se voi paljastaa itseensä 

kohdistuneita vahinkoja ilman myöntämistä hyökkäyksen kohteeksi joutumisesta, tai se 

voi kieltää kaikki edellä mainitut. Tässä tutkimuksessa tulkitsen attribuution 

tarkoittavan näistä ensimmäistä, eli kyberhyökkääjän julkista nimeämistä. Baramin ja 

Sommerin mukaan oman haavoittuvuuden todistavalla ja siten epäintuitiiviseltakin 

vaikuttavalla julkisella attribuutiolla voidaan tavoitella ’naming and shaming’ -

strategiaa, liittolaisten varoittamista, voiman näyttämistä ja siten pelotteen rakentamista, 

tai nöyryytyksen välttämistä siinä tapauksessa, että kyberoperaatio tulee julki muuta 

kautta. Hyvänä huomiona he esittävät, että syitä olla nimeämättä hyökkääjä ovat 

puolestaan tiedustelulähteiden suojelu sekä eskalaation välttäminen. (Baram & Sommer, 

2019, ss. 3, 8–9.)  

Finnemore ja Hollis jäsentävät aihetta käsitteellisesti edellä esitellyistä eroavalla tavalla 

ja sitovat kyberattribuution poliittisuuden kiinnostavalla tavalla myös kansainvälisen 

oikeuden ja norminrakennuksen kysymyksiin. Rakentamalla jo mainitun ’naming and 

shaming’ -strategian päälle, he esittelevät oman ’syyttämisen’ (accusation) konseptinsa. 

Julkinen attribuutio on vain yksi osa syyttämisen konseptia, joka rakentuu kolmesta 

prosessista: teknisestä attribuutiosta eli tapahtuneen määrittelystä tai selvittämistä, 

tapahtuneen paljastamisesta (exposure) sekä tuomitsemisesta (condemnation). Näistä 

kaksi viimeistä, ei siis tekninen attribuutio, ovat tämän tutkimuksen tarkastelun kohde. 

Syytöksellään sen esittäjä voi Finnemoren ja Holliksen mukaan tavoitella neljää 

vaikutusta: hyökkääjän käytöksen muuttamista (enforcement), puolustuskyvyn 

vahvistamista (defense), pelotteen luomista (deterrence) tai uusien normien ja sääntöjen 

luomista (constitution). Finnemore ja Hollis osoittavat, että syyttäminen on joustava 
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ulkopoliittisen vaikuttamisen työkalu, jolla muodostetaan sosiaalisia normeja ja siten 

sosiaalista todellisuutta. (Finnemore & Hollis, 2020, s. 4,6, 8–9, 29.)  

Myös Healey esittelee attribuution tilalle toisen termin, joka kuvaa hänen mukaansa 

ilmiötä paremmin: teknisen attribuution sijaan tulisi hänen mukaansa puhua vastuusta ja 

vastuullisuuden määrittelystä (responsibility). Aina tärkeintä ei ole se, kuka toteutti 

kyberhyökkäyksen teknisesti, vaan ketä siitä on syyttäminen. Healey esittelee 10-

portaisen ’valtion vastuullisuuden spektrin’ (spectrum of state responsibility), jonka 

avulla voidaan määritellä valtion vastuun taso tietystä kyberoperaatiosta ja siten 

määritellä vastatoimet joustavammin; operaatio voi olla esimerkiksi valtion hiljaisesti 

hyväksymä, valtion tilaama tai valtion toteuttama. (Healey, 2011, ss. 57, 60–61.) Tässä 

tutkimuksessa tarkasteltavat julkiset attribuutiot on kohdistettu kyberoperaatioista 

vastuussa oleviin valtioihin, mutta attribuutioissa ei pääsääntöisesti erotella tarkemmin 

vastuullisuuden astetta. 

Edellä esitellyt tutkijat tuovat tutkimuksissaan esiin olennaisia huomioita 

kyberoperaatioiden julkistamisesta, kategorisoimisesta, tuomitsemisesta, sekä 

operaatioihin vastaamisesta. He kuitenkin lähestyvät aihetta eri näkökulmista ja 

käyttävät siihen liittyen eri käsitteitä ja nimiä, kuten syyttämisen ja vastuullisuuden 

spektrin konseptit, mikä lisää aiheen käsitteellistä epäselkeyttä. Kyberoperaatioiden 

poliittinen attribuutio tarkoittaa kiistatta moniulotteisempaa asiaa kuin vain tapahtuneen 

ja syyllisen teknistä selvittämistä. Omassa julkisen attribuution määritelmässäni 

tulkitsen edellä esiin tuotujen näkökulmien kuitenkin pääosin sisältyvän saman 

attribuution käsitteen alle. Käytänkin tässä tutkimuksessa jatkossakin termiä julkinen 

attribuutio, johon sisältyy määritelmäni mukaan hyökkääjän identifioinnin lisäksi sen 

paljastaminen ja tuomitseminen – siis ne attribuoijan poliittiset ja strategiset keinot ja 

tavoitteet, joiden kautta rakentuu myös sosiaalisia merkityksiä. Julkisen attribuution 

määritelmässäni keskeistä on nimenomaan hyökkääjän nimeäminen, enkä siis tulkitse 

esimerkiksi pelkästään kyberoperaation kohteeksi joutumisen vahvistamista 

attribuutioksi5.   

Edellä esitelty, vielä melko varhaisessa vaiheessa oleva tutkimus poliittisista 

kyberattribuutioista liikkuu pääosin yleisellä ilmiötasolla, ja aiheen teoreettinen ja 

 
5 Lisäksi tarkastelen tässä tutkimuksessa vain valtiotoimijoiden virallisia julkisia attribuutioita enkä siis 

esimerkiksi medialle vuodettuja nimettömiä ja vahvistamattomia arvioita kyberoperaatioiden toteuttajista. 
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metodologinen soveltaminen on jäänyt melko vähäiseksi. Edwards, Furnas, Forrest ja 

Axelrod lähestyvät aihetta kuitenkin käytännönläheisemmästä näkökulmasta ja 

soveltavat peliteoriaa analysoidessaan strategisia tavoitteita attribuutiopäätösten 

taustalla. He kutsuvat malliaan ’syyttelypeliksi’ (blame game), jossa toimijat tekevät 

päätöksen hyökkäämisestä ja hyökkäyksen attribuoinnista arvioituaan vastapuolen 

aikeita ja kykyjä sekä punnittuaan omia strategisia tavoitteitaan ja riskejään. Edwardsin 

ym. johtopäätös on, että kyberhyökkäyksen julkinen attribuutio on kannattavaa vain 

tietyissä tilanteissa ja että siitä ei välttämättä ole hyötyä, jos hyökkäys ei ole 

laajamittainen eikä sen kohteella ole uskottavia keinoja vastata siihen. (Edwards ym., 

2017, ss. 2826–2829.) Myös Baliga, Bueno de Mesquita ja Wolitzky (2020) esittelevät 

artikkelissaan mallin, jonka avulla voi arvioida ja havainnollistaa kyberpelotteen 

rakentamisen mielekkyyttä epätäydellisen attribuution tilanteessa.  

Edellisistä poikkeavan ja mielenkiintoisen näkökulman tutkimukseen tarjoavat 

Poznansky ja Perkoski, jotka tarkastelevat vapaaehtoista attribuutiota hyökkääjän 

näkökulmasta. He soveltavat artikkelissaan teoretisointia salaisuudesta (secrecy) 

maailmanpolitiikassa ja väittävät, että hyökkääjä haluaa ottaa julkisesti vastuun, jos sen 

tavoitteena on pakottaa kohde johonkin toimintaan tai rakentaa pelotetta. Salassa 

hyökkääjä haluaa toimia, jos sen tavoitteena ei ole vaikuttaa kohteen käyttäytymiseen. 

Siis esimerkiksi kybervakoilu kannattaa toteuttaa salassa mutta sotilaalliseen toimintaan 

liittyvät kyberoperaatiot julkisesti. Artikkelista käy kuitenkin ilmi, että ei-valtiolliset 

toimijat ottavat todennäköisemmin vastuun kyberhyökkäyksistään, eikä Poznanskylla ja 

Perkoskilla ole osoittaa yhtään tapausta, jossa valtiotoimija olisi vapaaehtoisesti ja 

virallisesti myöntänyt syyllisyytensä kyberhyökkäykseen. (Poznansky & Perkoski, 

2018, ss. 403, 406–407, 410.) Tätä Poznanskyn ja Perkoskin analyysiä hyökkääjän 

intresseistä julkisuuden osalta olisi hyvä yhdistää analyysiin attribuoijan julkisuuteen 

liittyvistä tavoitteista, sillä näillä kahdella on oletettavasti yhteys, jota Poznansky ja 

Perkoski eivät kuitenkaan käsittele.  

Kriittisestä näkökulmasta julkisia kyberattribuutioita ja niiden epävarmuutta lähestyvät 

Schulzke ja Berghel. Schulzke käsittelee attribuutiota sisäpolitiikan ja demokraattisen 

vastuullisuuden näkökulmasta. Hänen mukaansa epäläpinäkyvät attribuutioväitteet 

voivat heikentää mahdollisuuksia demokratiaan kuuluvaan eliittien 

vastuullisuusvalvontaan sekä aiheuttaa salaliittoajattelua (Schulzke, 2018, s. 955). 
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Berghel (2017, s. 86) puolestaan väittää kärjekkäässä kirjoituksessaan, että tahallisilla 

väärinattribuoinneilla luodaan itselle suosiollisia narratiiveja. Hän kritisoi erityisesti 

tiedustelupalveluiden läpinäkymättömiä attribuutioväitteitä ja todisteiden puutteita sekä 

tiedustelupalveluiden ”piiloutumista” tietojensa salaisuuden ja arkaluontoisuuden 

taakse. Myös Egloff ja Wenger (2019, ss. 2–3) nostavat tutkimuksessaan esiin 

kyberattribuutioiden läpinäkymättömyyden, joskin he lähestyvät ongelmaa 

rakentavammin ja esittävät sille ratkaisuksi kansainvälisten institutionaalisten 

mekanismien, kuten riippumattoman kybertuomioistuimen, luomista. 

Kyberoperaatioiden ei-teknistä attribuutiota käsitellään eri näkökulmista myös muissa 

julkaisuissa. Esimerkiksi Keitner (2019) tarkastelee attribuutiota syytteen asettamisen 

(indictment) kautta ja osoittaa, että kansallisenkin oikeusjärjestelmän ja -syytteiden 

avulla voi tavoitella ulkopoliittisia ja strategisia vaikutuksia. Suomalaisista tutkijoista 

aihetta on sivunnut Limnéll (2017, s. 45), joka näkee attribuution ensisijaisesti 

edellytyksenä poliittisten vastatoimien määrittelylle. Vaikka Giles ja Hartmann (2019) 

eivät attribuutio-termiä käytäkään, tarjoaa heidän artikkelinsa valtioiden uudesta tavasta 

hallita kyberkonflikteja niin kutsutun läpinäkyvyyden politiikan (policy of 

transparency) kautta mielenkiintoisia ja tärkeitä huomioita, myös tämän tutkimuksen 

pohjaksi. Kokonaisuudessaan tämä kirjallisuuskatsaus kuitenkin osoittaa, että tutkimus 

julkisten kyberattribuutioiden poliittisista ja strategisista ulottuvuuksista kaipaa 

syventämistä ja monipuolisempia lähestymistapoja. Pyrin tutkimuksellani täyttämään 

aiemman kirjallisuuden aukkoja kiinnittämällä huomioni siihen, mitä kyberoperaatioita 

länsimaat attribuoivat julkisesti, ketkä julkisia kyberattribuutioita tekevät, ja millaista 

strategista narratiivia julkisilla attribuutioilla rakennetaan. 

2.2 Tutkimus tiedustelupalveluiden julkisuudesta  

 

Tiedustelun tutkimuksesta on toisen maailmansodan jälkeisen kylmän sodan jälkeen 

kehittynyt sen aiempaan käytännönläheiseen painotukseen verrattuna akateemisempi ja 

moniulotteisempi tutkimussuunta. Gill ja Phythian (2016, ss. 8–10) jakavat tiedustelun 

tutkimuksen neljään suuntaukseen, joita ovat tiedustelun historiaan, sen määritelmään ja 

metodologiaan, sen toimintaan ja organisaatioihin, sekä sen poliittiseen rooliin 

keskittyvät suuntaukset. Yleisiä aiheita tiedustelun tutkimuksessa ovat nykyään 

esimerkiksi tiedusteluvirheet (intelligence failure), tiedusteluanalyysi sekä tiedustelun 



17 

 

tuottajien ja päätöksentekijöiden suhde. Tiedustelutoiminnan ja tiedustelupalveluiden 

julkisuudesta ja sen strategisista tavoitteista tehty tutkimus on suhteellisen vähäistä ja 

pinnallista, minkä voi olettaa johtuvan esimerkiksi tiedustelun salaisesta luonteesta ja 

lähdemateriaalin vähäisestä määrästä.  

Tiedustelututkimuksen kahdessa tärkeimmässä julkaisussa, Intelligence and National 

Security sekä International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, on julkaistu 

tiedustelun julkisuuteen liittyviä artikkeleita esimerkiksi tiedustelun vastuullisuudesta 

(accountability) ja läpinäkyvyydestä (Bakir, 2017; Puyvelde, 2013), tiedustelun 

legitimiteetistä ja hyväksyttävyydestä (Chiru, 2016; Davies & Johns, 2012; Teirilä & 

Nykänen, 2016), tiedusteluvuodoista ja niiden vaikutuksista (Hastedt, 2005, 2016), sekä 

tiedusteluaiheisen viihteen vaikutuksista käsityksiin tiedustelusta (McCrisken & Moran, 

2018). 

Tiedustelun vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat siis saaneet tutkimuskirjallisuudessa 

jonkin verran huomiota, mutta selkeä puutos tiedustelun julkisuudesta tehdyssä 

tutkimuksessa on tiedustelutoimijoiden julkisuuden taustalla olevien ulkopoliittisten 

intressien ja tavoitteiden sekä sen strategisten ja maailmanpoliittisten vaikutusten 

sivuuttaminen. Esimerkiksi saman huomion tehnyt Andrew (2004, ss. 176–177) 

peräänkuuluttaa tiedustelun parempaa ja teoreettisesti monipuolisempaa huomioimista 

kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa tiedustelun lisääntyneen näkyvyyden vuoksi. 

Hän ei kuitenkaan itse tarjoa ratkaisuja esiin nostamiinsa keskeisiin puutteisiin. 

Hulnick käsittelee artikkelissaan Openness: Being Public About Secret Intelligence 

prosessia ja syitä CIA:n ja muiden tiedustelupalveluiden 1900-luvun lopun avautumisen 

ja julkisuuskuvan luomisen taustalla. Arkistojen avaamisella, julkisilla esiintymisillä ja 

yhteiskuntasuhteiden luomisella tiedustelupalvelut ovat Hulnickin mukaan tavoitelleet 

läpinäkyvyyttä ja legitimiteettiä kotiyleisöjen silmissä. (Hulnick, 1999, ss. 473, 475, 

479.) Hulnick tarjoaa kiinnostavia syitä läpinäkyvyyden lisäämiselle, mutta ei tarkastele 

aihetta ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden näkökulmasta. Useissa muissakin 

tutkimuksissa tiedustelupalveluiden avautumista ja julkisuuskuvaa lähestytään 

ennemmin historiallisen kuvauksen kuin syvällisemmän ja strategisemman 

maailmanpoliittisen analyysin kautta (katso esim. Gibson, 1987, 1997; Hedley, 1994). 
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Freedman ja Petersen tutkivat tiedustelupalveluiden kansalaisille kohdentamaa 

viestintää. Freedman (2005, ss. 410–411) punnitsee artikkelissaan tiedustelupalveluiden 

kansalaisille antamien ennakkovaroitusten ongelmallisuutta ja tulee johtopäätökseen, 

että esimerkiksi terroristiuhkista on erittäin vaikeaa ja usein jopa ei-toivottavaa varoittaa 

suurta yleisöä etukäteen. Petersenin mukaan tiedustelupalveluiden viestintä voidaan 

jakaa viestintään tietoisuuden lisäämiseksi (communication as awareness) sekä 

viestintään neuvomiseksi (communication as advice), jota myös Freedman tarkastelee. 

Lisäksi Petersen esittelee kolmannen tiedustelupalveluiden kommunikaation konseptin, 

joka on viestintää yhteiskunnan toimijoiden osallistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi 

(communication as co-production). Näillä eri viestinnän muodoilla on erilaisia 

tavoitteita, mutta yleisesti tiedustelupalvelut tavoittelevat yleisölle viestimisellä 

Petersenin mukaan sekä auktoriteettinsa että legitimiteettinsä kasvattamista. Lisäksi 

tiedustelupalveluiden viestintä mahdollistaa toisaalta yleisölle tiedustelupalveluiden 

jonkinasteisen valvonnan, mutta myös tiedustelupalveluille yleisöön vaikuttamisen ja 

sen mobilisoinnin. (Petersen, 2019, ss. 319–320, 322.) Freedman ja Petersen eivät 

kuitenkaan myöskään ulota analyysejaan ulkopolitiikkaan. 

Tiedustelupalveluiden ja median suhteesta on julkaistu jonkin verran tutkimuksia. 

Kattavan kirjallisuuskatsauksen aiheeseen tarjoaa Magen (2017, ss. 271–273), joka 

tarkastelee omassa artikkelissaan Israelin tiedustelupalveluiden strategista 

kommunikaatiota. Hänen mukaansa tiedustelupalveluiden on sopeuduttava uuteen 

mediaympäristöön ja sovellettava vanhoja tapojaan ylläpitää salaisuuttaan ajassa, jossa 

niiden toiminta on median kautta aiempaa näkyvämpää. Magen perustelee uskottavasti, 

että tiedustelupalveluiden julkisuusstrategioita olisi tärkeää tutkia strategisen 

kommunikaation viitekehyksessä. Magenin analyysi keskittyy kuitenkin 

tiedustelupalveluiden suhteeseen kansalliseen mediaan. Tässä tutkimuksessa pyrin 

osoittamaan tarpeen tutkimukselle myös tiedustelupalveluiden strategisen 

kommunikaation ulkopoliittisista tavoitteista. 

Edellä esitellyt artikkelit käsittelevät pääsääntöisesti länsimaisia avoimia demokratioita, 

joissa turvallisuusviranomaistenkin läpinäkyvyys ja vastuullisuus on suhteellisen 

tärkeää. Autoritääristen valtioiden6, esimerkiksi Venäjän, tiedustelusta tehdyssä 

 
6 Käytän termiä autoritäärinen valtio neutraalina nimityksenä ei-länsimaisille, epädemokraattisille 

valtioille helpottaakseni niihin viittaamista. Tässä tutkimuksessa viittaan Venäjään, Kiinaan, Pohjois-

Koreaan ja Iraniin autoritäärisinä valtioina. 
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tutkimuksessa ei juurikaan esiinny kyseisiä teemoja. Venäjän tiedustelupalveluiden 

toiminnalla välitettäviä viestejä on kuitenkin tutkittu, juurikin ulkopoliittisen 

vaikuttavuuden näkökulmasta. Gioe, Goodman ja Frey (2019) esittelevät termin 

”teatraalinen murha” (theatrical murder), ja Hänni ja Grossmann (2020) kehittävät 

teoriaa peitetoiminnalla signaloinnista (signaling through covert action). Molempien 

artikkelien mukaan Venäjän ja sen sotilastiedustelupalvelu GRU:n peitetoimintana 

toteutetut myrkytysoperaatiot ovat olleet – salaisuudestaan huolimatta – strategista 

viestintää, jolla Venäjä pyrki rakentamaan pelotetta ja osoittamaan valtaa sekä koti- että 

ulkomaisille yleisöille. Esimerkiksi Carson ja Yarhi-Milo (2017) ovat kirjoittaneet 

peitetoiminnalla signaloimisesta läntisestä Yhdysvaltojen näkökulmasta, tosin heidän 

tutkimuksensa ei rajoitu vain tiedustelupalveluiden toimintaan. 

Tiedustelupalveluiden julkisuudesta tehty tutkimus on siis suhteellisen hajanaista ja 

kapea-alaista. Tähänkin ongelmaan ratkaisuja voi tarjota muotoutumassa oleva, 

kriittiseen turvallisuustutkimukseen perustuva kriittinen tiedusteluntutkimus, jonka 

tarkoitus on analysoida tiedustelua aiempaa kriittisemmin ja monipuolisemmin sekä 

tuottaa tutkimusta tiedustelusta, ei vain tiedustelua varten. Esimerkiksi de Werd (2018, 

s. 112) huomauttaa, että normatiivisuus on puuttunut pääosin kuvailevasta tiedustelun 

tutkimuksesta lähes kokonaan. Kriittisessä tiedustelututkimuksessa tutkimuksen 

kohteeksi valikoidaan tiedustelun muodon ja tekemisen sijasta sen tavoite ja vaikutus. 

Tiedustelun ja tiedustelupalveluiden julkisuus sekä sillä tavoiteltavat strategiset 

vaikutukset ovatkin luonnollisia ja relevantteja tutkimusaiheita kriittisen 

tiedustelututkimuksen piirissä. 

Tämän tutkimuksen tavalla kyberulottuvuuden ja tiedustelutoiminnan julkisuuden 

kytkevää tutkimusta ei ole aiemmin tehty, eikä nimenomaan tiedustelupalveluiden 

tekemiin julkisiin kyberattribuutioihin ensisijaisesti keskittyvää kirjallisuutta ole7. 

Länsimaiden tiedustelupalveluiden strategista kommunikaatiota kotimaisessa mediassa 

on tutkittu, samoin kuin Venäjän tiedustelupalveluiden operaatioilla välitettävää 

strategista viestintää. Tutkimukseni rajaus länsimaiden tiedustelupalveluiden 

 
7 Esimerkiksi Egloff ja Smeets (2021), Giles ja Hartmann (2019) sekä Egloff (2020a) antavat 

artikkeleissaan esimerkeiksi joitain samoja julkisia attribuutiotapauksia, joita tarkastelen tässäkin 

tutkimuksessa, mutta he eivät analysoi tapauksia tiedustelupalveluiden roolin näkökulmasta.  
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kyberattribuutioilla rakentamiin strategisiin ulkopolitiikan narratiiveihin on kuitenkin 

tutkimuskentällä uutta.  

Kirjallisuuskatsaus edellä osoittaa siis tämän tutkimuksen täyttävän tärkeää 

tutkimuksellista aukkoa. Kyberoperaatioiden attribuution poliittisuudesta tehty tutkimus 

on alkutekijöissään, ja sen edistäminen edellyttää konkretiaa ja erilaisia näkökulmia.  

Tiedustelupalveluiden uudenlainen rooli julkisissa kyberattribuutioissa onkin oikeutettu 

ja kiinnostava tutkimusaihe. Tutkimuksen rajauksesta mielekkään tekee myös se, että 

länsimaisen tiedustelun ja tiedustelupalveluiden julkisuudella tavoiteltaviin strategisiin 

ja ulkopoliittisiin vaikutuksiin keskittyvää tutkimusta ei ole tehty. Tiedustelupalveluiden 

avoimuutta analysoidaan yleensä kotimaisessa kontekstissa, ja tiedustelupalveluiden 

maailmanpoliittista roolia tarkastellaan puolestaan usein niiden toteuttamien 

peiteoperaatioiden kautta. Tässä tutkimuksessa analysoin kuitenkin 

tiedustelupalveluiden julkisiin kyberattribuutioihin liittyvällä avoimuudella tavoiteltavia 

strategisia ja ulkopoliittisia vaikutuksia. Yhdistämällä kaksi tärkeää ja ajankohtaista 

teemaa, kybervaikuttamisen ja tiedustelun, tämä tutkimus tarjoaa mielekkään 

näkökulman ja tärkeää tietoa maailmanpolitiikan tutkimukselle ja mahdollisesti 

käytännön politiikankin tueksi. 
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3. Teoreettinen viitekehys 
 

Tässä luvussa asemoin ensin tutkielmani konstruktivistiseen teoriakehykseen ja 

kriittiseen turvallisuustutkimuksen tutkimustraditioon. Toisessa alaluvussa esittelen 

Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin strategisten narratiivien kehyksen, jota 

hyödynnän seuraavan luvun empiirisessä analyysissa. 

3.1 Tutkimuksen teoreettinen asemointi 

 

Tämän tutkimuksen tieteenfilosofinen kehys on konstruktivismi, jonka edustajista muun 

muassa sen keskeisimpiin nimiin maailmanpolitiikan tutkimuksen piirissä kuuluvat 

Wendt (1992, 1999), Ruggie (1998) ja Katzenstein (1996) ovat tarjonneet inspiraatiota 

tutkimuksen teoreettiseen asemointiin. Valtioiden välinen vastakkainasettelu ja 

turvallisuusviranomaisten toiminta sopivat tutkimusaiheina perinteisesti kansainvälisten 

suhteiden tutkimuksen realistiseen tutkimustraditioon, jossa tarkastellaan valtioiden 

materiaalisia kyvykkyyksiä ja intressejä sekä turvallisuustoimia niiden välisessä 

kilpailuasetelmassa. Tutkimus kyberkonflikteista ja -vaikuttamisesta sekä julkisista 

kyberattribuutioista istuu kuitenkin hyvin konstruktivistiseen viitekehykseen, sillä 

verrattuna perinteisiin materiaalisen voimankäytön konflikteihin kyberulottuvuudessa ja 

kyberkonflikteissa ei-materiaalisella vaikuttamisella ja siten merkitysten rakentumisella 

viestinnän ja narratiivien kautta on suurempi painoarvo.  

Konstruktivismi on sosiaalinen teoria, jonka mukaan toimijoiden intressit ja identiteetit 

sekä niiden väliset suhteet kansainvälisessä järjestelmässä rakentuvat toimijoiden 

vuorovaikutuksessa ja niiden jaettujen ideoiden pohjalta (esim. Ruggie, 1998; Wendt, 

1999). Pitäen tätä konstruktivistista ontologiaa lähtökohtanani tarkastelen tässä 

tutkimuksessa sitä, miten ja millaiset narratiivit, merkitykset ja valta rakentuvat ja 

välittyvät sosiaalisesti valtioiden ja tiedustelupalveluiden toimesta niiden julkisten 

kyberattribuutioiden kautta. Konstruktivistisen tulkinnan mukaan myös turvallisuus on 

sosiaalinen konstruktio, eli sen merkitys määräytyy eri toimijoiden vuorovaikutuksessa 

ja neuvottelussa (esim. Katzenstein, 1996). Tässä tutkimuksessa pyrinkin valottamaan 

sitä, millaista tulkintaa turvallisuudesta ja turvallisuusuhkista länsimaat ja niiden 

tiedustelupalvelut rakentavat kyberoperaatioiden attribuutiolla, ja minkälaista valtaa 

niillä on siten kohdistaa strategisia vaikutuksia vastapuoleen.  
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Tämä tutkimus sopii myös kriittisen turvallisuustutkimuksen viitekehykseen, joka 

perustuu suurilta osin konstruktivistiseen ontologiaan. Kriittinen turvallisuustutkimus ei 

ole varsinaisen teoria tai tutkimustraditio, vaan se koostuu erilaisista kriittisistä 

lähestymistavoista turvallisuuden käsitteeseen ja tutkimukseen. Yhteistä kriittisen 

turvallisuustutkimuksen yksittäisille edustajille ja koulukunnille, kuten Boothille, 

Buzanille, Bigolle ja Krauselle sekä Aberystwythin, Kööpenhaminan ja Pariisin 

koulukunnille, on niiden tavoite laajentaa turvallisuuden käsitettä ja 

turvallisuustutkimuksen tutkimusaiheita koskemaan muun muassa ei-sotilaallisia uhkia 

sekä etiikan ja inhimillisen turvallisuuden kysymyksiä.  

Kriittiselle turvallisuustutkimukselle ominaisella tavalla en tulkitse tässä tutkimuksessa 

turvallisuutta ja valtaa kapeasti vain valtioiden sotilaallisten ja materiaalisten resurssien 

ja intressien kautta, vaan tunnistan sen, miten käsitykset turvallisuudesta ja uhkista sekä 

valtioiden turvallisuuspoliittiset intressit rakentuvat viestinnän ja sen myötä syntyvien 

merkitysten kautta. Erityisesti Bigon ja niin kutsutun Pariisin koulukunnan tutkimukset 

ovat inspiroineet tämän tutkimuksen näkökulman rajaamista tiedustelupalveluihin valtaa 

käyttävinä, maailmanpoliittisina turvallisuustoimijoina. Kriittistä turvallisuustutkimusta 

soveltaen on yhtenä tämän tutkimuksen tavoitteena siis osoittaa, miten 

turvallisuusprosesseilla ja -puheella luodaan strategisia merkityksiä ja oikeutetaan 

poliittisia toimia. (Bigo, 2016; Bigo & McCluskey, 2018; Booth, 1991; C.A.S.E. 

Collective, 2006.) 

Valta ja sen rakentumisen ja käytön problematisointi, esimerkiksi turvallistamisen 

näkökulmasta, ovat myös tärkeitä kriittisen turvallisuustutkimuksen aiheita. Valtion 

turvallisuudesta huolehtimisen on perinteisesti nähty kuuluvan Nyen (1990) jaottelun 

mukaisesti kovan vallan piiriin, mutta väitän, että turvallisuuden käsitteen ja 

uhkakuvien laajenemisen myötä myös pehmeä valta on tullut uudella tavalla valtioiden 

turvallisuusviranomaisten – siis myös tiedustelupalveluiden – välineeksi ja tehtäväksi. 

Kyberoperaatioiden julkinen attribuointi ja sillä tavoiteltavat strategiset vaikutukset ovat 

ennemmin pehmeän kuin kovan vallan käyttöä. Barnettin ja Duvallin (2005) tunnettua 

vallan määritelmän nelijaottelua mukaillen ne voidaan nähdä niin kutsutun tuottavan 

vallan (productive power) käyttönä. Valtioiden ja tiedustelupalveluiden julkiset 

kyberattribuutiot ovat uudenlainen vaikuttamisen tapa valtioiden välisissä suhteissa ja 
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kansainvälisen turvallisuuden kentällä, mikä tekee niistä mielenkiintoisen 

tutkimuskohteen siis myös kriittiselle turvallisuustutkimukselle.  

Lisäksi viimeisenä viitekehyksenä tutkimukselle toimii kriittinen tiedusteluntutkimus, 

joka on kehittymässä oleva lähestymistapa tiedustelutoimijoiden ja niiden 

toimintatapojen ja vallankäytön tutkimukseen. Tätä tuoretta viitekehystä kehittävät 

Bean (2020) ja de Werd (2018) sekä he yhdessä Ivanin kanssa (2021) näkevät 

ongelmallisena perinteisen tiedusteluntutkimuksen historiallisen, positivistisen ja 

kuvailevan otteen, ja he korostavat tarvetta tulkinnallisemmalle, kriittisemmälle ja 

refleksiivisemmälle tiedustelun tutkimukselle, joka luo syvempää ymmärrystä 

tiedustelusta ilmiönä ja siihen liittyvästä vallankäytöstä. Tutkimukseni sopii kriittisen 

tiedusteluntutkimuksen kehykseen, sillä tarkastelen perinteisen tiedustelun tekemisen 

sijasta tiedustelupalveluiden toiminnan ja avoimuuden strategisia tavoitteita ja 

vaikutuksia. Tavoitteenani on luoda käsitystä ja ymmärrystä länsimaiden 

tiedustelupalveluiden uudenlaisista toiminta- ja vaikuttamistavoista sekä niiden roolista 

ja vallasta maailmanpoliittisina toimijoina myös perinteisen tiedustelutoiminnan 

ulkopuolella.  

Kuva 1: tutkimuksen teoreettiset viitekehykset 

 

 

   

 

 

 

 

 

3.2 Strategiset narratiivit 

 

Myös tutkimus strategisista narratiiveista perustuu konstruktivistiseen ontologiaan. 

Strategisten narratiivien kehyksessä ei kiistetä materiaalisen voiman ja vallan 

merkitystä, mutta kuten Miskimmon, O’Loughlin ja Roselle (2017, s. 3) asian 
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muotoilevat: ”in a shifting international order with growing numbers of voices wishing 

to exert influence on agendas and policies, communication and social power demand 

analysis”. Strategiset narratiivit ovat hyödyllinen ja kiinnostava lähestymistapa 

kansainvälisten suhteiden tutkimukseen. Narratiiveilla ja niiden strategisella käytöllä on 

huomattavia valtavaikutuksia maailmanpolitiikassa, ja strategisten narratiivien 

tutkiminen auttaakin ymmärtämään monia kansainvälisten suhteiden ilmiöitä ja 

tapahtumia. (Miskimmon ym., 2017, ss. vii–viii). Strategisten narratiivien tutkimus 

tarjoaa hyödyllisiä työkaluja myös kriittiselle turvallisuustutkimukselle ja siis myös 

tähän tutkimukseen. 

Tästä syystä olen valinnut tämän tutkimuksen empiirisen analyysin tueksi edellä 

esiteltyjen teoreettisten viitekehysten lisäksi konkreettisemman strategisten narratiivien 

kehyksen. Analysoin aineistoa tiedustelupalveluiden julkisista kyberoperaatioiden 

attribuutioista strategisten narratiivien tutkimuksen valossa, sillä tarkoituksenani on 

selvittää, millaista strategista narratiivia tarkastelun kohteena olevat länsimaat ja niiden 

tiedustelupalvelut attribuutioillaan rakentavat ja millä keinoin. Muita kiinnostavia 

teorianäkökulmia aiheeseen voisivat olla esimerkiksi Egloffin (2020a) soveltama 

Carsonin teoria peitetoiminnan paljastamisesta, paljastamisen politiikan (politics of 

exposure) käsite, peitetoiminnalla signalointi, salaisuus (secrecy) maailmanpolitiikassa 

sekä epäuskottavan kiistettävyyden (implausible deniability) käsite. Nämä 

teoriakehykset painottavat kuitenkin hyökkääjän näkökulmaa, kun taas strategisten 

narratiivien lähestymistapa mahdollistaa ensisijaisesti kyberoperaation kohteen ja 

attribuoijan strategisten tavoitteiden analysoinnin.    

Narratiivien vaikutusta politiikassa ja kansainvälisissä suhteissa on tutkittu etenkin 

1990-luvulta lähtien, ja 2000-luvulla kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa on 

puhuttu tapahtuneen jopa niin kutsuttu ’narrative turn’ (Miskimmon ym., 2017, s. 5). 

Yksi ensimmäisistä ja merkittävimmistä strategisen narratiivin käsitteen teoretisoijista 

on Freedman (2006), joka tarkastelee narratiivien strategista käyttöä sotilaallisissa 

konflikteissa. Esimerkiksi Ringsmose ja Børgesen (2011), de Graaf, Dimitriu ja 

Ringsmose (2015) sekä Dimitriu ja de Graaf (2016) ovat tutkineet strategisten 

narratiivien hyödyntämistä julkisen mielipiteen muokkaamiseksi ja sotilaallisten 

operaatioiden oikeuttamiseksi, siis sisäpoliittisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi Van Noort 
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(2017) puolestaan soveltaa strategisten narratiivien konseptia kansainväliseen 

politiikkaan tutkiessaan BRICS-maiden rakentamia strategisia narratiiveja. 

Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen piirissä tärkeimpiin strategisten narratiivien 

teoretisoijiin kuuluvat Miskimmon, Roselle ja O’Loughlin, jotka ovat useissa 2010-

luvun julkaisuissaan kehittäneet strategisten narratiivien tutkimusta ja teoriakehystä. 

Heidän tutkimuksensa linkittyy vahvasti myös viestinnän tutkimusalaan ja erityisesti 

Castellsin (2009) tutkimukseen viestinnän ja kommunikaation kautta syntyvästä 

vallasta. Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin tutkimuksessa painopiste on siinä, 

miten valtiot käyttävät narratiiveja strategisesti kansainvälisissä suhteissa ja 

ulkopolitiikan välineinä. Seuraavaksi esittelen tämän tutkimuksen analyysissä 

sovellettavan Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin strategisten narratiivien 

teoriakehyksen heidän yhteisten, vuosina 2013 ja 2017 julkaistujen pääteostensa 

pohjalta.  

Strategiset narratiivit ovat poliittisten toimijoiden työkalu, jolla voidaan rakentaa 

yhteisiä merkityksiä, tulkintoja ja odotuksia kansainvälisestä politiikasta ja 

kansainvälisen järjestelmän toimijoiden käyttäytymisestä. Strategisilla narratiiveilla 

pyritään vaikuttamaan diskursiiviseen ympäristöön, ja niillä tavoitellaan siten 

vaikutusvaltaa. Ne voidaan tulkita pehmeän vallan käyttönä, mutta niillä tavoitellaan 

pitkälti samanlaisia vaikutuksia kuin kovankin vallan käytöllä, sillä strategisten 

narratiivien keskeinen tarkoitus on vaikuttaa muiden käyttäytymiseen. Strategisia 

narratiiveista tekevät niiden harkittu muodostaminen ja hyödyntäminen strategisesti niin 

sisä- kuin ulkopolitiikassa tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja politiikkatoimien 

oikeuttamiseksi. Strategiset narratiivit rakentuvat erilaisten viestinnän ja 

kommunikaation prosessien kautta, ja niitä voidaan tutkia tarkastelemalla esimerkiksi 

puheita, julkilausumia, strategiadokumentteja, raportteja, uutisia ja muuta vastaavaa 

aineistoa – siis esimerkiksi kyberoperaatioiden attribuutiolausuntoja. (Miskimmon ym., 

2013, ss. 2–5, 23, 2017, ss. 1, 317; Roselle ym., 2014, s. 73.) 

Strategisia narratiiveja voidaan lähestyä erilaisten jaotteluiden ja kategorioiden kautta: 

Niiden syntymisen prosessi voidaan jakaa muodostamiseen (formation), 

projektoimiseen (projection) sekä vastaanottoon (reception). Tässä tutkimuksessa 

keskityn muodostamisen vaiheeseen, jossa keskeistä on esimerkiksi, minkä poliittisten 

toimijoiden toimesta ja minkä prosessien kautta strategiset narratiivit rakentuvat. Itse 
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narratiivit puolestaan voivat olla aihe-, identiteetti- tai järjestelmänarratiiveja. 

(Miskimmon ym., 2013, ss. 7–8, 2017, ss. 8–9.) Tässä tutkimuksessa tarkastelen näiden 

kolmen eri tason narratiivien muodostumista länsimaiden tiedustelupalveluiden 

julkisissa kyberattribuutioissa. Syvennyn aihe-, identiteetti- ja järjestelmänarratiiveihin 

siis enemmän analyysiluvussa. Miskimmon, Roselle ja O’Loughlin analysoivat ja 

selittävät strategisia narratiiveja lisäksi neljän keskeisen kansainvälisten suhteiden 

konseptin kautta, joita ovat toimijat, järjestys (order), kilpailu (contestation) sekä 

infrastruktuuri. Seuraavaksi esittelen lyhyesti nämä neljä näkökulmaa. 

Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin (2013, ss. 30–31, 46) mukaan kansainvälisen 

järjestelmän toimijoiden merkitys ja identiteetti rakentuvat strategisten narratiivien 

kautta. Vahvistamalla ja projektoimalla tietynlaista identiteettiä valtiot ja muut toimijat 

voivat tavoitella tietynlaisia strategisia vaikutuksia. Strategisten identiteettinarratiivien 

tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat useimmiten valtiot ja erityisesti suurvallat. 

Esimerkiksi kylmän sodan aikaisessa Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välisessä 

vastakkainasettelussa suurvaltaidentiteetit ja niiden kautta tavoitellut valtavaikutukset 

olivat keskeisessä osassa (Roselle, 2017, ss. 56–57). Viimeisimmässä Miskimmonin, 

O’Loughlin ja Rosellen toimittamassa julkaisussa huomioidaan aiempaa kattavammin 

myös muiden toimijoiden kuin valtioiden, esimerkiksi ylikansallisten organisaatioiden 

ja terroristijärjestöjen, strategiset narratiivit. Strategisten narratiivien tutkimuksessa ei 

kuitenkaan ole kiinnitetty riittävästi huomiota valtioiden eri edustajien rooliin valtioiden 

strategisten narratiivien muodostamisessa. Analysoimalla tiedustelupalveluiden julkisia 

kyberattribuutioita voin tässä tutkimuksessa siis syventää myös tätä näkökulmaa. 

Kuten kansainvälisen järjestelmän toimijat, myös itse järjestelmä ja vallalla oleva 

järjestys saavat merkityksiä strategisten narratiivien kautta. Narratiivien kautta sekä 

hahmotetaan, tuotetaan, että ylläpidetään kansainvälistä järjestystä. Järjestelmän 

vallanjako ei siis määräydy vain materiaalisten tekijöiden perusteella, vaan strategisen 

narratiivit ovat tärkeä keino valtioille vaikuttaa järjestelmään.  Kriittisen realismin 

ontologian mukaisesti strategisten narratiivien teoriassa ajatellaan, että maailma on 

olemassa ihmisistä riippumatta, mutta että ymmärryksemme maailmasta ja sen 

rakenteesta – ja sitä myötä käytöksemme – rakentuu narratiivien kautta. Valtiot 

pyrkivätkin rakentamaan ja ylläpitämään kansainvälisestä järjestelmästä ja 

järjestyksestä niille suosiollisia strategisia narratiiveja. Se on myös keino lisätä 
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materiaaliseen vallanjakoon perustuvan järjestyksen legitimiteettiä. (Miskimmon ym., 

2013, ss. 61, 89.)     

Kilpailulla (contestation) Miskimmon, Roselle ja O’Loughlin tarkoittavat valtioiden ja 

muiden toimijoiden kilpailua siitä, mitkä niiden kilpailevista ja päällekkäisistä 

narratiiveista ovat vakuuttavimpia. Omalla strategisella narratiivilla pyritään 

vakuuttamaan niin oma sisäpoliittinen yleisö, liittolaiset kuin vastustajatkin ja saamaan 

ne toimimaan narratiivin rakentajan toivomalla tavalla. Strategisten narratiivien 

uskottavuutta voi lisätä esimerkiksi niiden mielekästä tarkoitusta palvelevalla sisällöllä, 

vetoamalla tunteisiin, varmistamalla narratiivin ja toiminnan välinen johdonmukaisuus, 

sekä harkitulla narratiivin muodostamisen, projektoinnin ja vastaanoton prosessilla. Voi 

kuitenkin olla hyödyllistä ylläpitää myös vastustajan kilpailevaa narratiivia, jotta sillä 

voidaan oikeuttaa oman strategisen narratiivin mukaisia toimia. (Miskimmon ym., 2013, 

ss. 102–104, 111.) 

Neljäntenä keskeisenä konseptina Miskimmon, Roselle ja O’Loughlin esittelevät 

infrastruktuurin, jolla he viittaavat nykyajan mediaympäristöön ja -infrastruktuuriin, 

joiden kautta strategisia narratiiveja projektoidaan ja levitetään. Strategisten narratiivien 

kilpailussa mediaympäristön hallinta ja hyväksikäyttö on keskeistä, ja narratiivia 

rakentavan toimijan on pystyttävä muovaamaan sekä mediaympäristössä käytävää 

keskustelua että mediaympäristöä ja -infrastruktuuria itseään. (Miskimmon ym., 2013, 

ss. 148–149, 152.) Viestintäteknologioiden kehittymisen myötä mediaympäristö on 

pirstaloitunut ja siinä on entistä enemmän eri toimijoiden kilpailevia narratiiveja. 

Valtioiden on otettava tämä huomioon, sillä narratiivit eivät synny tyhjiössä, vaan 

niiden strateginen käyttö edellyttää uuteen mediaympäristöön sopeutumista ja 

informaatioinfrastruktuurin hallintaa (Miskimmon ym., 2017, ss. 10–11).  

Yksi Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin (2013, ss. 16–17) tärkeimmistä 

jaotteluista ja argumenteista on, että strategisilla narratiiveilla on kahdenlaisia 

valtavaikutuksia: ne ovat vallankäytön instrumentti perinteisessä, käyttäytymiseen 

vaikuttamisen mielessä (behavioral power), mutta ne ovat vallankäyttöä myös 

kansainväliseen järjestelmään ja sen toimijoiden identiteetteihin vaikuttamisen kautta 

(constitutive power). Strategisia narratiiveja voidaan siis käyttää ja niiden vaikutuksia 

voidaan tutkia sekä konkreettisesti toimijoiden välisessä kanssakäymisessä että 
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abstraktimmalla tasolla kansainvälisen järjestyksen rakentumisen ja ylläpitämisen 

näkökulmasta.  

Tätä jaottelua strategisten narratiivien kahdenlaisiin valtavaikutuksiin voi tarkastella 

niin kutsutun suostuttelun spektrin (spectrum of persuasion) kautta: Miskimmonin, 

Rosellen ja O’Loughlinin (2013, s. 14) mukaan spektrin niin kutsuttujen ohuiden 

analyysien (thin analyses) kautta voidaan tarkastella toimijoiden vuorovaikutusta 

olemassa olevassa kansainvälisessä järjestyksessä sekä niiden strategisten narratiivien 

konkreettisia, käyttäytymiseen vaikuttavia valtavaikutuksia. Paksujen analyysien (thick 

analyses) kautta tarkastellaan puolestaan kansainvälisen järjestyksen rakentumista eri 

toimijoiden strategisten narratiivien kautta sekä näiden narratiivien vaikutusta 

järjestelmän toimijoiden toimintaan abstraktimmalla tasolla. Kun siis esimerkiksi 

rationalistit sijoittuvat spektrin ohueen päähän, ovat poststrukturalismin edustajat 

puolestaan sen paksussa päässä (ibid., 105). Seuraavaksi esittelen vielä lyhyesti 

suostuttelun spektrin neljä eri tasoa.  

Spektrin hyvin ohuen (very thin) analyysin päässä strategisia narratiiveja tulkitaan 

rationalismin kautta. Järjestys ja toimijoiden identiteetit otetaan annettuna ja analyysillä 

pyritään selittämään sitä, miten toimijat vaikuttavat tietyissä tilanteissa toistensa 

käytökseen, esimerkiksi retorisin keinoin. Hyvin ohuissa analyyseissä voidaan kiinnittää 

huomiota narratiivin sisällön ja vaikutusten lisäksi siihen, kuka narratiivin esittää. 

Ohuessa (thin) analyysissä narratiiveja tulkitaan puolestaan hieman laajemmin 

kommunikatiivisena toimintana (communicative action) mediaympäristössä. Toimijat 

nähdään rationaalisina ja niiden identiteetit pysyvinä, mutta narratiivikilpailulla ja 

suostuttelulla ajatellaan olevan mahdollisuus muokata toimijoiden identiteettejä ajan 

myötä. (Miskimmon ym., 2013, ss. 106–107, 2017, ss. 29–30.) 

Paksussa (thick) analyysissä toimijat nähdään refleksiivisinä, ja siinä tarkastelun 

kohteena on, miten toimijat pyrkivät käyttämään valtaa oman ja toisten identiteettien 

muokkaamisen kautta. Toimijoiden ajatellaan myös kykenevän sopeutumaan muiden 

toimijoiden narratiivien sekä mediaympäristön asettamiin uusiin vaatimuksiin. Spektrin 

hyvin paksussa (very thick) analyysin päässä on poststrukturalistinen lähestymistapa. 

Sen kautta tutkitaan sitä, miten ja kenen ehdoilla koko järjestelmänarratiivi on 

rakentunut, ja miten tämä usein annettuna otettu järjestelmänarratiivi vaikuttaa 

järjestelmän toimijoiden toimintaan. Hyvin paksussa analyysissä toimijoiden 
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identiteettien ja vallan tulkitaan perustuvan diskursseihin, jotka syntyvät pitkän ajan 

kuluessa ja muuttuvat hitaasti. Diskurssit nähdäänkin strategisten narratiivien ’raaka-

aineena’ (Miskimmon ym., 2013, ss. 106–107, 2017, ss. 33, 36–37.) 

Miskimmon, Roselle ja O’Loughlin (2013, s. 108) huomauttavat, että jotta voidaan 

kokonaisvaltaisesti ymmärtää strategisten narratiivien toimintaa ja vaikutusta 

kansainvälisissä suhteissa, on tunnistettava, miten nämä neljän tason prosessit myös 

vaikuttavat toisiinsa. Spektrin paksussa päässä tarkasteltavat identiteetti- ja 

järjestelmänarratiivit asettavat kontekstin ohuen pään aihenarratiiveille, ja aihenarratiivit 

puolestaan vähitellen rakentavat ja muovaavat identiteetti- ja järjestelmänarratiiveja. 

Tämä on havaittavissa myös julkisten kyberattribuutioiden myötä muodostuvissa 

strategisissa narratiiveissa, ja tästä syystä analysoinkin kaikkien kolmen narratiivitason, 

siis aihe-, identiteetti- ja järjestelmänarratiivien, muodostumista tämän tutkimuksen 

tapausesimerkkien julkisissa kyberattribuutioissa. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen siis kyberoperaatioiden julkisia attribuutioita 

strategisten narratiivien kehyksen kautta. Tarkoituksenani on selvittää, millaista 

strategista narratiivia länsimaat ja niiden tiedustelupalvelut muodostavat tai ylläpitävät 

julkisilla kyberattribuutioillaan. Tutkimuksessa yhdistän näkökulmia yllä esitellyn 

spektrin eri vaiheilta tarkastelemalla ja tulkitsemalla niin aihe-, identiteetti- kuin 

järjestelmänarratiiveja, joita analyysin kohteena olevat toimijat julkisilla 

kyberattribuutioillaan muodostavat ja ylläpitävät. Huomioin analyysissa strategisten 

narratiivien molemmat valtavaikutukset, eli sekä toimijoiden käyttäytymiseen että 

kansainväliseen järjestykseen ja järjestelmän rakenteeseen vaikuttamisen. Otan 

huomioon myös Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin esittelemät strategisten 

narratiivien tutkimuksen neljä keskeistä konseptia, eli toimijat, järjestyksen, kilpailun ja 

infrastruktuurin. 
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4. Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen toteutuksen eli aineiston ja menetelmän. 

Tutkimuksen analyysi jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä kartoitan 

länsimaihin kohdistuneiden kyberoperaatioiden attribuutioita ja tiedustelupalveluiden 

osuutta niissä. Kartoituksen perusteella valikoimiani tapausesimerkkejä analysoin 

laadullisen sisällönanalyysin avulla analyysin toisessa osassa. 

4.1 Aineisto 

 

Tutkimuksen analyysissä kartoitan ja taulukoin ensin valtioiden 2010-luvulla 

toteuttamia laajamittaisia kyberoperaatioita ja niiden virallisia attribuutioita länsimaissa. 

Virallista tilastointia maailmassa toteutetuista kyberoperaatioista ei ole saatavilla, mutta 

julkisesti tiedossa olevia hyökkäyksiä ja operaatioita on listattu useisiin tietokantoihin8. 

Aineistoksi tähän tutkimukseen soveltuu parhaiten Council on Foreign Relations (CFR) 

-ajatushautomon (2021) kyberoperaatioiden tietokanta, johon on sopivassa laajuudessa 

listattu julkisuuteen tulleet valtiotoimijoiden toteuttamat laajamittaiset kyberoperaatiot 

vuodesta 2005 lähtien. Kyberoperaatiot on jaoteltu tietokantaan niiden toteuttamisen tai 

havaitsemisen vuoden mukaan, ja niistä on julkisesti saatavilla olevan tiedon perusteella 

mahdollisuuksien mukaan lueteltu operaation kohde, operaatiosta vastuussa ollut valtio, 

operaation tyyppi, kohdevaltion reaktio sekä tekijävaltion vastareaktio. Kunkin 

operaation yhteyteen on liitetty myös linkkejä virallisiin ja epävirallisiin lähteisiin, 

joista saa lisätietoa operaatioista. Etsin siis myös tiedot tehdyistä julkisista 

attribuutioista CFR:n tietokannasta. 

On huomioitava, että kybervaikuttamista toteutetaan usein niin kutsutussa 

kampanjoissa, eli vaikuttaminen on pitkäkestoista, koostuu usein monista eri toimista ja 

kohdistuu useisiin uhreihin. Yksittäisten kyberhyökkäysten sijasta usein puhutaankin 

 
8 EU Cyber Direct -ajatushautomolla on kyberkonfliktiportaali, jossa on eri tavoin luokiteltu viime 

vuosien merkittävimpiä vihamielisiä valtiollisia kyberoperaatioita. Center for Strategic and International 

Studies (CSIS) -ajatushautomo ylläpitää kattavaa listausta vuosittain tapahtuvista kybervaikuttamisen 

tapauksista, jotka kohdistuvat valtioihin ja merkittäviin teollisuudenaloihin. Mitre-tutkimuslaitos on 

luonut erityisesti yrityksille suunnatun MITRE ATT&CK -nimisen kattavan tietopankin ja matriisin 

kyberhyökkäysten toteuttamistavoista. Tutkijat Maness, Valeriano ja Jensen ovat julkaisseet dataa 

kyberkonflikteista ja -operaatioista valtioparien välillä Dyadic Cyber Incident and Campaign Dataset 

(DCID) -julkaisuissaan. Passeri ylläpitää Hackmageddon-nimistä sivustoa, jossa hän julkaisee keräämiään 

tilastoja erityisesti yksityisellä sektorilla kuukausittain ja vuosittain toteutetuista kyberhyökkäyksistä. 
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jonkin tunnetun ryhmän tai muun tahon toteuttamasta kampanjasta. Tästä syystä 

monissa tapauksissa on hankalaa erotella, jaotella ja kategorisoida yksittäisiä 

kyberhyökkäyksiä ja -operaatioita sekä määritellä niiden tarkkaa toteuttamisajankohtaa. 

Tämän tutkimuksen taulukoinnissa kyberoperaatiot on luokiteltu CFR:n jaottelun 

mukaisesti, ja monivuotiset kybervaikuttamisen kampanjatkin on merkitty yksittäisiksi 

operaatioiksi, yleensä sille vuodelle, jolloin ne ovat tulleet ilmi. Lisäksi on 

täsmennettävä, että CFR:n tietokannan kyberoperaatioita kuvaillaan termillä ’state-

sponsored’, jolla tarkoitetaan sitä, että kyberoperaatiosta vastuussa on valtio, vaikka itse 

hyökkäyksen olisi teknisesti toteuttanut jokin muu toimija kuin valtion hallinto9. 

CFR:n tietokannan perusteella muodostan taulukon, johon kerään länsimaihin 

kohdistettujen laajamittaisten kyberoperaatioiden sekä niiden virallisten attribuutioiden 

määrät 2010-luvulla. Tietokantaan ja siten myös taulukkooni sisältyy sekä julkisiin että 

yksityisiin länsimaisiin toimijoihin kohdistettuja kyberoperaatioita, ja onkin hyvä 

huomata, että valtiot attribuoivat myös ei-valtiollisiin organisaatioihin kohdistettuja 

kyberoperaatioita. Erottelen taulukkoon lisäksi ne attribuutiot, joihin kohdevaltion 

tiedustelupalvelut ovat julkisesti osallistuneet. On huomioitava, että CFR:n tietokanta 

on rajallinen ja suuntaa antava, eikä mikään virallinen tilastointi10. Taulukoinnin 

pohjalta en siis tee muodollista tilastollista analyysiä, vaan sen tarkoituksena on 

kartoittaa yleisellä tasolla sitä, kuinka suuri osa ja mitkä länsimaihin kohdistuneista 

kyberoperaatioista attribuoidaan julkisesti, ja kuinka suuressa osassa attribuutioista 

tiedustelupalvelut ovat mukana. Tämä kyberoperaatioiden julkisten attribuutioiden 

kartoitus ja taulukointi auttaa tunnistamaan ne tapaukset, joita on mielekästä tarkastella 

tarkemmin tapausesimerkkeinä analyysin seuraavassa vaiheessa.  

Syntyneestä kyberoperaatioiden attribuutioiden taulukosta valitsen sopivimmat 

yksittäiset tapaukset laadullisen analyysin kohteiksi. Valikoin tarkasteluun kolme 

tapausesimerkkiä niiden poikkeuksellisen ajankohdan, mittakaavan, julkisuudessa 

saaman huomion tai yleisen merkityksellisyyden perusteella. Valintaan vaikuttaa myös 

tapauksiin liittyvän lähdeaineiston saatavuus ja kieli. Analyysin toisessa vaiheessa näitä 

kolmea tapausesimerkkiä analysoidessani käytän aineistona tarkasteltavien 

 
9 Esimerkiksi APT (advanced persistent threat) -ryhmät ovat laajamittaisia kyberoperaatioita toteuttavia 

toimijoita, jotka saavat toimeksiantonsa ja tukea valtioilta. Tiettyjen APT-ryhmien tunnetaan liittyvän 

tiettyihin valtioihin. 
10 CFR:llä on suhteellisen vaikutusvaltainen asema lähellä Yhdysvaltojen hallintoa, ja siksi sen 

puolueettomuuden ja riippumattomuuden mahdollinen kyseenalaistettavuus on myös tärkeää tunnistaa. 
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tiedustelupalveluiden virallisia attribuutiolausuntoja ja muita julkaisuja tarkasteltaviin 

kyberoperaatioihin liittyen. Lähteinä käytän myös tarkasteltavien valtioiden hallitusten 

ja muiden edustajien lausuntoja, joissa viitataan tiedustelupalveluihin tietoihin ja rooliin 

attribuutioissa. Kerään aineiston pääasiassa tarkasteltavien valtioiden ja 

tiedustelupalveluiden virallisilta verkkosivuilta. Lisäksi hyödynnän analyysissa 

aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta, jota esittelin toisessa luvussa. 

Tiedustelun tutkimuksen yleisesti suurimpia haasteita on empiirisen materiaalin 

vähäinen määrä ja saavuttamattomuus tiedustelun salaisen luonteen takia. Myös tähän 

tutkimukseen primäärilähteitä on saatavilla suhteellisen vähän. Tutkimuksen tavoitteena 

onkin kuitenkin tarkastella nimenomaan sitä, mitä yleensä salaisten 

tiedustelupalveluiden julkisella ja harkitulla viestinnällä tavoitellaan 

kyberattribuutioiden yhteydessä, ja millaista strategista narratiivia pystytään 

muodostamaan suhteellisen niukallakin viestinnällä. Primäärilähteiden vähäisyys myös 

kertoo tutkimusaiheen luonteesta, eikä se saa olla esteenä tärkeän aiheen tutkimiselle. 

4.2 Menetelmä 

 

Tunnistan tutkimuksessani tiedusteluntutkimuksen metodologiset haasteet: Koska 

tiedustelutoiminnasta on saatavilla tietoa avoimista lähteistä vain hyvin rajallisesti, on 

tiedustelutoimijoiden tavoitteisiin liittyen hyvin haastavaa rakentaa tai testata 

yleispäteviä teorioita (katso esim. Egloff, 2020a, s. 2; Poznansky & Perkoski, 2018, s. 

403). Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani onkin tarkastella ja havainnollistaa 

tiedustelutoimijoiden roolia ja merkitystä laajemman ilmiön yhteydessä 

tapausesimerkkien kautta olemassa olevan teoriakehyksen puitteissa. Tavoitteenani ei 

siis ole luoda uutta teoriaa tai selitysmallia.  

Metodologisesti kyseessä ei siis ole varsinainen tapaustutkimus, jossa yksittäisen 

tapauksen tai tapahtumaketjun yksityiskohtaisen tarkastelun pohjalta luodaan tai 

testataan sellaisia selitysmalleja, joita voi olla mahdollista yleistää muihinkin 

tapahtumiin (esim. George & Bennett, 2005, s. 5). Analyysin toinen osa perustuu 

kuitenkin tapausesimerkkeihin, joita analysoin laadullisen sisällönanalyysin avulla. 

Tapausesimerkkien kautta pyrin kuvailemaan, käsitteellistämään ja ymmärtämään 

tutkimusaihetta, eli strategisten narratiivien rakentumista tiedustelupalveluiden 

attribuutioissa. Tapausesimerkkieni analyysia voi kutsua myös havainnollistavaksi 
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tapaustutkimukseksi (illustrative case study), jolla ei testata tai luoda teoriaa, mutta jolla 

osoitetaan aiheen ja tutkimuksen relevanssi sekä annetaan käytännön esimerkkejä 

tutkittavasta ilmiöstä ja tutkimuksen teoreettisesta näkökulmasta (Levy, 2008, ss. 6–7). 

Analyysin toisen osan aineistona toimivat erilaiset julkaisut ja lausunnot, siis 

tekstidokumentit. Roselle, Miskimmon ja O’Loughlin (2014, s. 78) näkevät 

tekstianalyysin hyvänä menetelmänä strategisten narratiivien tutkimuksessa. Koska 

tutkimuksen tarkoituksena ei ensisijaisesti ole analysoida toimijoiden kielenkäyttöä ja 

aineiston ilmaisullista muotoa, ei tutkimuksessa ole tarpeen käyttää mitään muodollista 

tekstianalyysimenetelmää, esimerkiksi diskurssianalyysiä. Toteutan analyysin 

laadullisena sisällönanalyysina, joka tarkoittaa tekstien sisällön ja kontekstin tulkintaa, 

sekä teksteistä välittyvien viestien ja niiden vaikutuksen analysointia. Tulkinnallisessa 

sisällönanalyysissä huomioidaan vielä erikseen esimerkiksi teksteistä välittyvät mutta 

sanoittamattomat viestit ja tulkinnat. (esim. Drisko & Maschi, 2016, ss. 3–4.)  

Tulkinnallisessa sisällönanalyysissä ei määrällisesti koodata erilaisia luokkia, vaan 

aineistosta tunnistetaan ja tulkitaan sen sisällöllisiä elementtejä ja niiden merkityksiä. 

Tulkinnallinen sisällönanalyysi soveltuu hyvin tutkimuksiin, joissa on käytettävissä 

rajallisesti primäärilähteitä, kuten tässä tapauksessa. Tähän tutkimukseen tulkinnallinen 

sisällönanalyysi sopii myös siksi, että se mahdollistaa tekstisisältöjen analyysin lisäksi 

niiden kontekstin huomioimisen ja tulkinnan. Analyysissä pyrin luonnollisesti 

läpinäkyvyyteen, mutta täyttä objektiivisuutta on vaikea saavuttaa. (Drisko & Maschi, 

2016, ss. 6, 58–59.) En luo tämän tutkimuksen analyysiin tarkkaa ja muodollista 

menetelmärakennetta, vaan analysoin ja tulkitsen aineistoa melko vapaasti.  

Pyrin tunnistamaan ja tulkitsemaan aineistosta sellaisia mainintoja ja muotoiluja, jotka 

kertovat, millaisia strategisia narratiiveja länsimaat ja niiden tiedustelupalvelut julkisilla 

kyberattribuutioillaan haluavat muodostaa ja vahvistaa. Kiinnitän huomioni siis muun 

muassa siihen, minkälaisen kuvan analysoimani tekstidokumentit luovat 

kyberoperaatioista, operaatioista vastuussa olevista valtioista, tarkasteltavista 

länsimaista ja niiden tiedustelupalveluista, sekä laajemmin asianosaisten toimijoiden 

välisistä suhteista. Havainnoin ja tulkitsen aineistosta muun muassa seuraavia 

indikaattoreita: mitä asioita, näkökulmia ja yksityiskohtia materiaalien laatijat nostavat 

esiin ja missä valossa tapahtumat, toimijat ja johtopäätökset esitetään. Kontekstin 

ymmärtämisen kannalta on myös keskeistä huomioida, kuka sanoo mitäkin. Tämä 
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vapaamuotoinen tekstianalyysi mahdollistaa julkisilla kyberattribuutioilla 

muodostettavien strategisten narratiivien tulkinnan ja analysoinnin. 

Etenkin tulkinnallisessa tutkimuksessa on tärkeää huomioida refleksiivisyys ja tutkijan 

rooli. Erityisesti tiedustelun tutkimuksessa refleksiivisyys on keskeistä, sillä tiedustelun 

teoretisointi ja siitä olemassa oleva tieteellinen tieto on suhteellisen tuoretta ja vielä 

melko yksiulotteista. Tiedustelusta tehtävä tulkinnallinen tutkimus siis myös luo 

käsitystä tiedustelusta ilmiönä, ja tutkijan on syytä olla tästä tietoinen. Tavoitteenani on 

luonnollisesti olla mahdollisimman objektiivinen, mutta on tärkeää tunnistaa ja tuoda 

esiin tutkimukseen vaikuttavat näkökulmani ja oletukseni tutkijana.   

Kohdallani huomionarvoista esimerkiksi on, että kiinnostuin tutkimaan aihetta 

seurattuani tutkimuksen kohteena olevia tapahtumia nimenomaan länsimaisista 

julkaisuista ja medioista, mikä on väistämättä vaikuttanut käsitykseeni tapahtumien 

tulkinnasta sekä toimijoiden rooleista ja keskinäisistä suhteista. Esimerkiksi rajallisen 

kielitaitoni takia minun on nojattava tutkimuksessa länsimaisiin, pääosin englannin- ja 

suomenkielisiin lähteisiin, mikä on yksi syy sille, että rajasin tutkimusongelman 

koskemaan nimenomaisesti länsimaiden ja niiden tiedustelupalveluiden julkisten 

kyberattribuutioiden strategisia vaikutuksia ja narratiiveja. En siis pyri luomaan 

tutkimuksellani kokonaisvaltaista käsitystä kaikkien toimijoiden erilaisista 

kyberoperaatioilla ja -attribuutioilla tavoittelemista vaikutuksista, vaan huomioni on 

perustellusti tiettyihin toimijoihin ja toimiin rajatussa näkökulmassa. Lisäksi tiedustelu 

on sen salaisen luonteen vuoksi erityisen haastava tutkimusaihe, ja minun onkin 

toteutettava tutkimukseni vain saatavilla olevan, rajallisen aineiston pohjalta. Olen 

kuitenkin pyrkinyt huomioimaan ja hyödyntämäänkin tämän rajoitteen 

tutkimusasetelmani muotoilussa.  
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5. Analyysi 
 

Analyysi muodostuu kahdesta osasta, ja tämä luku jakautuu kolmeen alalukuun. 

Ensimmäisessä osassa ja alaluvussa esittelen ja analysoin taulukkoa länsimaiden 

virallisten kyberattribuutioiden määrästä ja tiedustelupalveluiden osuudesta niissä. 

Analyysin toisessa osassa teen tarkempaa empiiristä analyysiä kolmesta 

tapausesimerkistä, jotka esittelen toisessa alaluvussa. Kolmannessa alaluvussa analysoin 

tapauksia laadullisen sisällönanalyysin avulla strategisten narratiivien teoriakehyksessä.  

5.1 Länsimaiden ja niiden tiedustelupalveluiden julkiset kyberattribuutiot 

 

Seuraavassa taulukossa on CFR:n kyberoperaatioiden tietokannasta kerätyt tiedot 

laajamittaisista länsimaihin kohdistetuista kyberoperaatioista, niiden virallisista 

attribuutioista sekä tiedustelupalveluiden osallistumisesta attribuutioihin 2010-luvulla. 

Useita attribuutioita ei tehty kyberoperaation toteuttamisvuonna vaan myöhemmin, 

mutta attribuutiot on merkattu samoille vuosille operaatioiden kanssa. Kuten mainitsin, 

CFR:n tietokanta on rajallinen ja suuntaa antava, eikä kyseessä ole virallinen tilastointi 

maailmassa toteutetuista kyberoperaatioista ja niiden attribuutioista. 

Kuva 2: Julkisuuteen tulleiden valtioiden toteuttamien kyberoperaatioiden sekä 

länsimaiden julkisten attribuutioiden määrät vuosina 2010-2020 CFR:n tietokannassa 

 

Kaikki 

tietokannan 

kyberoperaatiot 

(Myös) 

länsimaihin 

kohdistuneet 

Länsimaiden 

virallisesti 

attribuoimat 

Tiedustelupalvelu 

mukana 

attribuutiossa 

2020 121 73 17 11 

2019 74 37 3 3 

2018 81 60 23 7 

2017 46 27 11 7 

2016 33 17 5 2 

2015 34 24 7 3 

2014 34 27 7 3 

2013 19 16 2 1 

2012 12 10 1 0 

2011 15 11 1 0 

2010 9 4 0 0 

Yht. 478 306 77 37 
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Taulukosta ei voi tehdä reliaabeleita ja tilastollisesti merkitseviä johtopäätöksiä 

kyberoperaatioiden ja niiden attribuutioiden määrien muutoksista. Lukujen perusteella 

on kuitenkin arvioitavissa, että valtiotoimijoiden toteuttamien laajamittaisten 

kyberoperaatioiden määrä lisääntyi vuosikymmenen aikana merkittävästi. Myös 

länsimaiden julkisten attribuutioiden määrä lisääntyi, joskin attribuutioiden määrä ja 

tiedustelupalveluiden osuus niissä vaihtelivat vuosittain siten, ettei yksiselitteistä 

muutostrendiä ole havaittavissa. Esimerkiksi 2018 oli erityisen aktiivinen julkisten 

kyberattribuutioiden vuosi, kun taas vuonna 2019 attribuutioiden määrä laski. Vuonna 

2020 julkisia attribuutioita tehtiin taas enemmän, mutta niiden osuus kaikista 

kyberoperaatioista oli esimerkiksi vuoteen 2018 verrattuna pienempi. Kaiken kaikkiaan 

länsimaiden julkisten kyberattribuutioiden määrä oli viime vuosikymmenenä kuitenkin 

lisääntymään päin, ja tiedustelupalvelut osallistuivat niistä suureen osaan, lähes puoleen 

taulukon attribuutioista. Tässä tutkimuksessa tavoitteeni ei kuitenkaan ole analysoida 

attribuutiotapausten määrän muutosta, vaan niiden sisältöä. Taulukointi tarjoaa suuntaa 

antavan mittakaavan julkisten attribuutioiden määrästä, ja CFR:n tietokannan tärkeä 

merkitys tälle tutkimukselle on auttaa löytämään sellaisia tapauksia, joita on 

kiinnostavaa analysoida tarkemmin tapauksiin liittyvän aineiston perusteella. 

Huomionarvoinen havainto CFR:n tietokannasta, ja samalla vastaus ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen länsimaiden attribuoimista kyberoperaatioista, on, että 

länsimaiden julkiset attribuutiot kohdistuivat vain neljään valtioon: Venäjään, Kiinaan, 

Pohjois-Koreaan ja Iraniin. Näistä Venäjälle attribuoitiin eniten kyberoperaatioita, 

yhteensä 39 operaatiota. Tietokannan tietojen mukaan vuosina 2010-2020 länsimaihin 

kohdistuneista kyberoperaatioista 37 virallisessa attribuutiossa oli mukana kohdevaltion 

tiedustelupalvelu. Näistä valtaosa oli Venäjän tekemien kyberoperaatioiden 

attribuutioita, ja tiedustelupalvelut olivat mukana vain kuuden Kiinan, kolmen Iranin ja 

kahden Pohjois-Korean kyberoperaation attribuutiossa. Aktiivisia attribuoijia olivat 

etenkin Britannian ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut, mutta julkisia attribuutioita 

tekivät myös esimerkiksi Ukrainan, Saksan ja Tšekin tiedustelupalvelut.  

Vaikka todellisuudessa kyberoperaatioiden ja niiden attribuutioiden määrät voivat 

hieman erota CFR:n tietokannan tiedoista, voidaan jo tämän taulukoinnin perusteella 

siis vetää johtopäätös, että länsimaat attribuoivat julkisesti sellaisten autoritääristen 

valtioiden kyberoperaatioita, joiden kanssa niillä on muutenkin poliittisesti tai 
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sotilaallisesti jännitteiset suhteet11. Niin kyberoperaatioiden toteuttaminen kuin niiden 

julkinen attribuointi ovatkin valtioiden vaikuttamiskeinoja vastapuoleen 

kansainvälisessä politiikassa. Taulukoinnin suuntaa antavat luvut toisaalta osoittavat, 

että vaikka julkisten attribuutioiden määrä lisääntyi 2010-luvulla, tehdään niitä 

kuitenkin suhteessa kyberoperaatioiden määrään verrattain harvoin. Kyse ei siis ole 

täysin vakiintuneesta kansainvälisen turvallisuuspolitiikan ilmiöstä, vaan ennemmin 

muodostumassa olevasta vaikuttamisen tavasta valtioiden välisissä suhteissa. 

CFR:n tietokannan perusteella vastaus toiseen tutkimuskysymykseen 

tiedustelupalveluiden osuudesta länsimaiden 2010-luvun julkisissa kyberattribuutioissa 

on, että vaikka tiedustelupalveluiden julkisia kyberattribuutioita on lukumäärällisesti 

melko vähän, osallistuivat tiedustelupalvelut verrattain suureen osaan länsimaiden 

virallisista attribuutioista. Toisaalta, jos otetaan huomioon tiedustelupalveluiden 

salainen luonne, voidaan niiden tekemien julkisten kyberattribuutioiden määrä tulkita 

myös suhteellisen korkeaksi. Tiedustelupalveluiden julkisten kyberattribuutioiden 

määrä myös kasvoi vuosikymmenen aikana samalla kun valtioidenkin attribuutiot 

lisääntyivät. Tiedustelupalveluiden tekemät julkiset kyberattribuutiot ovat kuitenkin 

vielä niin tuore ilmiö ja niiden vuosittaiset määrät vaihtelevat siinä määrin, että 

varsinaisia johtopäätöksiä ilmiöstä ja sen kehityksestä ei CFR:n tietokannan perusteella 

voi tehdä. Taulukoinnin suuntaa antavien lukujen perusteella voidaan kuitenkin väittää, 

että kyberoperaatioiden julkisesta attribuutiosta on tullut länsimaiden 

tiedustelupalveluille uusi toiminnan muoto sekä viestinnän ja vaikuttamisen keino. 

Seuraavaksi tarjoan tiiviin katsauksen länsimaiden tiedustelupalveluiden 2010-luvulla 

tekemiin julkisiin kyberoperaatioiden attribuutioihin.   

Yksi ensimmäisistä merkittävistä ja suurta huomiota saaneista tiedustelupalveluiden 

kyberattribuutioista tehtiin vuonna 2016, kun Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö syytti 

Venäjää Yhdysvaltojen demokraattipuolueeseen kohdistuneesta kyberoperaatiosta ja 

vuoden 2016 presidentinvaaleihin vaikuttamisesta. Toinen poikkeuksellinen ja 

huomiota herättänyt tapaus on vuodelta 2018, jolloin Alankomaiden tiedustelupalvelut 

estivät Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n hakkeroitumisyrityksen kemiallisten 

 
11 Myös länsimaat tekevät kyberoperaatioita. 2010-luvulla on esimerkiksi uutisoitu Yhdysvaltojen ja 

Britannian muihin länsimaihin kohdistamasta puhelinkuuntelusta ja vakoilusta (esim. BBC, 2014; The 

Guardian, 2013). Länsimaat eivät kuitenkaan ole tehneet vastaavia virallisia attribuutioita toistensa 

kyberoperaatioista kuin autoritääristen valtioiden operaatioista. 
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aseiden kieltojärjestöön (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, 

OPCW) ja tiedottivat tapauksesta poikkeuksellisen avoimesti. Samassa yhteydessä 

myös muut länsimaat attribuoivat useampia kyberoperaatioita GRU:lle.  

Viimeisten kuukausien ja vuosien aikana media- ja poliittista huomiota länsimaissa ovat 

saaneet useat muutkin kyberoperaatioiden julkiset attribuutiot, joihin on osallistunut 

tiedustelupalveluita. Esimerkiksi Britannian kyberturvallisuuskeskus (NCSC), joka 

kuuluu yhteen Britannian tiedustelupalveluista, Government Communications 

Headquartersiin (GCHQ), on attribuoinut viime vuosina aktiivisesti kyberoperaatioita, 

kuten vuoden 2017 NotPetya-kyberhyökkäyksen helmikuussa 2018, Covid-19 

rokotekehitykseen kohdistunutta vakoilua heinäkuussa 2020, sekä olympialaisiin ja 

niiden järjestäjiin kohdistuneita kyberhyökkäyksiä lokakuussa 2020. Kaikki nämä 

tapaukset attribuoitiin Venäjälle. Attribuutioiden yhteydessä viitattiin myös 

kansainväliseen tiedusteluyhteistyöhön. (UK National Cyber Security Centre, 2018a, 

2020a, 2020b.)  

Yhdysvaltojen viimeaikaisista kyberattribuutioista esimerkkinä toimii puolestaan laajaa 

huomiota saanut alkuvuoden 2021 attribuutio liittyen poikkeuksellisen laajamittaiseen 

SolarWinds-hakkerointiin, jossa lukuisten Yhdysvaltojen hallinnon organisaatioiden ja 

yritysten arkaluontoisten tietojen tietoturva vaarantui vuonna 2020. Yhdysvaltalaiset 

tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut ilmoittivat ensin tammikuussa 2021 Venäjän 

todennäköisesti toteuttaneen SolarWinds-hakkeroinnin, ja huhtikuussa presidentti Biden 

ja tiedustelupalvelut attribuoivat hakkeroinnin Venäjän ulkomaantiedustelupalvelulle 

SVR:lle. Samalla Yhdysvallat ilmoitti Venäjään kohdistettavista vastatoimista, 

esimerkiksi sanktioista ja diplomaattien karkotuksista. (The National Security Agency, 

2021; The Office of the Director of National Intelligence, 2021; The White House, 

2021.) Venäjän toteuttamia, kohdevaltion hallintoon ja kriittiseen infrastruktuuriin 

kohdistamia kyberoperaatioita ovat viime vuosina attribuoineet myös esimerkiksi 

Ukrainan ja Saksan tiedustelupalvelut (esim. AP news, 2018; Reuters, 2018).  

Suomessa laajaa huomiota herätti tuore tapaus maaliskuulta 2021, jossa 

siviilitiedustelupalvelu suojelupoliisi attribuoi julkisesti eduskuntaan kohdistetun 
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verkkovakoiluoperaation Kiinaan kytköksissä olevalle APT31-ryhmälle12. 

Suojelupoliisi kertoi jo vuonna 2017 Venäjään kytkeytyvän APT28-ryhmän Suomeen 

kohdistamasta aktiivisesta verkkovakoilusta, mutta viimeisin, maaliskuun 2021 

virallinen attribuutio oli ensimmäinen, jonka suojelupoliisi – ja Suomen valtio – teki 

tiettyyn kyberoperaatioon liittyen. (Suojelupoliisi, 2017, 2021a.) Myös esimerkiksi 

Ruotsin suojelupoliisi (2021) teki äskettäin, huhtikuussa 2021 julkisen kyberoperaation 

attribuution, jonka se kohdisti Venäjään. 

Tämän tutkimuksen rajallisen laajuuden vuoksi en voi analysoida kaikkia länsimaisten 

tiedustelupalveluiden julkisia kyberattribuutioita, joten valitsen yllä mainituista 

tapauksista kolme lähempään tarkasteluun seuraavassa alaluvussa. Vuoden 2016 

Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin liittynyt tiedustelupalveluiden tekemä julkinen 

attribuutio oli ensimmäinen laatuaan ja siksi merkittävyydeltään huomattava. Samaten 

vuoden 2018 OPCW- ja yhteisattribuutioissa oli kyse uudenlaisesta, poikkeuksellisen 

avoimesta ja laaja-alaisesta julkisesta attribuoinnista. Suojelupoliisin tuore attribuutio 

maaliskuulta 2021 on puolestaan Suomessa ainutlaatuinen, ja samalla se on osoitus 

toimintamallin yleistymisestä laajemminkin. Näiden kolmen tapauksen valitsemista 

puoltaa niiden kunkin kiinnostavuuden lisäksi se, että kyseessä on eri valtioiden 

tiedustelupalveluiden kyberattribuutiot eri vuosilta ja erilaisiin kyberoperaatioihin 

liittyen. Vaikka tämän tutkimuksen laajuudessa en voikaan tehdä varsinaista vertailevaa 

tutkimusta tapausten välillä, muodostavat nämä kolme keskenään hieman erilaista 

attribuutiotapausta suhteellisen monipuolisen havainnollistuksen tutkittavasta ilmiöstä. 

Lisäksi kaikista kolmesta tapauksesta löytyy julkista englannin- tai suomenkielistä 

aineistoa.  

5.2 Tarkasteltavat tapaukset 

 

Esittelen tässä tiiviisti kolme analysoitavaa attribuutiotapausta. Analysoin 

tapausesimerkkejä strategisten narratiivien kehyksessä seuraavassa alaluvussa. 

  

 
12 Kuten mainitsin, APT (advanced persistent threat) -ryhmät ovat tunnettuja kyberoperaatioita toteuttavia 

toimijoita, joiden tiedetään saavan toimeksiantonsa ja tukea tietyiltä valtioilta. Suurimmassa osassa 

tapauksia yksityiset tietoturvayhtiöt ovat nimenneet APT-ryhmät ja paljastaneet niiden valtiokytkökset. 
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5.2.1 Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin vaikuttaminen 2016 

 

Kesällä ja syksyllä vuonna 2016 WikiLeaks ja DCLeaks -sivustot julkaisivat 

Yhdysvaltojen demokraattipuolueen hallintoelimen Democratic National Committeen 

(DNC) sekä muiden Yhdysvaltojen hallinnon ja asevoimien edustajien sähköposteja, 

jotka oli saatu haltuun sähköpostien hakkeroinneilla. Sähköpostien hakkeroinneista ja 

vuotamisesta syytettiin julkisuudessa Venäjää, ja lokakuussa 2016 Yhdysvaltojen 

tiedusteluyhteisö attribuoi ne virallisesti Venäjän hallitukselle. Ensimmäisenä tiedotteen 

julkaisivat Department of Homeland Security (DHS) ja Office of the Director of 

National Intelligence (ODNI) koko Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön (the U.S. 

Intelligence Community, USIC) nimissä. Tiedotteessa kerrotaan hakkeroitujen 

sähköpostien vuotamisen olevan Venäjälle tyypillistä toimintaa ja Venäjän tavoitteen 

olleen vaikuttaa siten Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin (US Department of Homeland 

Security & Office of the Director of National Intelligence, 2016). 

Joulukuussa 2016 DHS ja Federal Bureau of Investigation (FBI) (2016) julkaisivat 

raportin, jossa ne esittelevät Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön tietoja siitä, miten Venäjä 

toteutti kybervaikuttamisen teknisesti. Samana päivänä Yhdysvaltojen presidentti 

Obama tuomitsi Venäjän kybervaikuttamisen ja julkisti Yhdysvaltojen vastatoimet 

Venäjälle (The White House, 2016). Joulukuussa 2016 yhdysvaltalaismediat uutisoivat 

myös Central Intelligence Agencyn (CIA) Yhdysvaltojen senaatille pitämästä 

esittelystä, jossa CIA kertoi sillä olevan todisteita Venäjän sekaantumisesta 

Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin (esim. Business Insider, 2016). Tammikuussa 2017 

ODNI (2017) julkaisi Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden CIA:n, FBI:n ja National 

Security Agencyn (NSA) yhteisraportin, jossa ne esittelevät tietoja ja todisteita Venäjän 

Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin kohdistamasta kyber- ja informaatiovaikuttamisesta 

sekä arvioivat Venäjän motiiveja sille.  

Näiden tiedustelupalveluiden julkisten attribuutiotiedotteiden ja -raporttien lisäksi 

Yhdysvaltojen 2016 presidentinvaaleihin liittyvistä Venäjän kyberoperaatioista on 

julkaistu tietoa ja todisteita vielä vuosina 2019 ja 2020: Huhtikuussa 2019 julkaistiin 

Muellerin kansainvälistä mediahuomiotakin saanut laaja raportti Venäjän 

vaikuttamistoimista (U.S. Department of Justice, 2019), ja marraskuussa 2020 

Yhdysvaltojen senaatin tiedustelukomitea julkaisi raporttisarjan samasta aiheesta. 

Yhdessä tiedustelukomitean raporteista kerrotaan, että Venäjä kohdisti 
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kyberoperaatioita myös Yhdysvaltojen vaali-infrastruktuuria, kuten 

äänestäjätietokantoja ja äänestyskoneita, vastaan ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja 

(U.S. Senate Select Committee on Intelligence, 2020).  

DHS:n ja FBI:n raportissakin nostetaan esiin, että kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun 

Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö attribuoi virallisesti kyberoperaation millekään 

valtiolle. Tässä Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden attribuutiokokonaisuudessa olikin 

kyse uudenlaisesta, poikkeuksellisen avoimesta ja yhtenäisestä tiedottamisesta. 

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut erittelivät attribuutiolausunnoissaan avoimesti sekä 

Venäjän motiiveja että teknisiä keinoja sen kybervaikuttamisen taustalla. Tapaus ja 

tiedustelupalveluiden julkiset attribuutiot saivat myös paljon mediahuomiota niin 

Yhdysvalloissa kuin ympäri maailmaa. Vuonna 2018 uutisoitiin myös siitä, että 

Alankomaiden tiedustelupalvelut olivat jo vuonna 2014 tietoisia Venäjän 

Yhdysvaltoihin kohdistamista hakkeroinneista ja että ne varoittivat Yhdysvaltoja asiasta 

jo tuolloin (de Volkskrant, 2018; Nieuwsuur, 2018). Kummankaan valtion 

tiedustelupalvelut eivät ole virallisesti ottaneet tähän tietoon kantaa. Alankomaat on 

kuitenkin profiloitunut kokoonsa nähden merkittävänä kybertoimintaympäristön 

toimijana, kuten myös seuraava tapausesimerkki osoittaa.  

5.2.2 OPCW ja GRU:n kyberoperaatioiden yhteisattribuutio 2018 

 

Lokakuussa 2018 Alankomaiden hallitus ja sotilas- ja siviilitiedustelupalvelut (MIVD ja 

AIVD) julkistivat tiedustelupalveluiden huhtikuussa 2018 toteuttaman operaation, jossa 

keskeytettiin Venäjän sotilastiedustelupalvelun (GRU) hakkerointiyritys Haagissa 

sijaitsevaan Kemiallisten aseiden kieltojärjestöön (OPCW). Alankomaiden 

tiedustelupalveluiden julkistamien tietojen ja todisteiden mukaan neljä GRU:n 

operaattoria13 valmistautui hakkeroitumaan OPCW:n WiFi-verkkoon OPCW:n 

toimitilojen läheiseltä parkkipaikalta. Alankomaiden tiedustelupalvelut keskeyttivät 

hakkerointioperaation, ottivat GRU:n operaattoreiden irtaimistoa haltuun ja saattoivat 

heidät pois maasta. 

Alankomaiden hallitus (2018b) julkaisi lokakuun 4. päivä 2018 tiedotteen, jossa 

kerrottiin Alankomaiden tiedustelupalveluiden operaatiosta ja GRU:n operaattoreiden 

 
13 Eri lähteissä viitataan esimerkiksi tiedustelu-upseereihin (intelligence officer), agentteihin tai vakoojiin.  
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toimista Haagissa. Samansa päivänä Alankomaiden silloinen puolustusministeri Ank 

Bijlveld-Schouten sekä silloinen sotilastiedustelupalvelun MIVD:n johtaja, 

kenraalimajuri Onno Eichelsheim pitivät tiedotustilaisuuden, jossa he jakoivat 

poikkeuksellisen yksityiskohtaisia tietoja ja kuvia GRU:n operaattoreista ja heidän 

hakkerointiyrityksestään. Tiedotustilaisuuden yhteydessä julkaistiin muun muassa tietoa 

tapahtumien kulusta, valvontakamerakuvia GRU:n operaattoreista, kuvat heidän 

passeistaan, heidän hallustaan löydettyjä kuvia ja dokumentteja, kuvia ja tietoja heiltä 

takavarikoiduista esineistä ja laitteistosta, sekä heidän tietokoneiltaan löytyneitä tietoja. 

(Bijlveld-Schouten & Eichelsheim, 2018; Eichelsheim, 2018.) 

Lisäksi Alankomaiden puolustusministeri Ank Bijlveld-Schouten, ulkoministeri Stef 

Blok ja oikeus- ja turvallisuusministeri Ferdinand Grapperhaus (2018) julkaisivat 

Alankomaiden parlamentille suunnatun kirjeen, jossa he kertovat Alankomaiden 

hallituksen tuomitsevan tapahtuneen. Kaikissa näissä Alankomaiden virallisissa 

ulostuloissa viitataan nimenomaan tiedustelupalveluiden tekemään attribuutioon ja 

operaatioon. Ulostuloissa korostetaan myös kansainvälisen tiedusteluyhteistyön 

merkitystä GRU:n hakkerointioperaation estämisessä sekä viitataan muun muassa 

Britannian samana päivänä tekemiin julkisiin attribuutioihin ja Yhdysvaltojen 

asettamiin syytteisiin liittyen GRU:n kyberoperaatioihin. Alankomaiden ja Britannian 

pääministerit Mark Rutte ja Theresa May myös julkaisivat yhteislausunnon GRU:n 

kyberoperaatioista (Government of the Netherlands, 2018a). 

Onkin huomionarvoista ja poikkeuksellista, että lokakuun 3. ja 4. päivä 2018, siis 

samaan aikaan kun Alankomaat ja sen sotilastiedustelupalvelu MIVD tiedottivat 

estäneensä GRU:n OPCW-hakkeroinnin, Britannia, Yhdysvallat, Australia, Uusi-

Seelanti ja Kanada attribuoivat julkisesti useita muitakin GRU:n toteuttamia 

kyberoperaatioita edellisiltä vuosilta. Myös näissä attribuutiossa oli mukana kyseisten 

maiden tiedustelupalveluita; Britannian kyberturvallisuuskeskus (NCSC), joka kuuluu 

yhteen Britannian tiedustelupalveluista, Government Communications Headquartersiin 

(GCHQ), tiedotti GRU:n olevan ”lähes varmasti” useiden tunnettujen 

kyberoperaatioiden ja niitä toteuttaneiden ryhmien takana. Britannian 

kyberturvallisuuskeskus (2018b) kertoi muun muassa tunnettujen ryhmien kuten APT 

28:n (joka tunnetaan myös Fancy Bearina) ja Sandwormin kytkeytyvän GRU:hun.  
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Yksi Uuden-Seelannin tiedustelupalveluista, Government Communications Security 

Bureau (GCSB) (2018), julkaisi lokakuun 4. päivä vastaavia tietoja. Kanadan ja 

Australian vastaavista attribuutioista vastasivat valtioiden hallitukset, ja Australian 

tietojen kerrottiin olevan peräisin Australian tiedustelupalveluilta (Global Affairs 

Canada, 2018; Prime Minister of Australia, 2018). Yhdysvallat puolestaan asetti samana 

päivänä syytteitä seitsemälle GRU:n operaattorille kyseisiin attribuutioihin liittyneistä 

hakkerointi- ja disinformaatio-operaatioista (The United States Department of Justice, 

2018). Myös useat muut länsimaat osoittivat tukensa näille virallisille attribuutioille. 

5.2.3 Suomen eduskunnan vakoilu 2020 

 

Kahteen edelliseen tapausesimerkkiin verrattuna Suomen eduskuntaan kohdistetun 

kybervakoilun julkinen attribuutio suojelupoliisin toimesta on huomattavasti 

pienimuotoisempi tapaus. Se on kuitenkin erityisesti suomalaisesta näkökulmasta 

merkityksellinen. Lisäksi suojelupoliisin attribuutio on osoitus siitä, että 

kyberoperaatioiden julkisesta attribuoinnista tiedustelupalveluiden toimesta on tulossa 

vakiintuneempi toiminnan ja vaikuttamisen keino maailmanpolitiikassa, myös 

pienemmille valtioille. Näistä syistä myös suojelupoliisin attribuution tarkastelu 

edellisten tapausten rinnalla on kiinnostavaa ja perusteltua. Maaliskuun 18. päivä 2021 

Suomen siviilitiedustelupalvelu suojelupoliisi (2021a) julkaisi tiedotteen, jossa se kertoo 

tunnistaneensa eduskuntaan kohdistuneen kybervakoiluoperaation APT31-ryhmän 

toteuttamaksi. Huomionarvoista on, että suojelupoliisi ei määritellyt tiedotteessaan 

APT31-ryhmän valtiollista kytköstä. On kuitenkin yleisesti tiedossa, että kyseinen 

ryhmä kytkeytyy Kiinan valtioon, ja suomalaisessa mediassa ja poliittisessa 

keskustelussa suojelupoliisin attribuution tulkittiinkin kohdistuneen käytännössä 

Kiinaan.  

Attribuutiota seuraavalla viikolla suojelupoliisi (2021b) julkaisi myös vuoden 2020 

vuosikirjansa, jossa se kertoo yleisellä tasolla havainneensa Suomeen kohdistuneen 

”poikkeuksellisen intensiivisiä valtiollisia kybervakoiluyrityksiä”, lähinnä Venäjältä ja 

Kiinasta. Myös vuoden 2016 vuosikirjassaan suojelupoliisi (2017) viittaa Venäjän 

Suomeen kohdistamaan kybervakoilutoimintaan, mutta maaliskuun 2021 attribuutio oli 

suojelupoliisin ja samalla Suomen valtion ensimmäinen tietyn kyberoperaation 

virallinen attribuutio sekä Kiinaan kohdistettu kyberattribuutio.  
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5.3 Strategiset narratiivit tiedustelupalveluiden julkisissa attribuutioissa  

 

Tässä alaluvussa analysoin tarkemmin edellä esiteltyjä kolmea tapausesimerkkiä. 

Analyysin pääpaino on strategisissa narratiiveissa, joita tiedustelupalveluiden julkisilla 

kyberattribuutioilla muodostetaan ja joiden rakentumiseen attribuutiot osallistuvat. 

Ennen sitä nostan esiin muutaman huomion kyberattribuutioilla tavoiteltavista 

strategisista vaikutuksista yleisemmällä tasolla narratiivianalyysin pohjaksi. Tässä 

hyödynnän toisessa luvussa esiteltyä aiempaa tutkimusta kyberattribuutioiden 

poliittisuudesta. Lähestyn tapausesimerkkien attribuutioita kahdesta näkökulmasta; 

Tarkastelen toisaalta sitä, millaisia strategisia vaikutuksia ja narratiiveja valtiot 

tavoittelevat tiedustelupalveluiden kyberattribuutioilla ja toisaalta sitä, millaisia 

strategisia narratiiveja ja tavoitteita tiedustelupalveluilla itsellään on. Julkisilla 

kyberattribuutioilla voidaan viestiä myös kotimaiselle ja liittolaisten yleisölle, mutta 

tässä tutkimuksessa keskityn strategisten vaikutusten kohdentamiseen vastapuolelle. 

5.3.1 Julkisten kyberattribuutioiden strategiset tavoitteet 

 

Kuten Edwards, Furnas, Forrest ja Axelrod (2017, ss. 2828–2829) peliteoreettisella 

mallinuksellaan osoittavat, valtioiden ei kannata kaikissa tapauksissa julkisesti 

attribuoida niihin kohdistettuja kyberoperaatioita. Se ei ole järkevää, jos esimerkiksi 

attribuoitava kyberoperaatio on suhteellisen lievä tai jos valtio osoittaa 

haavoittuvuuttaan tekemällä julkisen attribuution ilman uskottavia vastatoimia. Valtaosa 

CFR:n tietokannan kyberoperaatioiden sekä tapausesimerkkieni julkisista attribuutioista 

on tehty sen jälkeen, kun itse operaatio on jo tullut julkisuuteen. Voidaankin olettaa, että 

valtio haluaa välttää paljastamasta joutuneensa kyberoperaation kohteeksi ja sen ei siksi 

kannata julkisesti attribuoida sellaisia kyberoperaatioita, jotka eivät ole tulleet julki. 

Tällaisessa tilanteessa hyökkääjän olisi esimerkiksi mahdollista uskottavasti kiistää 

ilman riittäviä todisteita tehty attribuutio. Toisaalta julkinen attribuutio voisi myös 

vahvistaa hyökkääjän uskottavuutta ja pelotetta ja olla siten sen etujen mukainen14.  

Valtiot kohtaavatkin niin kutsutun ’paljastamisen dilemman’ (disclosure dilemma) 

punnitessaan julkisen attribuution hyötyjä ja haittoja. (Egloff, 2020a, s. 5.)  Egloffin ja 

 
14 Termillä ’implausible deniability’ viitataan strategiaan, jossa hyökkääjä haluaa kybervaikuttamisensa 

tulevan julki vaikka virallisesti kieltääkin sen (Egloff, 2020a, s. 5). 
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Smeetsin julkisen attribuution viitekehyksen mukaan valtion on arvioitava etenkin 

neljää tekijää, eli saatavilla olevaa ja suojeltavaa tiedustelutietoa, attribuoitavan 

kyberoperaation vakavuutta, geopoliittista tilannetta, sekä attribuutiota seuraavia 

vastatoimia, päättäessään kyberoperaatioiden julkisesta attribuoinnista. Egloff ja 

Smeetskin osoittavat, ettei julkisen kyberattribuution tekeminen ole aina järkevää, vaan 

julkisten attribuutioiden taustalla tulisi olla johdonmukainen strateginen tavoite, joskin 

mainitut neljä tekijää on arvioitava jokaisen attribuution kohdalla erikseen. (Egloff & 

Smeets, 2021, ss. 3, 8–16.) 

Tämän tutkimuksen tapausesimerkeistä on tunnistettavissa ainakin kahdenlaisia 

tilanteita, joissa valtion on kannattavaa tehdä julkinen attribuutio. Lokakuun 2018 

OPCW-hakkerointiyrityksen julkinen attribuutio oli siitä poikkeuksellinen, että 

Alankomaat attribuoi kyberoperaation, jonka se onnistui estämään ja jonka tekijät se sai 

kiinni. Tällaisessa tilanteessa valtio oletettavasti hyötyy päästessään osoittamaan 

tiedustelu- ja kyberkyvykkyyksiään julkisella attribuutiolla. Koska Alankomaat pystyi 

osoittamaan kiistattomia todisteita attribuutionsa tueksi, ei se myöskään joutunut 

vaarantamaan arkaluontoisten tiedustelutietojensa tai -kyvykkyyksiensä paljastumista 

(Egloff & Smeets, 2021, s. 19). Samalla Alankomaiden voidaan tulkita lisänneen 

todisteillaan muiden samassa yhteydessä tehtyjen julkisten kyberattribuutioiden ja 

niiden perustana olleiden tiedustelutietojen uskottavuutta.  

Valtio voi toisaalta myös päättää julkisen attribuution tekemisestä tilanteessa, jossa 

kyberoperaatio on ollut erityisen vakava uhka kansalliselle tai kansainväliselle 

turvallisuudelle tai valtion suvereniteetille (esim. Egloff & Smeets, 2021, ss. 12–13). 

Tapausesimerkeistä Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleihin kohdistettu 

kybervaikuttaminen sekä Suomen eduskuntaan vuonna 2020 kohdistettu kybervakoilu 

voidaan nähdä tällaisina valtion turvallisuuden ja suvereniteetin vakavina rikkomuksina, 

jotka edellyttivät kohdevaltioiden julkista reaktiota. Näissä kaikissa kolmessa 

tapauksessa päätökseen julkisen kyberattribuution tekemisestä on oletettavasti 

vaikuttanut myös geopoliittinen tilanne eli kyberoperaation toteuttajan ja kohteen 

välinen olemassa oleva vastakkainasettelu (ibid., ss. 13-14). Tätä näkökulmaa 

tarkastelen analysoidessani järjestelmänarratiiveja alempana. 

Valtion vastatessa vakavaan kyberuhkaan jännittyneessä geopoliittisessa tilanteessa yksi 

tärkeä strateginen tavoite julkisen attribuution taustalla on pelotteen luominen. Kuten 
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esimerkiksi Finnemore ja Hollis (2020, ss. 980–981), Baram ja Sommer (2019, s. 8) ja 

Egloff  (2020a, ss. 7, 9) osoittavat, kyberoperaation kohteeksi joutunut valtio voi 

julkisella attribuutiolla luoda pelotetta vastapuolelle. Julkinen attribuutio toimii valtion 

osoituksena sen kyvykkyydestä tunnistaa kyberoperaation toteuttaja ja osoittaa sen 

syyllisyys. Perinteisemmän vastatoimien pelotteen lisäksi julkinen attribuutio luo siis 

hyökkääjälle pelotetta myös todennäköisestä kiinnijäämisestä tulevaisuudessakin. 

Tämän tutkimuksen tapausesimerkkien aineistosta on tunnistettavissa myös pelotteen 

luomiseen tähtääviä mainintoja ja muotoiluja, joita tarkastelen lähemmin alempana.   

Julkiset kyberattribuutiot voidaan nähdä myös yhtenä länsimaiden harvoista keinoista 

signaloida niiden kyberkyvykkyyttä. Voiman käyttämisen (employment) lisäksi 

sotilaallisen voiman näyttäminen (exhibition) on Montgomeryn mukaan yksi valtioiden 

keinoista signaloida valtaa ja kyvykkyyttä. Sama pätee kyberulottuvuuteen, mutta siellä 

voimaa on vaikeampi näyttää niin kutsutun ’havaittavuusongelman’ (observability 

problem) takia. (Montgomery, 2020, ss. 317, 320, 323.) Länsimaat toteuttavat vain 

harvoin julkisuuteen tulevia hyökkäyksellisiä kyberoperaatioita, joten julkiset 

kyberattribuutiot ovat niille tärkeä keino todistaa niillä ylipäätään olevan uskottava 

toimintakyky kyberulottuvuudessa. Julkiset attribuutiot ovat myös yksi poliittisista 

työkaluista valtioiden vastatessa niihin kohdistettuihin kyberoperaatioihin, kuten 

esimerkiksi Limnéll (2017, s. 45) huomauttaa.  

Myös yleisemmällä valtioiden vastakkainasettelun tasolla julkiset kyberattribuutiot ovat 

käyttökelpoinen vaikuttamisen työkalu valtioille. Vaikka esimerkiksi Baram ja Sommer 

(2019, s. 9) tunnistavat kyberoperaatioiden julkiseen attribuointiin liittyvän riskin 

eskalaatiosta, väittää Egloff (2020a, s. 4) kuitenkin, että kybertoimintaympäristössä 

toteutettujen vihamielisten operaatioiden julkistamiseen ja attribuointiin liittyy 

matalampi eskalaatioriski kuin esimerkiksi sotilaallisen peitetoiminnan julkistamiseen. 

Tätä väitettä tukee havainto siitä, että harvat länsimaiden viime vuosien julkiset 

kyberattribuutiot ovat johtaneet erityiseen valtioiden välisten jännitteiden 

eskaloitumiseen. Matala eskalaatioriski voikin olla yksi syy valtioille attribuoida 

kyberoperaatioita julkisesti: näin ne voivat tuomita vastapuolen vihamielisen 

käyttäytymisen yleisemmälläkin tasolla mutta välttää tilanteen ja vastakkainasettelun 

akuutin eskaloitumisen. Tekemällä ei-sotilaallisista tiedustelupalveluista vastuullisia 
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kyberoperaatioiden julkisista attribuutioista valtiot mahdollisesti arvioivat vähentävänsä 

riskiä etenkin sotilaalliseen eskalaatioon entisestään. 

Esimerkiksi Finnemore ja Hollis (2020, s. 980), Rid ja Buchanan (2015, s. 28) sekä 

Egloff ja Smeets (2021, ss. 7–8) huomauttavat, että julkiset kyberattribuutiot ovat myös 

tapa parantaa kollektiivista puolustuskykyä kyberuhkia vastaan. Tämä voi olla myös 

yksi syy tiedustelupalveluiden osallistamiselle kyberattribuutioihin; Julkiset attribuutiot 

osoittavat liittolaisille, millaisiin kyberuhkiin myös niiden olisi syytä varautua. 

Tiedustelupalvelut voivat myös jakaa attribuutiojulkaisuissaan sellaisia teknisiä tietoja, 

joista voi olla hyötyä liittolaisten puolustukselle, kuten Yhdysvaltojen DHS ja FBI 

(2016) sekä Alankomaiden MIVD (2018) tekivät. Teknisten tietojen paljastaminen voi 

myös heikentää kyseessä olevan kyberhyökkäystekniikan vaikuttavuutta jatkossa 

(Egloff & Smeets, 2021, s. 7). Lisäksi etenkin lokakuun 2018 Alankomaiden, 

Britannian ja muiden länsimaiden yhteisattribuutio oli osoitus siitä, että länsimaat myös 

todellisuudessa tekevät yhteistyötä puolustautuakseen niihin kohdistuvilta kyberuhkilta 

ja jakavat tiedustelutietoa keskenään. Yhteiset julkiset kyberattribuutiot osoittavatkin 

myös vastapuolelle länsimaiden yhteistoimintakykyä, millä oletettavasti toivotaan 

olevan myös pelotevaikutus. 

Valtiot siis tavoittelevat strategisia vaikutuksia osallistamalla tiedustelupalveluita 

julkisiin kyberattribuutioihin; Edellä mainittujen vaikutusten lisäksi kyberattribuution 

uskottavuus voi lisääntyä, kun julkisen attribuution tekee suoraan salaista 

tiedustelutietoa omaava ja teknisen attribuution tehnyt tiedustelupalvelu. Esimerkiksi 

GRU:n operaattoreiden kiinniotto ja Alankomaiden MIVD:n johtajan Eichelsheimin 

(2018) yksityiskohtainen tapahtumien ja todisteiden kuvaus lokakuun 2018 OPCW-

attribuution yhteydessä eivät jättäneet epäilyksen ja kiistämisen varaa Alankomaiden 

attribuution totuudenmukaisuudesta. OPCW-attribuutiossa esitetyt konkreettiset 

todisteet GRU:n kybervaikuttamisesta tukivat myös muiden samaan aikaan tehtyjen 

julkisten attribuutioiden uskottavuutta, mikä voidaankin nähdä merkittävänä syynä 

koordinoidun koalitioattribuution tekemiselle. Yhdysvaltojen 2016 presidentinvaalien 

tapauksessa julkisen kyberattribuution painoarvoa ja uskottavuutta lisäsi puolestaan se, 

että attribuution takana oli koko Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö. Lisäksi tammikuun 

2017 attribuutioraportin julkaisivat yhdessä tunnetut tiedustelupalvelut CIA, FBI ja 

NSA. Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut myös kertovat kaikissa niiden kyseiseen 
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attribuutioon liittyvissä julkaisuissa olevansa erittäin luottavaisia attribuutionsa 

oikeellisuudesta15.  

Schulzke (2018, s. 955) huomauttaa, että valtioiden viralliset kyberattribuutiot voidaan 

nähdä ongelmallisina niiden läpinäkymättömyyden ja konkreettisten todisteiden 

puutteen takia. Onkin mahdollista, että välttääkseen syytöksiä kyberattribuutioista 

poliittisen eliitin opportunistisina keinoina oikeuttaa niiden politiikkatoimia (ibid.), 

valtioiden hallitukset asettavat vastuuta attribuutioista tiedustelupalveluille, joita ei 

todennäköisesti nähdä yhtä poliittisesti kiistanalaisina toimijoina. Tiedustelupalvelut 

ovat tunnettuja salaisuudestaan, joten niiden kohdalla mahdollinen konkreettisten 

todisteiden vähäisyys on myös mahdollisesti hyväksyttävämpää. Huomionarvoista 

esimerkiksi on, että vaikka Suomen suojelupoliisin maaliskuun 2021 attribuutiotiedote 

oli erittäin niukkasanainen eikä siinä esitetty todisteita, ei attribuution 

paikkansapitävyyttä kyseenalaistettu Suomen mediassa ja poliittisessa keskustelussa 

käytännössä lainkaan.  

Julkiset kyberoperaatioiden attribuutiot voivat länsimaiden kyberkyvykkyyksien 

osoittamisen lisäksi vahvistaa myös niiden tiedustelutoiminnan ja tiedustelupalveluiden 

asemaa ja uskottavuutta; Länsimaiden tiedustelupalvelut eivät julkaise 

kyberattribuutioitaan itsenäisesti ilman koordinaatiota valtioidensa hallitusten kanssa, 

mutta niillä voi siitä huolimatta olla myös omia tavoitteita attribuutioviestintänsä 

taustalla. Esimerkiksi Lutterbeck (2005, s. 239) huomauttaa, että kylmän sodan ja 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen länsimaiset tiedustelupalvelut ovat joutuneet 

etsimään uusia toiminnan painopisteitä ja toteuttamistapoja perinteisen 

ulkomaantiedustelun rinnalle. Ottamalla näkyvän roolin painoarvoltaan kasvamassa 

olevalla kyberturvallisuuden kentällä tiedustelupalvelut voivatkin pyrkiä vahventamaan 

rooliaan ja legitimiteettiään valtioiden tärkeinä turvallisuusviranomaisina sekä 

lisäämään niin sisä- kuin maailmanpoliittista vaikutusvaltaansa. Tämän mahdollisuuden 

tunnistavat myös Egloff ja Smeets (2021, s. 8).  

 
15 Tiedustelupalvelut määrittelevät tyypillisesti arvioidensa luotettavuuden viittaamalla siihen, kuinka 

varmoja ne niistä ovat. Esimerkiksi tammikuun 2017 raportissa sanotaan, että ”CIA and FBI have high 

confidence in this judgment; NSA has moderate confidence”(The Office of the Director of National 

Intelligence, 2017, s. ii). 
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Seuraavan alaluvun analyysi antaakin tukea väitteelle, että tarkasteltavat 

tiedustelupalvelut vahvistavat attribuutiolausunnoillaan valtioilleen ja itselleen 

suosiollisia strategisia ulkopoliittisia narratiiveja ja muodostavat myös narratiivia 

itsestään tärkeinä puolustajina kyberuhkia vastaan. Tiedustelupalveluiden on 

huomioitava myös yleisemmin toiminnassaan kasvavat avoimuuden paineet, kuten 

toisen luvun kirjallisuuskatsauskin osoitti. Tähänkin huomioon pureudun tarkemmin 

alempana. 

5.3.2 Aihe-, identiteetti- ja järjestelmänarratiivit julkisissa kyberattribuutioissa 

 

Edellä nostin esiin sellaisia strategisia tavoitteita, joita länsimailla ja niiden 

tiedustelupalveluilla voi olla julkisten kyberattribuutioiden tekemisen taustalla. 

Valtiotoimijoiden todellisista aikeista ja intresseistä ei voi esittää varmoja 

johtopäätöksiä vain niiden julkaisemien materiaalien perusteella. On kuitenkin 

mahdollista tunnistaa ja analysoida strategisia narratiiveja, joita länsimaat ja niiden 

tiedustelupalvelut julkisilla kyberoperaatioiden attribuutioillaan muodostavat ja 

vahvistavat, ja tämä narratiivianalyysi täydentää strategisten tavoitteiden analyysiä yllä. 

Strategisilla narratiiveilla on merkittävä vaikutus maailmanpolitiikkaan, ja ne auttavat 

ymmärtämään monia sen ilmiöitä, kuten Miskimmon, O’Loughlin ja Roselle (2017, s. 

viii) huomauttavat. Strategiset narratiivit tarjoavatkin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä 

näkökulmia myös tämän tutkimuksen aiheeseen. Strategisten narratiivien kehys 

mahdollistaa lisäksi julkisten kyberattribuutioiden tarkastelun laajempana 

maailmanpoliittisena ilmiönä ja turvallisuuspoliittisena työkaluna kuin yksittäisten 

kyberoperaatioiden tarkastelu ilman teoreettista kontekstia mahdollistaisi  (katso esim. 

Egloff, 2020a, ss. 3, 7). Tässä viimeisessä alaluvussa keskityn siis strategisiin 

narratiiveihin tiedustelupalveluiden julkisissa kyberattribuutioissa.  

Miskimmon, Roselle ja O’Loughlin (2013, s. 177) tiivistävät strategiset narratiivit 

seuraavasti: Narratiivit antavat kansainvälisille suhteille merkitystä sekä muovaavat 

kansainvälisen järjestelmän rakennetta ja sen toimijoiden identiteettiä. Tästä johtuen 

järjestelmän toimijat pyrkivät käyttämään narratiiveja strategisesti. Kuten kirjoitin 

kolmannessa luvussa, strategisia narratiiveja voidaan tarkastella ja käyttää niin kutsutun 

suostuttelun spektrin eri tasoilla: Spektrin ohuessa päässä strategisten narratiivien 

tavoitteena on saada esimerkiksi retorisen suostuttelun keinoin toinen osapuoli 
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tekemään konkreettisesti jotain, kun taas spektrin paksussa päässä strategisilla 

narratiiveilla pyritään muovaamaan kansainvälisen järjestelmän rakennetta ja 

toimijoiden identiteettejä abstraktimmalla tasolla ja pidemmällä aikavälillä. Tämän 

tutkimuksen kolmen tapausesimerkin kyberattribuutioilla muodostettavia strategisia 

narratiiveja voidaan sijoittaa suostuttelun spektrillä eri tasoille: Länsimaiden ja niiden 

tiedustelupalveluiden voidaan nähdä pyrkivän vaikuttamaan konkreettisesti 

kyberoperaatioita toteuttavien valtioiden toimintaan mutta myös yleisemmällä tasolla 

käsityksiin kansainvälisen järjestelmän toimijoista ja niiden välisistä suhteista.  

Strategisten narratiivien rakentumisen prosessiin kuuluvat narratiivien muodostaminen, 

projektointi sekä vastaanotto. Nämä kaikki vaiheet ovat tärkeitä ja vaikuttavat siihen, 

kuinka suuri vaikutus tietyllä strategisella narratiivilla on. Keskityn tässä tutkimuksessa 

sen rajatun näkökulman, laajuuden ja aineiston takia kuitenkin pääosin vain strategisten 

narratiivien muodostamisen vaiheeseen, eli siihen millä keinoin ja millaista strategista 

narratiivia länsimaat pyrkivät tiedustelupalveluiden julkisilla kyberattribuutioilla 

muodostamaan16. Muodostamisen vaihetta tutkittaessa voidaan kiinnittää huomiota 

esimerkiksi eri poliittisten toimijoiden ja prosessien rooliin ja vaikutukseen strategisten 

narratiivien muodostamisessa, mikä on myös yksi tämän tutkimuksen tavoitteista 

(Miskimmon ym., 2017, s. 9). On syytä painottaa, että yksittäinen julkinen attribuutio ei 

muodosta narratiivia, ja kyberattribuutiot kokonaisuutenakin osallistuvat myös 

laajempien narratiivien rakentumiseen. Tulkitsenkin tässä tutkimuksessa tarkastelemani 

julkiset attribuutiot osana narratiivien rakentumisen ja niiden strategisen hyödyntämisen 

laajempaa prosessia.  

Miskimmon, Roselle ja O’Loughlin tarkastelevat strategisia narratiiveja neljän käsitteen 

eli toimijoiden, järjestyksen, kilpailun ja informaatioinfrastruktuurin kautta. Lisäksi he 

jakavat strategiset narratiivit kolmeen luokkaan: aihenarratiiveihin, 

identiteettinarratiiveihin ja järjestelmänarratiiveihin. Tässä analyysissa yhdistän näitä 

jaotteluita siten, että tarkastelen kolmea tapausesimerkkiäni ensin aihenarratiivien 

näkökulmasta, sitten analysoiden attribuutioilla muodostettavia identiteettinarratiiveja 

toimijoiden näkökulmasta ja viimeiseksi kansainvälistä järjestystä ja järjestelmätasoa. 

 
16 Jatkotutkimuksen aiheeksi olisi syytä ottaa esimerkiksi, miten eri yleisöt ottavat vastaan 

kyberattribuutioiden myötä syntyneet strategiset narratiivit ja millaisia tosiasiallisia strategisia vaikutuksia 

näillä narratiiveilla on maailmanpolitiikassa ja valtioiden välisissä suhteissa. Tässä tulee toki huomioida, 

että narratiivien kausaalivaikutusten osoittaminen on vaikeaa (Miskimmon ym., 2017, s. 25). 
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Näitä kaikkia narratiivitasoja on tunnistettavissa aineistosta, ja Miskimmon, O’Loughlin 

ja Roselle (2017, s. 3) huomauttavatkin, että paras vaikuttamisen kyky on toimijalla, 

joka pystyy hyödyntämään niin aihe-, identiteetti- kuin järjestelmänarratiiveja. Eri 

narratiivitasot myös linkittyvät läheisesti toisiinsa. Informaatioinfrastruktuurin 

merkitystä strategisten narratiivien projektoinnissa sivuan analyysin lopussa, mutta eri 

toimijoiden kyberattribuutioilla ja -operaatioilla muodostamien strategisten narratiivien 

kilpailu jää puolestaan jatkotutkimuksen aiheeksi.  

Aihenarratiiveja käytetään keskustelussa poliittisista vaihtoehdoista itselle suosiollisten 

politiikkatoimien oikeuttamiseksi. Miskimmon, O’Loughlin ja Roselle (2017, s. 8) 

käyttävätkin niistä myös termiä policy-narratiivi. Aihenarratiiveilla muun muassa 

rakennetaan kontekstia ja luodaan legitimiteettiä valtioiden politiikkatoimille, sekä 

kotimaisen että ulkoisen yleisön silmissä. Aihenarratiivilla luodaan käsitys siitä, mikä 

asia tai konflikti on kyseessä ja miten sen voi ratkaista. (Miskimmon ym., 2013, s. 7, 

2017, s. 8; Roselle ym., 2014, s. 76.) Tämän tutkimuksen kolmessa tapausesimerkissä 

Yhdysvaltojen, Alankomaiden, Britannian, Suomen ja muiden länsimaiden 

tiedustelupalvelut ja hallitukset muodostavat strategista aihenarratiivia autoritääristen 

valtioiden länsimaisiin demokratioihin kohdistamista moninaisista kyberuhkista sekä 

tiedustelupalveluista demokraattisen järjestyksen ja yhteiskunnan puolustajina. 

Tiedustelupalveluiden julkisista kyberattribuutioista välittyy kuva siitä, millainen 

vihamielisten valtioiden kyberoperaatioiden uhka länsimaihin kohdistuu. Lokakuun 

2016 ensimmäisessä attribuutiotiedotteessaan Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö kertoo 

Venäjän tavoitelleen Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin vaikuttamista 

kyberoperaatioillaan. Tiedotteessa myös sanotaan, ettei toiminta ole Venäjälle uutta, 

vaan se pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen myös muissa länsimaissa. (US 

Department of Homeland Security & Office of the Director of National Intelligence, 

2016.) Tammikuun 2017 CIA:n, FBI:n ja NSA:n raportissa (2017, s. 1) sanotaan, että 

“Russia’s goals were to undermine public faith in the US democratic process, denigrate 

Secretary Clinton, and harm her electability and potential presidency”. Yhdysvaltojen 

tiedustelupalvelut muodostavat siis attribuutioillaan aihenarratiivia Venäjän 

kyberoperaatioista Yhdysvaltojen demokratiaa uhkaavana turvallisuusuhkana.  

Alankomaiden OPCW-attribuutio ja samanaikaiset muiden länsimaiden tekemät 

Venäjän kyberoperaatioiden julkiset attribuutiot lokakuussa 2018 muodostavat hieman 
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laajempaa aihenarratiivia Venäjän aiheuttamasta kyberuhkasta, joka kohdistuu 

länsimaiden demokraattisen poliittisen järjestelmän lisäksi länsimaiseen 

yhteiskuntajärjestykseen sekä liberaaliin maailmanjärjestykseen. Alankomaiden 

puolustusministerin Bijlveldin ja sotilastiedustelupalvelu MIVD:n johtajan 

Eichelsheimin tiedostustilaisuudessa sekä puolustusministerin kirjeessä Alankomaiden 

parlamentille lokakuussa 2018 Bijlveld korostaa, että ”undermining the integrity of an 

international organisation is an unacceptable activity”, ja että OPCW:n ja muiden 

kansainvälisten organisaatioiden isäntävaltiona Alankomailla on erityinen velvollisuus 

varmistaa, että kyseiset organisaatiot voivat suorittaa tehtävänsä vapaasti ja turvallisesti. 

(Bijleveld-Schouten ym., 2018, s. 2; Bijlveld-Schouten & Eichelsheim, 2018).  

Myös muiden länsimaiden tiedustelupalveluiden samaan aikaan lokakuussa 2018 

tekemät GRU:n kyberoperaatioiden julkiset attribuutiot osoittavat, että Venäjän 

kyberuhka kohdistuu laajasti monille länsimaisen yhteiskunnan osa-alueille. Britannian 

kybertuvallisuuskeskuksen lausunnossa tuomitaan Venäjä ja GRU niiden vastuuttomista 

poliittisiin instituutioihin, yrityksiin, mediaan ja urheiluun kohdistamista 

kyberhyökkäyksistä. Britannian kyberturvallisuuskeskus (2018b) kiinnittää huomiota 

Venäjän kyberuhkan monimuotoisuuteen:  

“These attacks have been conducted in flagrant violation of international 

law, have affected citizens in a large number of countries, including 

Russia, and have cost national economies millions of pounds. Cyber 

attacks orchestrated by the GRU have attempted to undermine 

international sporting institution WADA, disrupt transport systems in 

Ukraine, destabilise democracies and target businesses.”  

Alankomaiden puolustusministeri Bijlveld ja MIVD:n johtaja Eichelsheim kertoivat 

lisäksi, että OPCW-hakkeroinnin estämisen yhteydessä saatiin todisteita myös muista 

GRU:n viime vuosien eri puolilla maailmaa toteuttamista 

kybervaikuttamisoperaatioista, muun muassa MH17-lentoturman tutkintaan 

kohdistamasta kybervaikuttamisesta, joka on Alankomaille erityisen arkaluontoinen asia 

ja vakavasti otettava uhka17 (Bijleveld-Schouten ym., 2018; Bijlveld-Schouten & 

 
17 Heinäkuussa 2017 Alankomaista Malesiaan matkalla ollut MH17-lento ammuttiin alas Itä-Ukrainan 

yllä venäläisellä ilmatorjuntaohjuksella. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa turmaan ja yrittänyt 

manipuloida sen tutkintaa, minkä Alankomaat tuomitsee vahvasti. OPCW-attribuution yhteydessä 

kerrottiin esimerkiksi yhden GRU:n operaattorin tietokoneesta löytyneen todisteita hänen 
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Eichelsheim, 2018). Näillä julkisilla attribuutioilla muodostetaan siis strategisesti 

aihenarratiivia Venäjän kyberuhkasta, joka kohdistuu laajasti moniin eri länsimaisen 

yhteiskunnan ja poliittisen järjestyksen osa-alueisiin, niin kansallisesti kuin 

kansainvälisesti18. Britannian kyberturvallisuuskeskus (2018b) tiivistää 

attribuutiolausunnossaan asian seuraavasti: “This campaign by the GRU shows that it is 

working in secret to undermine international law and international institutions.”  

Aihenarratiivia länsimaisiin demokratioihin kohdistuvasta kyberuhkasta rakentuu myös 

Suomen suojelupoliisin maaliskuun 2021 kyberattribuutiossa. Suojelupoliisi (2021a) 

kertoo tiedotteessaan tunnistaneensa eduskuntaan ja tarkemmin sen tietojärjestelmiin 

kohdistetun kybervakoiluoperaation tekijän, minkä lisäksi vuoden 2020 kerrotaan olleen 

poikkeuksellisen intensiivisten kybervakoiluoperaatioiden vuosi. Suojelupoliisi ei esitä 

arvioita Kiinaan kytköksissä olevan APT31-ryhmän intresseistä kyberoperaation 

taustalla kuten muiden tapausesimerkkien attribuutioissa tehdään. 

Niukkasanaisuudestaan huolimatta kyseisen virallisen attribuution tekeminen – 

ensimmäistä kertaa Suomessa – rakentaa kuitenkin jo itsessään aihenarratiivia Suomen 

ja muiden länsimaiden demokraattisiin järjestelmiin kohdistuvasta kyberuhkasta. 

Attribuutio myös osaltaan osoittaa, että Venäjä ei ole ainoa kyberulottuvuudessa 

länsimaita uhkaava valtio, vaan niihin kohdistuu kyberuhkia muistakin autoritäärisistä 

valtioista.  

Venäjän ja muiden autoritääristen valtioiden länsimaihin kohdistaman kyberuhkan 

muodon ja laajuuden lisäksi julkisilla kyberattribuutioilla muodostetaan strategista 

aihenarratiivia länsimaiden tiedustelupalveluista valtioiden ja yhteiskuntien 

puolustajina. Tarkasteltavat kyberattribuutiot luovat käsitystä tiedustelupalveluiden 

kyvystä havaita vihamielisiä kyberoperaatioita ja joko estää ne, saattaa syylliset tahot 

vastuuseen tai muodostaa pelote kiinnijäämisestä ja siten estää kyberoperaatioita 

jatkossa. Jo pelkästään se, että tiedustelupalvelut itse tekevät julkisia attribuutioita luo 

tätä narratiivia uskottavista tiedustelu- ja kyberkyvykkyyksistä. Lisäksi 

tiedustelupalveluiden merkittävään rooliin viitataan attribuutiolausunnoissa suoraan: 

 
osallistumisestaan myös GRU:n lentoturman tutkintaa häiritsevään kyberoperaatioon Malesiassa 

(Bijlveld-Schouten & Eichelsheim, 2018). 
18 Kuten Giles ja Hartmann (2019) huomauttavat, tämä ’läpinäkyvyyden politiikka’ ja strategisen 

uhkanarratiivin muodostaminen ei rajoitu vain kyberulottuvuuteen. OPCW-attribuutiokin kytkeytyi 

maaliskuun 2018 Salisburyn myrkytyksen, mainitun MH17-alasampumisen ja muiden Venäjän 

vihamielisten toimien attribuointiin. Tämä näkökulma julkisiin kyberattribuutioihin osana laajempaa 

länsimaiden läpinäkyvyyden trendiä jää kuitenkin tämän tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle. 
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Esimerkiksi MIVD:n johtaja Eichelsheim (2018) sanoi lokakuun 2018 

tiedotustilaisuudessa, että ”Our task as an intelligence service is to prevent such cyber 

operations from being successful. We therefore disrupted the GRU operation.”19 

Lokakuun 2016 Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön tiedotteessa korostetaan DHS:n 

tarjoamaa apua Yhdysvaltojen vaalijärjestelmän kyberturvallisuuden varmistamiseksi 

(US Department of Homeland Security & Office of the Director of National 

Intelligence, 2016). Lokakuun 2018 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (2018) 

tiedotteessa GRU:n hakkerien syytteisiin asettamisesta FBI:n merkitys esitetään 

puolestaan näin: ”The FBI will not permit any government, group, or individual to 

threaten our people, our country, or our partners. We will work tirelessly to find them, 

stop them, and bring them to justice.”  

Strategisten aihenarratiivien yksi tarkoitus on määritellä ja oikeuttaa valtioiden 

politiikkatoimia. Kybertoimintaympäristö ja sen toimijat ja uhat ovat hyvin 

moniulotteisia. Valtioiden onkin muodostettava ja rajattava ymmärrettävissä oleva 

aihenarratiivi kyberulottuvuuden uhkista, jotta ne voivat määritellä myös vastatoimensa 

niille. Tapausesimerkkien tiedustelupalveluiden julkisilla attribuutioilla rajataan 

uhkanarratiivi koskemaan autoritäärisiä valtioita, etenkin Venäjää, joiden kanssa 

länsimailla on muutenkin jännitteiset suhteet. Tämän voidaan nähdä oikeuttavan 

länsimaiden laajamittaisiakin vastatoimia, kuten kyberoperaatioiden toteuttajille 

asetettuja sanktioita ja niitä vastaan nostettuja syytteitä. Tämän tutkimuksen laajuudessa 

ei kuitenkaan mahdu analysoimaan näitä attribuutioista seuraavia konkreettisia 

vastatoimia tarkemmin, vaan ne jäävät jatkotutkimuksen kohteeksi.  

Yksi syy tehdä tiedustelupalveluista näkyviä toimijoita kyberattribuutioissa on tämä 

valtioiden pyrkimys muodostaa hallittavissa oleva ja niiden politiikkatoimet oikeuttava 

kyberuhkanarratiivi. Turvallisuusviranomaisina tiedustelupalveluilla on valtaa 

määritellä mitä turvallisuus ja turvallisuusuhkat ovat. Niin kutsutun 

turvallisuusammattilaisten kentän toimijoina tiedustelupalvelut pystyvät toimillaan ja 

viesteillään siis muodostamaan halutun mukaista, uskottavaa aihenarratiivia. (Bigo, 

2006, s. 394.) Kuten tämän alaluvun alussa esitin, myös kyberattribuutioiden 

 
19 Osa kyseisestä tiedotustilaisuudesta pidettiin hollanniksi. Käänsin tämän lainauksen ja muut 

hollanninkieliset tekstit englanniksi Google Translate -sovelluksella. Vertasin käännöstä myös Microsoft 

Word -sovelluksen käännökseen varmistaakseni, että asiavirheitä ei synny virheellisen konekäännöksen 

takia. Saksantaitoni avulla pystyin myös itse arvioimaan konekäännösten olevan oikein. En käytä tässä 

tutkimuksessa lainauksina yksittäisiä virkkeitä pidempiä konekäännöksiä. 
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uskottavuus lisääntyy, kun ensikäden tietoa ja todisteita omaavat tiedustelupalvelut 

osallistuvat julkisiin attribuutioihin ja julkaisevat todisteita niiden tueksi. Tämä edistää 

myös tavoitellun strategisen narratiivin muodostumista. 

Nämä strategiset aihenarratiivit Venäjän ja muiden autoritääristen valtioiden 

moniulotteisesta kyberuhkasta sekä tiedustelupalveluista turvallisuuden puolustajina 

asettuvat Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin suostuttelun spektrillä sen ohueen 

päähän. Julkisilla kyberattribuutioilla tuodaan esiin vastapuolen tekemät vihamieliset 

kyberoperaatiot, jotta vastapuoli ymmärtäisi kiinnijäämisen ja julkisen tuomitsemisen 

riskin eikä tekisi kyberoperaatioita jatkossa. Julkisilla attribuutioilla ja niillä 

muodostettavalla aihenarratiivilla pyritään siis vaikuttamaan konkreettisesti suoraan 

vastapuolen toimintaan. Nämä aihenarratiivit edustavat siis toista strategisten 

narratiivien kahdesta valtavaikutuksesta, valtaa vaikuttaa toisen toimijan 

käyttäytymiseen (behavioral power) (Miskimmon ym., 2013, s. 17). Tämä vastapuolen 

ei-toivottavan käytöksen muuttaminen (enforcement) on myös Finnemoren ja Holliksen 

(2020, s. 978) mukaan yksi tärkeimmistä tavoitteista julkisten kyberattribuutioiden 

taustalla. 

Esimerkiksi Alankomaiden hallituksen (2018b) lokakuun 2018 tiedotteessa tämä tavoite 

vastapuolen käyttäytymisen muuttamisesta – ja samalla yksi syy tiedustelupalveluiden 

osallistamiselle attribuutioon – esitetään seuraavasti:  

“Only rarely are the findings of intelligence services brought to the 

attention of the public. The Cabinet has, in this case, taken the deliberate 

step of exposing this operation and, by extension, the Russian intelligence 

officers involved in it, since this will hamper any further attempts by them 

to operate internationally.”  

Myös OPCW-operaation tiedotustilaisuudessa sanottiin suoraan, että julkisella 

attribuutiollaan Alankomaat lähettävät Venäjälle selvän viestin siitä, että Venäjän on 

lakattava toteuttamasta vaarallisia kyberoperaatioita länsimaita kohtaan (Bijlveld-

Schouten & Eichelsheim, 2018).  

Identiteettinarratiivit, joihin Roselle, Miskimmon ja O’Loughlin (2014, s. 76) viittaavat 

myös kansallisina narratiiveina, ovat narratiiveja, joiden kautta kansainvälisen 

järjestelmän toimijoiden identiteetit muodostuvat. Identiteetti- ja kansalliset narratiivit 

kertovat, millaisia valtion tai kansan arvot, tavoitteet ja asemoituminen kansainväliseen 
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järjestykseen ovat. Toimijat sekä muovaavat omaa identiteettiään että antavat 

merkityksiä järjestelmän toisille toimijoille identiteettinarratiivien kautta. 

Kansainvälisen järjestelmän toimijat käyttävät identiteettinarratiiveja edistääkseen 

esimerkiksi ulkopoliittisia tavoitteitaan tai maailmanpoliittista vaikutusvaltaansa. 

(Miskimmon ym., 2013, ss. 7, 30–31.) Tämän tutkimuksen tapausesimerkkejä 

analysoitaessa voidaan tulkita, että länsimaat ja niiden tiedustelupalvelut rakentavat ja 

vahvistavat kyberattribuutioillaan omaa identiteettiään ja asemaansa kasainvälisessä 

kybertoimintaympäristössä rauhanomaisena uhrina, ja toisaalta käsitystä autoritäärisistä 

vihamielisistä valtioista, etenkin Venäjästä, vaarallisena uhkana.  

Niin tapausesimerkeissä kuin CFR-taulukoinnissa korostuu länsimaiden ja niiden 

tiedustelupalveluiden pyrkimys vahvistaa käsitystä erityisesti Venäjästä epävakautta 

lisäävänä aggressorina kansainvälisessä järjestelmässä ja kybertoimintaympäristössä. 

Valtaosa länsimaiden ja niiden tiedustelupalveluiden 2010-luvun virallisista 

kyberattribuutioista kohdistui nimenomaan Venäjään, ja kuten jo tapausesimerkkien 

aihenarratiiveihin liittyvä analyysi yllä osoittaa, luodaan attribuutioilla Venäjästä 

suorasanaisesti käsitystä uhkana. Attribuutiot tehneet tiedustelupalvelut ja valtiot 

tuomitsevat Venäjän kyberoperaatiot epävakautta lisäävinä toimina. Esimerkiksi 

Britannian kyberturvallisuuskeskus (2018b) kuvaa Venäjän GRU:n kyberoperaatioita 

sanoilla ”indiscriminate” ja ”reckless” (harkitsematon, häikäilemätön), ja Alankomaiden 

puolustusministeri (2018, s. 2) kuvaa niiden olevan ”damaging and undermining 

activities in the digital domain”. Toisaalta Suomen suojelupoliisin vuoden 2021 

attribuutio osoittaa, että Venäjän ohella myös Kiina ja muutkin autoritääriset valtiot 

ovat länsimaiden näkökulmasta uhkaavia toimijoita kyberulottuvuudessa. Niistä ei ole 

kuitenkaan tähän mennessä muodostettu yhtä vahvasti ja laajasti uhkaa korostavaa 

identiteettinarratiivia kuin Venäjästä.  

Tapausesimerkkien kautta välittyvät attribuoijien omat identiteettinarratiivit ovat 

keskenään saman suuntaisia, mutta niissä painottuu eri valtioiden erilaiset identiteetit ja 

asemat kansainvälisessä järjestyksessä. Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden tekemä, 

vuoden 2016 Venäjän vaalivaikuttamisen paljastanut attribuutio ylläpitää osaltaan 

identiteettinarratiivia Yhdysvalloista johtavana suurvaltana (Miskimmon ym., 2013, ss. 

35–36, 46–47). Esimerkiksi tammikuun 2017 raportissaan CIA, FBI ja NSA (2017, s. ii) 

kuvaavat Venäjän kybervaikuttamisen olleen ”the most recent expression of Moscow’s 
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longstanding desire to undermine the US-led liberal democratic order”. Yhdysvaltojen 

tiedustelupalvelut siis esittävät Yhdysvallat maailman johtavana valtiona, jonka 

heikompi Venäjä näkee uhkana ja jota se haluaa horjuttaa. Attribuutiokokonaisuuteen 

liittyi myös Venäjän kyberoperaatioiden tekniikoiden ja toimintamallien laajamittainen 

ja yksityiskohtainenkin julkinen arviointi, esimerkiksi DHS:n ja FBI:n joulukuun 2016 

raportissa sekä Muellerin vuoden 2019 mittavassa tutkintaraportissa, mikä luo kuvaa 

Yhdysvalloista avoimena, oikeudenmukaisena sekä uskottavat tekniset kyvykkyydet 

omaavana suurvaltana. 

Julkistettujen tietojen laajuuden ja käytetyn kielen voimakkuuden osalta Suomen 

suojelupoliisin maaliskuun 2021 julkinen attribuutio on tapausesimerkeistä selvästi 

varovaisin. Kyberattribuutiot heijastelevatkin niiden tekijöiden identiteettinarratiivia ja 

maailmanpoliittista asemaa. Suojelupoliisin hillitty attribuutio vahvistaa käsitystä 

Suomesta pienenä mutta uskottavana maailmanpoliittisena toimijana; Virallisen 

attribuution tekeminen on itsessään strateginen teko, mutta huomionarvoista on, että 

suojelupoliisi ei viittaa tiedotteessaan suoraan Kiinan valtioon, vaikka tiedotteessa 

nimetty APT31-ryhmä on tunnetusti Kiinaan kytköksissä. Lisäksi, vaikka Suomessa on 

ollut runsaasti esillä Venäjän Suomeen kohdistamat kyberuhkat, kohdistettiin 

ensimmäinen virallinen kyberattribuutio kuitenkin kiinalaiseen toimijaan eikä Venäjään. 

(Suojelupoliisi, 2021a.) Suojelupoliisin attribuution voidaankin ajatella olevan linjassa 

sellaisen identiteettinarratiivin kanssa, jossa Suomi pienenä valtiona haluaa välttää 

eskalaatiota mutta kuitenkin puolustaa oikeuksiaan, arvojaan ja uskottavaa 

maailmanpoliittista asemaansa. 

Hieman yllättävänäkin voidaan pitää sitä, että Alankomaiden edustajat käyttävät vuoden 

2018 julkisissa attribuutiolausunnoissaan yhtä voimakasta kieltä kuin Yhdysvaltojenkin 

attribuutioissa käytetään. Lokakuun 2018 attribuutiolausunnoissa ja 

tiedotustilaisuudessa Alankomaiden edustajat tuomitsevat Venäjän teot tiukkasanaisesti 

ja korostavat Alankomaiden vastuuta ja kykyä suojella niin kansainvälisiä 

organisaatioita kuin valtiollista turvallisuuttaan. Alankomailla ei ole Yhdysvaltojen 

tapaan suurvallan identiteettinarratiivia yleisellä tasolla. Näyttävällä 

kyberattribuutiollaan se kuitenkin luo narratiivia itsestään merkittävänä kansainvälisen 

sääntöpohjaisen järjestyksen puolustajana. Lisäksi tiedustelupalveluiden onnistuneen 

operaation julkistaminen yksityiskohtia myöten muodostaa identiteettinarratiivia 
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Alankomaista kokoaan suurempana kybervaltana. Tätä narratiivia vahvistavat myös 

esimerkiksi mediatiedot siitä, että Alankomaiden tiedustelupalvelut onnistuivat 

varoittamaan ensimmäisenä Yhdysvaltoja Venäjän hakkeroinneista ennen vuoden 2016 

presidentinvaaleja (Nieuwsuur, 2018). Kumpikaan valtio ei kuitenkaan ole vahvistanut 

tätä tietoa, mikä voi johtua esimerkiksi siitä, että Yhdysvallat voi pelätä sen haastavan 

Yhdysvaltojen identiteettinarratiivia ylivertaisena suurvaltana, myös 

kyberulottuvuudessa.  

Vuoden 2018 OPCW-hakkeroinnin ja muiden GRU:n kyberoperaatioiden 

yhteisattribuutiossa vahvistuu myös länsimaiden kollektiivinen, rauhanomaista 

yhteistyötä ja yhteisiä arvoja korostava identiteettinarratiivi. Se, että Alankomaat, 

Britannia, Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti ja Australia attribuoivat samanaikaisesti 

useita GRU:n kyberoperaatioita on jo itsessään osoitus länsimaiden yhtenäisyydestä 

sekä halusta ja kyvystä vastata niihin kohdistuviin kyberuhkiin yhteistyössä. Kaikissa 

lokakuun 2018 attribuutioissa lisäksi korostetaan kansainvälisten kumppanien kanssa 

tehdyn yhteistyön tärkeyttä. Alankomaiden ja Britannian valtionjohdot myös tiedottivat 

attribuutioista yhdessä (Government of the Netherlands, 2018a). Egloffin (2020a, s. 9) 

ja Egloffin ja Smeetsin (2021, ss. 7–8) mukaan koalitioattribuutioiden strategisia 

tavoitteita ovat esimerkiksi niihin osallistuvien valtioiden halu osoittaa sitoutumistaan 

liittolaissuhteisiin sekä puolustusyhteisön luominen tiettyjä vastustajia vastaan. 

Koalitioattribuutioiden myötä vahvistuukin kollektiivinen identiteettinarratiivi, joka taas 

osaltaan edistää käytännön yhteistyötä. 

Poliittisen yhteistyökyvyn lisäksi vuoden 2018 koalitioattribuutio on osoitus myös 

länsimaiden tiedusteluyhteistyön toimivuudesta. Esimerkiksi MIVD:n johtaja 

Eichelsheim (2018) huomautti tiedotustilaisuudessa, että Alankomaiden 

tiedustelupalveluiden onnistuminen GRU:n hakkeroinnin estämisessä oli mahdollista 

vain kansainvälisten tiedustelukumppanien avulla. Alankomaat ja Britannia viittaavat 

myös suoraan keskenään tekemäänsä tiedusteluyhteistyöhön attribuutiolausunnoissaan. 

Esimerkiksi Egloff (2020a, s. 5) näkee kansainväliset koalitioattribuutiot keinona lisätä 

tiedustelupalveluiden esittämien johtopäätösten uskottavuutta ilman salaisten 

tiedustelukyvykkyyksien ja tiedon julkistamista. Länsimaiden tiedustelupalveluiden 

julkinen yhteistyö siis myös syventää yhteistä identiteettinarratiivia länsimaista 

halukkaina ja kykenevinä myös läheiseen tiedustelu- ja puolustusyhteistyöhön. 
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Identiteettinarratiiveihin liittyy keskeisesti narratiivien välinen kilpailu, joka on yksi 

Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin neljästä keskeisestä strategisten narratiivien 

kehyksen käsitteestä. Olen pääosin rajannut narratiivikilpailun tämän tutkimuksen 

analyysin ulkopuolelle. Huomionarvoista kuitenkin on, että Venäjä ja muut 

attribuutioiden kohteet kiistävät syytökset länsimaiden turvallisuuden ja kansainvälisen 

järjestyksen vakauden horjuttamisesta kyberoperaatioilla. Näitä yllä tarkasteltuja 

identiteettinarratiiveja ei siis voi ottaa annettuina totuuksina, vaan niistä käydään 

jatkuvaa kilpailua kansainvälisen järjestelmän eri toimijoiden välillä. Tämä 

kyberoperaatioihin ja -attribuutioihin liittyvä identiteettinarratiivien kilpailu on 

samankaltaista kuin narratiivikilpailu kyseessä olevien vastapuolten välillä 

yleisemmälläkin tasolla; Kun länsimaat muodostavat käsitystä esimerkiksi Venäjästä 

vastuuttomana aggressorina sekä itsestään rauhanomaisina uhreina, on Venäjän 

kilpaileva narratiivi käytännössä päinvastainen.   

Identiteettinarratiivit, kuten seuraavaksi analysoitavat järjestelmänarratiivitkin, liittyvät 

toiseen strategisten narratiivien valtavaikutuksista, valtaan muovata kansainvälisen 

järjestelmän rakennetta ja sen toimijoiden identiteettiä (constitutive power) 

(Miskimmon ym., 2013, s. 17). Verrattuna aihenarratiiveihin, joihin siis liittyy valta 

vaikuttaa käyttäytymiseen (behavioral power), identiteettinarratiivit sijoittuvat 

suostuttelun spektrillä lähemmäs sen paksua päätä. Identiteettinarratiiveilla ei pyritä 

välttämättä suoraan vaikuttamaan minkään toimijan senhetkiseen käytökseen. Sen sijaan 

niillä muodostetaan identiteettejä ja merkityksiä, joilla voi pitkällä aikavälillä olla 

vaikutusta myös toimijoiden käyttäytymiseen sekä asemaan kansainvälisessä 

järjestyksessä. Järjestelmänarratiivit ovat spektrin paksuimmassa päässä, sillä niillä 

pyritään vaikuttamaan koko järjestelmän rakenteeseen abstraktilla tasolla ja pitkällä 

aikavälillä. 

Järjestelmänarratiivit luovat ja ylläpitävät kansainvälisen järjestelmän rakennetta. 

Niiden kautta hahmottuu se, miten kansainvälinen järjestelmä toimii, ketkä ovat sen 

keskeisiä toimijoita, ja millaista käytöstä niiltä voi odottaa. Miskimmon, Roselle ja 

O’Loughlin (2013, s. 76) antavat järjestelmänarratiiveista esimerkeiksi kylmän sodan, 

sodan terrorismia vastaan sekä Kiinan nousun. Järjestelmänarratiivien muodostumiseen 

vaikuttavat monet toimijat, mutta voimakkailla valtioilla, esimerkiksi suurvalloilla, on 

enemmän valtaa muovata järjestelmänarratiiveja. Järjestelmänarratiivit ovat usein 
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yksinkertaistettuja binäärisiä jaotteluja esimerkiksi hyvän ja pahan sekä demokraattisten 

ja autoritääristen valtioiden välillä. (Miskimmon ym., 2013, ss. 60–62.)  

Kyberoperaatioiden poliittisista attribuutioista kirjoittaneet tutkijat ovat tunnistaneet 

järjestelmätason keskeisyyden julkisten kyberattribuutioiden strategisia vaikutuksia 

tarkasteltaessa. Esimerkiksi yksi Egloffin (2020a, s. 4) pääväitteistä on, että julkiset 

attribuutiot rakentavat ja muovaavat niin kutsuttua valtioiden vuorovaikutuksen 

järjestystä (interaction order) ja sen ’pelisääntöjä’. Finnemore ja Hollis (2020, ss. 981–

983) puolestaan korostavat julkisten kyberattribuutioiden roolia 

kansainvälisoikeudellisten normien rakentumisessa, minkä myös Egloff ja Smeets 

(2021, ss. 5–6) nostavat esiin. Vaikka analysoin tässä yksittäisiä attribuutiotapauksia, 

ovat ne osa laajempaa järjestelmänarratiivien muodostumisen ja ylläpitämisen prosessia. 

Tämän tutkimuksen kolmen tapausesimerkin kyberattribuutioista välittyy länsimaiden 

pyrkimys ylläpitää ja vahvistaa järjestelmänarratiivia, jossa vihamieliset autoritääriset 

valtiot uhkaavat rauhanomaisten länsimaisten demokratioiden turvallisuutta sekä 

kansainvälisen yhteisön vakautta. Tällainen kansainvälisen järjestyksen ’hyviin ja 

pahoihin’ toimijoihin jaotteleva järjestelmänarratiivi on rakentunut toisesta 

maailmansodasta lähtien, ja se on viime vuosina myös elpynyt esimerkiksi Ukrainan 

konfliktin myötä (Miskimmon ym., 2013, s. 46, 2017, s. 8). Toisaalta uudenlaiseksi 

osaltaan julkisten kyberattribuutioiden kautta rakentuvaksi järjestelmänarratiiviksi 

voidaan tulkita se, että olemassa olevat jännitteet länsimaisten demokratioiden ja 

vihamielisten autoritääristen valtioiden välillä siirtyvät perinteisiltä vastakkainasettelun 

kentiltä myös uuteen ulottuvuuteen, kybertoimintaympäristöön. 

Edellä analysoidut strategiset aihe- ja identiteettinarratiivit heijastelevat ja rakentavat 

näitä laajempia järjestelmänarratiiveja. Kuten Miskimmon, Roselle ja O’Loughlin 

(2013, s. 108) kirjoittavat, nämä kolme narratiivien tasoa vaikuttavat toisiinsa. 

Attribuoidessaan kyberoperaatioita julkisesti tiedustelupalvelut ja valtiot eivät 

välttämättä tietoisesti muodosta tietynlaista järjestelmänarratiivia, vaan se rakentuu 

konkreettisempien aihe- ja identiteettinarratiivien kautta. Etenkin identiteetti- ja 

järjestelmänarratiiveja ei ole myöskään kaikissa tapauksissa mahdollista tai mielekästä 

täysin erottaa toisistaan. Esimerkiksi kollektiivinen, yhteistyötä korostava länsimaisen 

arvoyhteisön identiteettinarratiivi voidaan tulkita myös osaksi liberaalia 

maailmanjärjestystä ylläpitävää järjestelmänarratiivia. 
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Länsimaat ja niiden tiedustelupalvelut siis muodostavat aihenarratiivia Venäjän ja 

muiden autoritääristen valtioiden länsimaihin kohdistamasta monimuotoisesta 

kyberuhkasta sekä identiteettinarratiivia näistä valtioista rauhanomaista länsimaista 

yhteiskuntajärjestystä kyberoperaatiollaan horjuttavina toimijoina. Samalla ne tulevat 

vahvistaneeksi myös binääristä järjestelmänarratiivia, jossa demokraattiset ja 

vastuulliset länsimaat puolustavat sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä laittomasti 

ja vastuuttomasti toimivilta autoritäärisiltä valtioilta. Tapausesimerkkien aineistosta on 

havaittavissa kuitenkin myös tietoisesti tällaista järjestelmänarratiivia ylläpitäviä 

muotoiluja. Esimerkiksi tammikuun 2017 raportissaan Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisö 

pyrkii yksiselitteisesti ylläpitämään järjestelmänarratiivia Yhdysvaltalaisjohtoisen 

liberaalin demokraattisen maailmanjärjestyksen olemassaolosta väittäessään, että 

Venäjä pyrkii kyberoperaatioillaan horjuttamaan sitä (The Office of the Director of 

National Intelligence, 2017, s. ii). 

Myös vuoden 2018 yhteisattribuutioon osallistuneiden länsimaiden julkisissa 

attribuutiolausunnoissa viitataan suoraan tällaiseen länsimaille suosiolliseen 

järjestelmänarratiiviin. Kanadan lausunnossa GRU:n kyberoperaatioita kuvaillaan näin: 

”These acts -- demonstrate a disregard for international law and undermine the rules-

based international order.” Lausunnossa jatketaan: “Canada calls on all those who value 

this order to come together in its defence.” (Global Affairs Canada, 2018.) Myös 

Britannian kyberturvallisuuskeskuksen (2018b) lausunnossa korostetaan ‘kansainvälisen 

yhteisön’ tarvetta tehdä yhteistyötä puolustautuakseen ‘muiden valtioiden’ 

aiheuttamalta kyberuhkalta: “Today, the UK and its allies are once again united in 

demonstrating that the international community will stand up against irresponsible 

cyber attacks by other Governments and that we will work together to respond to 

them.”  

Alankomaiden attribuutiolausunnoista välittyy myös vahvasti sama 

järjestelmänarratiivi. Hakkerointiyrityksen kohteena olleen OPCW:n ja muiden 

kansainvälisten organisaatioiden isäntävaltiona Alankomaat korostaa näiden 

organisaatioiden ja niiden turvallisuuden merkitystä, sekä Alankomaita tämän 

sääntöpohjaisen järjestyksen erityisenä suojelijana (esim. Bijlveld-Schouten & 

Eichelsheim, 2018). Alankomaiden pääministerin Rutten ja Britannian pääministerin 

Mayn yhteislausunto lokakuulta 2018 tiivistää tämän länsimaiden pyrkimyksen rakentaa 
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ja vahvistaa kyberattribuutioillaan edellä kuvattua järjestelmänarratiivia: ”Our action 

today reinforces the clear message from the international community; We will uphold 

the rules-based international system, and defend international institutions from those 

that seek to do them harm.” (Government of the Netherlands, 2018a). 

Suomen suojelupoliisin niukkasanaisesta attribuutiotiedotteesta ei ole poimittavissa 

vastaavia, tietynlaista järjestelmänarratiivia vahvistavia muotoiluja. Alle viikko 

tiedotteen julkaisusta maaliskuussa 2021 suojelupoliisi kuitenkin julkaisi vuoden 2020 

vuosikirjansa, jossa sanotaan Suomeen kohdistettuun kybervakoiluun liittyen 

suorasanaisesti, että ”autoritääristen valtioiden ja demokraattisten oikeusvaltioiden 

välille on syntynyt globaali vastakkainasettelu” (Suojelupoliisi, 2021b). Suojelupoliisin 

attribuutio on lisäksi tapausesimerkeistä ainoa, jossa julkinen attribuutio kohdistui 

muuhun toimijaan kuin Venäjään. On huomattava, että myös useimmissa edellä 

esitellyissä lausunnoissa viitataan sääntöpohjaisen järjestyksen puolustamiseen kaikilta 

sitä horjuttavilta toimijoilta. Suojelupoliisin attribuution kohdistaminen kiinalaiseen 

toimijaan kuitenkin vahvistaa laajaa tulkintaa edellä kuvatusta järjestelmänarratiivista, 

joka koskee vastakkainasettelua länsimaiden ja kaikkien niitä uhkaavien länsimaisen 

arvoyhteisön ulkopuolisten autoritääristen valioiden, ei vain Venäjän, välillä.   

Suojelupoliisin attribuutiosta välittyy lisäksi muiden tapausesimerkkien tapaan ajatus 

valtioiden välisen vastakkainasettelun ja vaikuttamisen siirtymisestä entistä enemmän 

kyberulottuvuuteen. Sen lisäksi, että tapausesimerkkien julkiset attribuutiot siis 

ylläpitävät jo olemassa olevaa yleisemmän tason binääristä järjestelmänarratiivia 

demokraattisen lännen ja uhkaavien autoritääristen valtioiden välisestä jännitteestä, ne 

osaltaan rakentavat myös uutta järjestelmänarratiivia näiden toimijoiden välisestä 

jatkuvasta kyberkonfliktista. Julkiset kyberattribuutiot tukevat tämän jatkuvan 

kyberkonfliktin narratiivin muodostumista siten, että ne tekevät toistuvista, aiemmin 

näkymättömistä kyberoperaatioista näkyviä ja ymmärrettäviä (Giles & Hartmann, 2019, 

s. 7). 

Edellä esiteltyjen lainausten lisäksi tätä jatkuvan kyberkonfliktin järjestelmänarratiivia 

havainnollistaa esimerkiksi Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön kuvaus Venäjän 

länsimaiden vaaleihin ja demokratiaan kohdistamasta pitkäaikaisesta 

kybervaikuttamisen uhasta: ”Such activity is not new to Moscow—the Russians have 

used similar tactics and techniques across Europe and Eurasia, for example, to influence 
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public opinion there.” (US Department of Homeland Security & Office of the Director 

of National Intelligence, 2016). Suojelupoliisi (2021a) puolestaan kuvaa eduskunnan 

kybervakoilun toteutusvuoden 2020 olleen ”poikkeuksellisen intensiivisten 

kybervakoiluoperaatioiden vuosi sekä Suomessa että Euroopassa” ja osoittaa siten 

jatkuvan kyberkonfliktin muuttuvan myös aiempaa intensiivisemmäksi. 

Järjestelmänarratiivit eivät rakennu vain yksittäisten tiedustelupalveluiden toimesta, 

mutta tiedustelupalveluilla on roolinsa niiden muodostumisessa; Tiedustelupalveluiden 

tekemillä julkisilla kyberattribuutioilla, niissä käytetyllä kielellä ja niissä esitellyillä 

todisteilla on vaikutusta osana suurempaa kokonaisuutta. Tiedustelupalvelut voivat 

muodostaa kyberattribuutioillaan myös niille itselle suosiollisia strategisia narratiiveja, 

esimerkiksi mainittua aihenarratiivia tiedustelupalveluista keskeisinä 

kyberpuolustuksesta huolehtivina turvallisuusviranomaisina. Identiteetti- ja 

järjestelmänarratiivien tasolla tiedustelupalveluiden kyberattribuutiot palvelevat 

kuitenkin valtioiden strategisia tavoitteita. Onkin tärkeää muistaa, etteivät 

tiedustelupalvelut julkaise kyberattribuutioitaan itsenäisesti ilman koordinointia 

valtioidensa hallitusten kanssa, vaan valtiot hyödyntävät tiedustelupalveluita ensikäden 

tietoa omaavina turvallisuusviranomaisina lisäämään julkisten kyberattribuutioidensa ja 

samalla muodostamiensa strategisten narratiivien uskottavuutta ja legitimiteettiä. 

Vaikka en pääasiallisesti syvenny tässä tutkimuksessa Miskimmonin, Rosellen ja 

O’Loughlinin strategisten narratiivien kehykseen kuuluvaan narratiivien projektointiin 

informaatioinfrastruktuurin kautta, on syytä nostaa tapausesimerkkien aineistosta esiin 

keskeisimpiä huomioita myös niihin liittyen. Kuten Miskimmon, O’Loughlin ja Roselle 

(2017, s. 10) asian muotoilevat, strategisten narratiivien muodostaminen, projektointi ja 

vastaanotto eivät tapahdu tyhjiössä, vaan niitä pitää tarkastella ja ymmärtää siinä 

mediaympäristössä, jossa ne esiintyvät. Tämä mediaympäristön ja sen muutoksen 

ymmärtäminen on keskeinen tekijä myös, kun analysoidaan strategisia tavoitteita 

nimenomaan salaisuudestaan tunnettujen tiedustelupalveluiden julkisten attribuutioiden 

taustalla. 

Miskimmonin, O’Loughlinin ja Rosellen mukaan muun muassa viestintäteknologioiden 

kehityksen myötä tapahtunut kommunikaatioympäristön muutos on muuttanut 

viestinnän tyyliä. Julkista viestintää tekevien tahojen määrä on kasvanut, viestintä on 

nopeutunut, se on muuttunut monilta osin läpinäkyvämmäksi, ja siinä korostuu aiempaa 
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enemmän esimerkiksi visuaalisuus. Miskimmon, O’Loughlin ja Roselle käyttävät 

termiä media ecology kompleksisista mediateknologioiden välisistä suhteista 

rakentuvasta ympäristöstä, jossa syntyy ja siirtyy tietoa ja siten myös valtaa. 

Informaatioinfrastruktuuri ja mediaympäristö ovat kokonaisuudessaan muuttuneet 

moniulotteisemmiksi ja hajanaisemmiksi, ja siksi niiden hallinta, esimerkiksi 

vakuuttavien strategisten narratiivien kautta, on aiempaa vaikeampaa. (Miskimmon ym., 

2013, ss. 10–11, 22, 2017, s. 10.)   

Pyrkiessään vaikuttamaan kansainväliseen järjestykseen, muun muassa projektoimalla 

strategisia narratiivejaan, valtioiden ja muiden toimijoiden on Miskimmonin, Rosellen 

ja O’Loughlinin (2013, s. 152) mukaan muovattava mediaympäristössä käytävää 

keskustelua20. Koska viestijöiden ja sitä myötä myös kilpailevien narratiivien määrä on 

lisääntynyt, on valtioiden otettava niille suosiolliset narratiivit vahvasti haltuun ja 

varmistettava niiden tehokas projektointi ja vaikuttavuus. Kuten tämän alaluvun alussa 

huomautin, länsimaihin kohdistetut kyberoperaatiot tulevat yleensä julkisuuteen muiden 

kuin valtioiden itsensä toimesta, ja niihin liittyykin monen eri toimijan monenlaisia 

narratiiveja. Viralliset attribuutiot ovatkin valtioiden keino kontrolloida 

kyberoperaatioihin liittyviä kilpailevia narratiiveja. Muodostamalla itse aktiivisesti 

strategista narratiivia julkisen kyberattribuution kautta valtio näyttäytyy 

uskottavampana toimijana kuin ollessaan passiivisesti muiden mediaympäristön 

viestijöiden muodostamien narratiivien kohteena. 

Tiedustelupalveluiden osallistaminen julkisten kyberattribuutioiden tekemiseen on yksi 

valtioiden keinoista rajata ja hallita niille suosiollisia strategisia narratiiveja. Kuten 

mainitsin analyysissä yllä, tiedustelupalveluilla on turvallisuusviranomaisina valtaa 

luoda turvallisuuteen ja turvallisuusuhkiin liittyviä merkityksiä. Vaikka esimerkiksi 

Yhdysvaltojen, Alankomaiden ja muiden länsimaiden tiedustelupalvelut eivät vuosien 

2016 ja 2018 julkisissa attribuutioissaan julkaisseet kaikkea tietoaan tapauksiin liittyen, 

esittivät ne kuitenkin Venäjän kyberoperaatioista sellaista todistusaineistoa, jota muilla 

mediaympäristön toimijoilla ei ollut. Näin kyseiset valtiot saivat otettua haltuunsa 

kyseisiin operaatioihin ja laajemmin Venäjän kyberuhkaan liittyvän aihenarratiivin ja 

muovattua sitä itselleen suotuisampaan suuntaan.  

 
20 Lisäksi toimijoiden tulee Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin mukaan pyrkiä muovaamaan 

mediaympäristöä, jossa keskustelua käydään. Se ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen tarkastelun kohde. 
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Myös tiedustelupalveluiden itsensä on otettava huomioon niin kutsuttu yhteiskunnan 

’mediatisoituminen’ (mediatization), eli lähes kaikkien ilmiöiden ja tapahtumien 

muuttuminen mediasisällöksi (Miskimmon ym., 2013, s. 156). Kuten esimerkiksi 

Magen (2017) asianmukaisesti nostaa esiin, salaisuudestaan tunnettujen 

tiedustelupalveluiden on sopeuduttava aiempaa moniulotteisempaan, läpinäkyvämpään 

ja nopeampaan mediaympäristöön. Lukuisat kaupallisten tietoturvayhtiöiden ja median 

paljastamat kyberoperaatiot osoittavat, että tiedustelupalvelut eivät voi enää 

omaehtoisesti salata kaikkea toimintaansa ja tietoaan, vaan niihin kohdistuu uudenlaisia 

avoimuuden paineita. Jo pelkästään julkisten kyberattribuutioiden tekeminen, minkä 

myötä länsimaiden tiedustelupalvelut ovat aiempaa enemmän julkisuudessa ja 

avoimempia toiminnastaan, on osoitus tiedustelupalveluiden pyrkimyksestä sopeutua 

tähän uuteen mediaympäristöön ja sen vaatimuksiin.  

Lisäksi tämän tutkimuksen tapausesimerkit todistavat, että tarkasteltavat länsimaiset 

tiedustelupalvelut huomioivat myös viestintänsä sisällössä ja muodossa nykyajan 

informaatioinfrastruktuurin asettamia vaatimuksia, esimerkiksi visuaalisuuteen ja 

kuvamateriaalin voimaan liittyen (Miskimmon ym., 2013, s. 22). Selkein esimerkki 

tästä on Alankomaiden MIVD:n johtajan Eichelsheimin lokakuun 2018 

tiedotustilaisuuden visuaalinen esitysmateriaali. Materiaali kostuu 35 sivusta kuvia 

OPCW-hakkerointiyrityksestä; Kuvissa esitellään kiinni jääneet GRU:n operaattorit, 

tapahtumien kulku, takavarikoituja esineitä sekä muita Alankomaiden 

tiedustelupalveluiden tietoja ja todisteita GRU:n ja siten Venäjän syyllisyydestä 

(Eichelsheim, 2018). Näin MIVD muodostaa vetoavaa ja uskottavaa visuaalista 

narratiivia, mikä on poikkeuksellinen tapa toimia tiedustelupalvelulle. Kuvat 

konkretisoivat strategista aihenarratiivia Venäjän kyberuhkasta sekä tukevat 

identiteettinarratiivia Alankomaista ja sen tiedustelupalveluista uskottavina kansallisen 

ja kansainvälisen turvallisuuden puolustajina.  

Myös Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut osoittivat uudenlaista avoimuutta jakamalla 

edellä esitellyissä attribuutiojulkaisuissaan runsaasti todisteita ja teknisiä tietoja 

Venäjän kyberoperaatioista. Suojelupoliisin maaliskuun 2021 attribuution kohdalla 

huomionarvoista puolestaan on, että suppean attribuutiotiedotteen lisäksi suojelupoliisin 

edustajat osallistuivat tapausta käsittelevään keskusteluun mediassa, muun muassa 

television ajankohtaisohjelmassa ja Twitterissä. Näissä kanavissa suojelupoliisin 
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edustajat ottivat virallista tiedotetta selkeämmin kantaa attribuoidun 

kybervakoiluoperaation ja julkisen attribuution merkitykseen sekä Kiinan valtion 

Suomeen kohdistamaan kybervakoiluun21. Tämän tutkimuksen tapausesimerkit siis 

osoittavat tarkasteltujen länsimaiden tiedustelupalveluiden tunnistaneen, että nykyisessä 

mediaympäristössä halutun strategisen narratiivin onnistunut projisointi edellyttää 

uudenlaisen informaatioinfrastruktuurin vaatimuksiin, kuten avoimuuteen ja 

visuaalisuuteen, sopeutumista.  

Länsimaat pyrkivät siis julkisilla kyberoperaatioiden attribuutioilla ottamaan pirstaleista 

mediaympäristöä haltuun sekä hallitsemaan julkista viestintää ja kilpailevia narratiiveja 

kyberoperaatioihin ja niiden attribuutioon liittyen. Huomionarvoista on, että vain pieni 

osa kaikista kyberoperaatioista attribuoidaan julkisesti. CFR-taulukointi sekä analyysi 

yllä osoittavat, että länsimaat valikoivat tiettyjen valtioiden, siis autoritääristen 

valtioiden ja etenkin Venäjän, toteuttamia kyberoperaatioita virallisesti attribuoitaviksi. 

Tällä tavalla länsimaat muodostavat itselleen suosiollisia ja hallittavissa olevia 

strategisia aihe-, identiteetti- ja järjestelmänarratiiveja sekä kontrolloivat niitä useiden 

kilpailevien narratiivien mediaympäristössä. 

Julkiset kyberattribuutiot ja niiden kautta muodostettavat strategiset narratiivit ovat 

myös länsimaiden keino vastata Venäjän ja muiden uhkaavina koettujen valtioiden 

(kyber)uhkaan ilman sotilaallisen voiman käyttöä ja merkittävää eskalaation riskiä. 

Etenkin ei-materiaalisessa kyberulottuvuudessa, jossa merkitykset ja valta rakentuvat 

pitkälti toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa, voimankäyttö ja tekniset resurssit 

eivät ole ainoa tai paras tapa vaikuttaa vastapuoleen ja kansainväliseen järjestelmään. 

Tästä syystä kyberattribuutioita on mielekästä tarkastella strategisten narratiivien 

näkökulmasta. Miskimmon, Roselle ja O’Loughlin (2013, s. 23) tiivistävät tämän 

argumentin ja strategisten narratiivien painoarvon näin: ”[narratives] are strategic 

 
21 Esimerkiksi suojelupoliisin viestintäpäällikkö Milla Meretniemi (2021) kirjoittaa twiitissään 

seuraavasti: ”Supo nimesi ensimmäistä kertaa julkisesti kybervakoiluoperaation. Kyse on erityisen 

vakavasta teosta, koska se kohdistui suomalaisen demokratian ytimeen, eduskuntaan.”. Suojelupoliisin 

erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäen voidaan katsoa vahvistaneen attribuution liittymisen Kiinan valtioon 

uudelleentwiittaamalla toimittaja Laura Halmisen twiitin, jossa Halminen kirjoittaa: ”Eduskunnan 

#tietomurto takana oli Kiinaan liitetty verkkovakoilukampanja #APT31.” (Halminen, 2021). 

Suojelupoliisin yhteiskuntasuhteiden päällikkö Saana Nilsson vieraili suojelupoliisin attribuutiotiedotteen 

ja vuosikirjan julkaisun jälkeen MTV:n ajankohtaisohjelmassa, jossa hän kertoi suojelupoliisin olevan 

erityisen huolissaan Venäjältä ja Kiinasta tulevasta kybervakoilusta (Nilsson, 2021).  
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because they help realize a goal. -- The narrative becomes the means to an end: the end 

of other states or publics acting in accordance with the narrator’s wishes.” 

Julkisilla kyberattribuutioillaan ja niillä muodostamillaan strategisilla narratiiveilla 

länsimaat ja niiden tiedustelupalvelut pyrkivät siis vaikuttamaan kansainvälisen 

järjestelmän muiden toimijoiden, etenkin uhkana koettujen autoritääristen valtioiden, 

käytökseen. Niin kutsutun suostuttelun spektrin ohuessa päässä, strategisilla pelotetta, 

mainehaittaa ja uskottavuutta luovilla aihenarratiiveillaan, länsimaat pyrkivät saamaan 

vastapuolen lopettamaan kyberoperaatioiden toteuttamisen. Itselle suosiollisilla 

identiteetti- ja järjestelmänarratiiveilla länsimaat pyrkivät puolestaan muovaamaan 

kansainvälisen järjestelmän rakenteita ja siten vaikuttamaan välillisesti uhkaavien 

toimijoiden käytökseen pidemmällä aikavälillä. Vakiintuneet strategiset narratiivit 

muodostavat pohjan odotuksille eri toimijoiden toiminnasta myös tulevaisuudessa, ja 

siksi strategisilla narratiiveilla tavoitellaan kauaskantoisia vaikutuksia (Miskimmon 

ym., 2013, s. 153; O’Loughlin, 2017, s. 247). Kybertoimintaympäristö ja 

kyberkonfliktinarratiivit ovat vasta aikaisessa kehityksen vaiheessa, ja onnistumalla nyt 

muodostamaan julkisilla kyberattribuutioillaan vahvat, itselle suosiolliset strategiset 

narratiivit länsimaat edesauttavat uskottavuuttaan ja vaikutusvaltaansa myös 

tulevaisuudessa. 
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6. Johtopäätökset 

 

Olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt tunnistamaan ja tulkitsemaan länsimaiden ja niiden 

tiedustelupalveluiden julkisten kyberattribuutioiden strategisia tavoitteita ja narratiiveja. 

Johdannossa osoitin tutkimuksellani olevan kiistatonta maailmanpoliittista relevanssia; 

Tutkimusaihe on erittäin ajankohtainen, se on ollut viime aikoina paljon esillä yleisessä 

ja poliittisessa keskustelussa, ja sillä on konkreettista vaikutusta valtioiden välisiin 

suhteisiin. Kuten luvun kaksi kirjallisuuskatsaus osoitti, on kyberattribuutioiden 

poliittisuudesta tehty tutkimus vasta alkutekijöissään, ja pyrinkin tutkimuksellani 

täydentämään sitä. Tarkastelemalla nimenomaan tiedustelupalveluiden julkisia 

kyberattribuutioita annan tarpeellisen panoksen myös tutkimukseen tiedustelun 

julkisuuden strategisista vaikutuksista sekä tiedustelupalveluiden maailmanpoliittisesta 

roolista. 

Julkisilla kyberattribuutiolla tavoiteltavia strategisia valtavaikutuksia on luonnollista 

tarkastella konstruktivistisessa viitekehyksessä. Luvussa kolme asemoin tutkimukseni 

tarkemmin kriittisen turvallisuustutkimuksen ja kehittymässä olevan kriittisen 

tiedusteluntutkimuksen tutkimustraditioihin. Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin 

strategisten narratiivien kehys on toimiva työkalu näissä kaikissa viitekehyksissä, ja 

kuten kolmannessa ja viidennessä luvussa osoitin, se tarjoaa hyödyllisiä ja kiinnostavia 

näkökulmia julkisten kyberattribuutioiden ja niiden strategisten tavoitteiden 

analysointiin. Toimijoiden todellisia aikeita ja intressejä on mahdotonta varmasti 

päätellä vain niiden julkaisemien materiaalien perusteella. Julkisten kyberattribuutioiden 

kautta rakentuvia strategisia narratiiveja on kuitenkin mahdollista tunnistaa ja 

tarpeellista ymmärtää, sillä strategisilla narratiiveilla on merkittäviä valtavaikutuksia 

maailmanpolitiikassa. Asetinkin kolmanneksi tutkimuskysymyksekseni sen, millaisia 

strategisia narratiiveja länsimaat ja niiden tiedustelupalvelut muodostavat ja vahvistavat 

julkisilla kyberattribuutioillaan. Tätä koskevan empiirisen analyysin toteutin 

vapaamuotoisella laadullisella sisällönanalyysillä. 

Hahmottaakseni tarkastelemani aiheen laajuuden ja kontekstin sekä tunnistaakseni 

tapausesimerkeiksi sopivia julkisia attribuutioita kartoitin länsimaiden ja niiden 

tiedustelupalveluiden tekemiä julkisia kyberattribuutioita 2010-luvulla. CFR-

ajatushautomon tietopankin datasta koostin taulukon, jonka perusteella on arvioitavissa, 
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että länsimaiden tekemien julkisten attribuutioiden määrä lisääntyi 2010-luvulla. 

Taulukko myös osoitti, että länsimaiden tiedustelupalvelut osallistuivat erityisesti 

Venäjään kohdistettuihin julkisiin attribuutioihin. Vastaus ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni on, että länsimaat attribuoivat 2010-luvulla virallisesti 

suhteellisen pienen osan kaikista julkisuuteen tulleista, muiden valtioiden niihin 

kohdistamista kyberoperaatioista, mutta julkisten attribuutioiden määrä kasvoi 

vuosikymmenen aikana huomattavasti. Huomionarvoista on, että länsimaiden viralliset 

attribuutiot kohdistuivat 2010-luvulla CFR:n datan perusteella vain neljään 

autoritääriseen valtioon, Venäjään, Kiinaan, Pohjois-Koreaan ja Iraniin.  

Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen voin taulukoinnin perusteella arvioida, että 

länsimaiden tiedustelupalvelut osallistuivat 2010-luvulla verrattain suureen osaan 

länsimaiden virallisista kyberattribuutioista. Lukumäärällisesti tiedustelupalvelut tekivät 

vuosittain melko vähän julkisia attribuutioista. Kyseessä on kuitenkin uusi toimintamalli 

salaisuudestaan tunnetuille tiedustelupalveluille, ja suhteellisen vähäisestä määrästään 

huolimatta tiedustelupalveluiden julkiset kyberattribuutiot ovat pääosin olleet huomiota 

herättäviä ja maailmanpoliittisesti merkityksellisiä. Lisäksi virallisten attribuutioiden 

tapaan myös länsimaiden tiedustelupalveluiden tekemien julkisten kyberattribuutioiden 

määrä kasvoi 2010-luvun aikana, joskaan tunnistettavaa muutostrendiä ei ole 

havaittavissa vuosikymmenen viimeisten vuosien osalta. Kuluva, taulukon ulkopuolinen 

vuosi 2021 on jo näyttänyt, että julkiset kyberattribuutiot ovat vakiintumassa yhdeksi 

länsimaiden tiedustelupalveluiden toiminnan ja maailmanpoliittisen vaikuttamisen 

muodoksi. Tarkkoja lukuja tärkeämpää onkin pyrkiä ymmärtämään tätä kehittymässä 

olevaa uutta ilmiötä.  

Tämä olikin tavoitteeni analysoidessani kolmea tapausesimerkkiäni strategisten 

narratiivien näkökulmasta. Valikoin kyseiset Yhdysvaltojen, Alankomaiden ja muiden 

länsimaiden sekä Suomen tiedustelupalveluiden julkiset attribuutiot vuosilta 2016-17, 

2018 ja 2021 tapausesimerkeiksi niiden maailmanpoliittisen merkityksen, niiden 

kiinnostavuuden ja havainnollistavuuden, sekä saatavilla olevan aineiston perusteella. 

Kaikista tapausesimerkeistä oli poimittavissa samankaltaisia havaintoja, eikä niistä 

välittyvien strategisten narratiivien välillä ollut juurikaan ristiriitaisuuksia. Vaikka en 

yksittäisten tapausesimerkkien pohjalta voikaan vetää pitävästi yleistettäviä 

johtopäätöksiä, väitän tarkastelemieni kolmen tapausesimerkin yhdessä antavan hyvän 
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käsityksen siitä, millaisia strategisia narratiiveja tarkastellut valtiot ja länsimaat 

yleisemminkin pyrkivät julkisilla kyberattribuutioillaan muodostamaan sekä millaisia 

tavoitteita niillä on tiedustelupalveluiden osallistamisen taustalla. 

Kuten viidennessä analyysiluvussani väitin, attribuoivat länsimaat niihin kohdistettuja 

kyberoperaatioita vain, jos ne saavat siitä strategista hyötyä. Autoritääristen valtioiden 

toteuttamia ja julkisuuteen jo tulleita kyberoperaatioita attribuoidessaan länsimaat 

muodostavatkin itselleen suosiollisia strategisia aihe-, identiteetti- ja 

järjestelmänarratiiveja. Yhdeksi aihenarratiiviksi tunnistin autoritääristen valtioiden ja 

erityisesti Venäjän länsimaihin kohdistaman moniulotteisen ja vaarallisen kyberuhkan, 

joka kohdistuu lukuisiin länsimaiden yhteiskuntien ja demokraattisten järjestelmien 

osiin ja toimijoihin. Yksi syy tällaisen laajamittaista ja vaikeasti torjuttavissa olevaa 

uhkaa korostavan aihenarratiivin muodostamiselle voi olla länsimaiden halu oikeuttaa 

hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden uhriksi joutumista ja näyttäytyä siten vähemmän 

haavoittuvaisena. 

Toinen tapausesimerkeistä tunnistettava strateginen aihenarratiivi on länsimaiden 

tiedustelupalveluiden puolustuksellisen merkityksen sekä länsimaiden tiedustelu- ja 

kyberkyvykkyyksien korostaminen. Antamalla tiedustelupalveluille näkyvää roolia 

julkisissa kyberattribuutioissa länsimaat ehkäisevät niihin liittyvän uhrinarratiivin 

muodostumista ja osoittavat sen sijaan tiedustelupalveluidensa uskottavaa kykyä vastata 

länsimaihin kohdistettuihin kyberuhkiin. Lisäksi on huomattava, että yllä mainitulla 

autoritääristen valtioiden kyberuhkaa koskevalla aihenarratiivilla länsimaat oikeuttavat 

politiikkatoimiaan. Tärkeä syy tiedustelupalveluiden näkyvälle osallistamiselle 

kyberattribuutioihin onkin niiden valta turvallisuusviranomaisina määritellä 

turvallisuusuhkia ja siten lisätä länsimaille suosiollisten uhkanarratiivien uskottavuutta. 

Tapausesimerkkien julkisista kyberattribuutioista tunnistin myös kahdenlaisia 

identiteettinarratiiveja: Toisaalta niissä rakentuu ja vahvistuu länsimaiden näkökulman 

mukainen identiteettinarratiivi Venäjästä ja muista kyberoperaatioita toteuttavista 

autoritäärisistä valtioista vastuuttomina, kansainvälisen yhteisön vakautta horjuttavina 

toimijoina. Toisaalta länsimaat muodostavat ja ylläpitävät identiteettinarratiiveja 

itsestään rauhanomaisina ja vastuullisina toimijoina, jotka kykenevät puolustautumiseen 

ja yhteistyöhön. Identiteettinarratiivien osalta tapausesimerkkien välillä oli eniten 

variaatiota, sillä kukin valtio korostaa luonnollisesti itseään koskevaa 
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identiteettinarratiivia. Huomionarvoista kuitenkin on, että vuoden 2018 

koalitioattribuutiolla, ja viittaamalla muissakin attribuutiolausunnoissaan tärkeään 

kansainväliseen yhteistyöhön, länsimaat rakentavat myös kollektiivista 

identiteettinarratiivia. Siihen liittyy myös esimerkiksi tiedustelu- ja 

puolustusyhteistyökyvyn osoittaminen.  

Sekä välillisesti aihe- ja identiteettinarratiivien kautta että tietoisilla muotoiluilla 

tarkastellut länsimaat myös ylläpitävät binääristä järjestelmänarratiivia avoimien, 

demokraattisten ja ’hyvien’ sekä autoritääristen, uhkaavien ja ’pahojen’ valtioiden 

välisestä vastakkainasettelusta. Analyysissäni osoitin, että tarkastelluissa julkisissa 

kyberattribuutioissa rakentuu myös toinen, jatkuvan kyberkonfliktin, 

järjestelmänarratiivi. Julkiset kyberattribuutiot siis osaltaan osoittavat, että länsimaiden 

ja autoritääristen valtioiden välinen vastakkainasettelu ilmentyy nykyään uudessa 

muodossa kyberulottuvuudessa, jossa se on yksittäisten välikohtausten sijasta jatkuvan 

konfliktin muodossa. Lisäksi, vaikka länsimaat ja niiden tiedustelupalvelut ovat tähän 

mennessä attribuoineet julkisesti vain harvojen autoritääristen valtioiden 

kyberoperaatioita, jättävät ne attribuutiolausunnoissaan eräänlaisen option sille, että 

tässä jatkuvassa kyberkonfliktissa vastapuolena voi olla mikä tahansa toimija, joka 

haluaa horjuttaa sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä. 

Miskimmonin, Rosellen ja O’Loughlinin suostuttelun spektrin mukaisesti 

tapausesimerkkien aihenarratiivit liittyvät konkreettisesti länsimaihin kohdistuviin 

kyberuhkiin sekä länsimaiden kykyyn ja toimiin niihin vastaamiseksi. Identiteetti- ja 

järjestelmänarratiivit sijoittuvat sen sijaan spektrin paksumpaan päähän; Vaikka 

länsimaat muodostavat ja ylläpitävät yllä analysoituja identiteetti- ja 

järjestelmänarratiiveja tässä tapauksessa juuri kyberoperaatioihin liittyvillä julkisilla 

attribuutiollaan, tavoittelevat ne niillä kuitenkin myös laajempia valtavaikutuksia 

kansainvälisessä järjestelmässä yleisemmällä tasolla ja pidemmällä aikavälillä.   

Strategisten narratiivien projektoinnin ja vastaanoton vaiheet, niiden välinen kilpailu 

sekä nykypäivän mediaympäristön ja informaatioinfrastruktuurin vaikutus näihin jäävät 

suurilta osin jatkotutkimuksen aiheiksi, sillä niitä ei mahtunut tämän tutkimuksen 

puitteissa syvällisesti käsittelemään. Nostin analyysissä esiin kuitenkin muutamia 

tärkeimpiä huomioita niihin liittyen. On esimerkiksi tärkeää huomata, että olen tässä 

tutkimuksessa käsitellyt vain länsimaiden muodostamia, niiden näkökulmien mukaisia 
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strategisia narratiiveja. Venäjällä ja muilla autoritäärisillä valtioilla on luonnollisesti 

kilpailevia narratiiveja. Näiden narratiivien välinen kilpailu, kyseisten toimijoiden kyky 

projektoida narratiivejaan sekä narratiivien vastaanotto eri yleisössä ovat keskeisiä 

näkökulmia, joiden tärkeyden tunnistan mutta jotka minun piti rajata tarkastelustani. 

Mediaympäristön muutoksen huomiointi tarjosi analyysissä hyödyllisiä näkökulmia 

julkisuutta tavallisesti karttavien tiedustelupalveluiden tekemien julkisten 

kyberattribuutioiden ymmärtämiseen. Länsimaiden tiedustelupalvelut ovat julkisia 

kyberattribuutioita viime vuosina tehdessään olleet poikkeuksellisen avoimia. Tämä 

osoittaa niiden ymmärtäneen, että nykypäivän läpinäkyvyyttä korostavassa, monien 

kilpailevien narratiivien mediaympäristössä myös tiedustelupalveluiden on 

sopeuduttava esimerkiksi avoimuuden ja visualisuuden vaatimuksiin. Tämä on myös 

ainoa keino projektoida vaikuttavasti haluttuja strategisia narratiiveja.  

Toisaalta nostin myös esiin, että tämä uudenlainen mediaympäristö on tärkeä syy 

valtioille osallistaa tiedustelupalveluita julkisiin kyberattribuutioihin. Valtioiden on 

entistä vaikeampaa muodostaa, projektoida ja hallita itselleen suosiollisia strategisia 

narratiiveja. Tiedustelupalveluiden tekemät julkiset kyberattribuutiot lisäävätkin 

länsimaiden narratiivien uskottavuutta: Turvallisuusviranomaisina tiedustelupalveluilla 

on valtaa muovata ja kontrolloida turvallisuusuhkiin liittyviä narratiiveja ja diskursseja. 

Sen lisäksi ne pystyvät kyberattribuutioissaan julkaisemaan sellaisia tietoa ja 

todistusaineistoa, joita muilla mediaympäristön toimijoilla ei ole. Tämä auttaa 

länsimaita ottamaan kyberuhkiin liittyvät narratiivit vahvemmin hallintaan. Kuten 

huomautin analyysissä, oman strategisen narratiivin aktiivinen muodostaminen tekee 

valtiosta uskottavamman toimijan kuin muiden muodostamien narratiivien passiivisena 

kohteena oleminen. Vaikka tiedustelupalvelut siis voivat rakentaa julkisilla 

kyberattribuutioillaan myös itselleen suosiollisia strategisia aihenarratiiveja, palvelevat 

ne identiteetti- ja järjestelmänarratiivien tasolla kuitenkin valtioidensa strategisia 

tavoitteita. 

Analyysini ja johtopäätökseni osoittavat, että strategisten narratiivien kehys tarjoaa 

relevantin näkökulman ja hyödyllisiä analyyttisiä työkaluja länsimaiden ja niiden 

tiedustelupalveluiden julkisten kyberattribuutioiden sekä niillä tavoiteltavien 

strategisten tavoitteiden tarkasteluun ja ymmärtämiseen. Yllä tiivistämäni löydökset 

liittyen aihe-, identiteetti- ja järjestelmänarratiiveihin, joita tarkastellut länsimaat 
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tiedustelupalveluiden kyberattribuutioilla muodostavat, ovatkin merkityksellinen lisä 

niin julkisten kyberattribuutioiden strategisuudesta kuin tiedustelupalveluiden 

julkisuudesta tehtyyn tutkimukseen. 

6.1 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimustarpeita 

 

Strategisten narratiivien kehys sopii hyvin niiden strategisten vaikutusten tarkasteluun, 

joita valtiot julkisilla kyberattribuutioillaan tavoittelevat. Juuri tiedustelupalveluiden 

aiempaa näkyvämpää roolia kyberattribuutioissa sen kautta ei pysty kaikilta osin 

selittämään, esimerkiksi kehyksen valtiokeskeisyyden vuoksi. Löysin analyysissä 

kuitenkin relevantteja näkökulmia myös tiedustelupalveluiden rooliin valtioiden 

strategisten narratiivien muodostumisessa sekä niiden uudenlaiseen julkisten 

kyberattribuutioiden kautta ilmenevään avoimuuteen. Lisäksi yksi CFR-taulukoinnin 

tehtävistä oli tarjota aiheeseen laajempaa kontekstia kuin strategisten narratiivien 

tarkastelu yksittäisissä attribuutiotapauksissa. Vaikka taulukointi ei mahdollistanut 

muodollisen tilastollisen analyysin tekoa, joka olisi ollut hyvä lisä tutkimukselle, täytti 

se kuitenkin tehtävänsä pohjustuksena tiedustelupalveluiden roolin hahmottamiselle ja 

tapausesimerkkien tarkemmalle empiiriselle analyysille.  

Kuten johdannossa kuvasin, ei tutkimukseni tavoite ollut varsinaisesti selittää 

tutkimuskohdetta ja sen määrällisiä muutoksia, vaan ennemmin käsitteellistää, kuvata ja 

ymmärtää sitä ilmiönä. Tässä arvioin onnistuneeni. Analyysissäni tein kiinnostavia ja 

aiheen ymmärtämisen kannalta hyödyllisiä havaintoja. Tärkein tutkimukseni 

kontribuutio on kuitenkin täydentää alkutekijöissään olevaa tieteellistä tutkimusta hyvin 

ajankohtaista, tuoreesta ja tärkeästä aiheesta sekä toimia uutena avauksena huomiotta 

jääneiden näkökulmien tutkimukselle. Tutkimukseni myös kiistatta osoitti aiheen 

maailmanpoliittisen relevanssin ja tarpeen siihen syventymiseen myös jatkossa. 

Tutkimukseni jättääkin monia avoimia kysymyksiä jatkotutkimusta varten. Yksi 

suurimmista syventämistä vaativista näkökulmista on erot toisaalta länsimaiden välillä 

ja toisaalta länsimaiden ja muiden kansainvälisen järjestelmän toimijoiden välillä. 

Vaikka tässä tutkimuksessa viittaankin länsimaihin ikään kuin yhtenäisenä ryhmänä, on 

niillä todellisuudessa erilaisia intressejä ja kykyjä sekä strategisten narratiivien 

muodostamisen että tiedustelupalveluiden osallistamisen suhteen. 

Tutkimusasetelmassani huomiotta jää myös muiden kuin länsimaiden näkökulma, 
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esimerkiksi tarkasteltujen kyberattribuutioiden kohteena olleiden autoritääristen 

valtioiden strategiset tavoitteet ja narratiivit liittyen kyberoperaatioihin ja niiden 

julkisiin attribuutioihin. 

En pystynyt tämän tutkielman laajuudessa analysoimaan myöskään esimerkiksi sitä, 

eroavatko julkiset kyberattribuutiot toisistaan sen suhteen, mitä kyberoperaatioiden 

tyyppejä niissä attribuoidaan. Kansainvälisen oikeuden ja norminrakennuksen 

näkökulma jäi tutkimusasetelmassani valitettavasti pääosin huomiotta, ja enemmän 

huomiota olisi syytä kiinnittää myös esimerkiksi koalitioattribuutioiden tavoitteisiin 

sekä strategisten narratiivien rooliin koalitiorakennuksessa. Lisäksi en voinut tämän 

tutkimuksen puitteissa tarkastella tapausesimerkkejäni kriittisesti ja siten arvioida 

julkisten attribuutioiden tosiasiallista vaikuttavuutta. Olisikin syytä huomioida, että 

julkisten kyberattribuutioiden tehokkuus ja uskottavuus vastatoimena voidaan myös 

kyseenalaistaa; Esimerkiksi kaikki tarkastelemissani julkisissa kyberattribuutioissa 

syytetyt valtiot ovat kiistäneet syyllisyytensä, ja attribuutioiden tekemistä on kritisoitu 

myös kotimaisen yleisön toimesta.  

Tähän liittyen puute tutkimuksessani – ja useimmissa muissakin poliittisia 

kyberattribuutioita käsittelevissä tutkimuksissa – on myös yleisemmällä tasolla 

sisäpolitiikan ja kotimaisen yleisön huomiotta jättäminen. Julkisilla kyberattribuutioilla 

pyritään viestimään vastapuolen lisäksi myös kotimaiselle ja liittolaisten yleisölle, 

esimerkiksi politiikkatoimien legitimoimiseksi ja turvallisuudentunteen luomiseksi. 

Näille yleisöille suunnattuja strategisia narratiiveja olisikin kiinnostavaa ja tärkeää 

tutkia tulevaisuudessa. Sisäpolitiikka voi tarjota selityksiä myös tiedustelupalveluiden 

aktiivisuudelle julkisissa attribuutioissa, sillä näkyvyyden ja uskottavuuden 

lisääntyminen attribuutioiden myötä voi olla tiedustelupalveluille etu esimerkiksi 

sisäpoliittisessa kilpailussa rahoituksesta ja vaikutusvallasta (Egloff & Smeets, 2021, s. 

7). Tiedustelupalveluiden julkisia kyberattribuutioita olisi hyödyllistä tarkastella myös 

esimerkiksi tiedustelupalveluiden kansalaisille suunnatusta viestinnästä tehdyn 

tutkimuksen valossa (esim. Petersen, 2019; Freedman, 2005). 

Myös strategisten narratiivien näkökulmassa on syventämisen varaa. Rajatessani 

tutkimusasetelmani strategisten narratiivien muodostamisen vaiheeseen jouduin 

jättämään tärkeät projektoinnin ja vastaanoton vaiheet ilman riittävää huomiota. 

Strategisten narratiivien tosiasiallisia valtavaikutuksia voi ymmärtää vain 
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tarkastelemalla niiden rakentumisen ja legitimaation koko prosessia eri toimijoiden 

välisessä vuorovaikutuksessa. Jatkotutkimuksessa tulisikin tarkastella sitä, millaisia 

vaikutuksia tässä tutkimuksessa tunnistamillani aihe-, identiteetti- ja 

järjestelmänarratiiveilla voi olla ja on niin valtioiden käytännön politiikkatoimiin, 

järjestelmän toimijoiden käyttäytymiseen kuin yleisesti käsityksiin kansainvälisestä 

järjestyksestä.  

Julkisilla kyberattribuutioilla muodostettavien strategisten narratiivien analysointi on 

itsessään hyödyllistä ja tärkeää, mutta sen kautta ei suoraan löydy vastausta myöskään 

siihen, mitä julkisen kyberattribuution jälkeen tapahtuu tai miten valtion kannattaisi 

toimia. Esimerkiksi Suomessa suojelupoliisin maaliskuun 2021 attribuutio herätti yleistä 

ja poliittista keskustelua julkisesta kyberattribuutiosta edellytyksenä ja oikeutuksena 

valtion politiikkatoimille sekä tarpeesta attribuutiota seuraaville vastatoimille. Vaikka 

julkiset kyberattribuutiot ovatkin siis jo itsessään vaikuttamisen väline, kuten osoitin 

tässä tutkimuksessa, on niitä syytä tutkia jatkossa myös osana laajempaa poliittista 

prosessia. 

Tutkimukseni myös osoitti, että tiedustelupalvelut ovat haastava tutkimuskohde. Niihin 

liittyvää primääriaineistoa on vähän, joten niiden intresseistä ja tavoitteista on vaikea 

vetää pitäviä johtopäätöksiä. Tämä ei kuitenkaan saa olla esteenä tiedustelupalveluiden 

ja niiden julkisuuden tutkimiselle myös tulevaisuudessa. Tästä tutkimuksesta nousee 

esiin esimerkiksi seuraava kiinnostava, jatkotutkimusta kaipaava huomio: Suuren osan 

valtioiden kyberoperaatioista toteuttavat nimenomaan tiedustelupalvelut. 

Tiedustelupalvelut ovat myös niitä tahoja, jotka puolustavat valtioitaan vihamieliseltä 

kybervaikuttamiselta. Kun tiedustelupalvelut ovat viime vuosina alkaneet myös 

julkisesti attribuoimaan kyberoperaatioita, on syntynyt eräänlainen 

tiedustelupalveluiden välinen kamppailu kyberulottuvuudessa. Julkiset kyberattribuutiot 

ovat siis osoitus tiedustelupalveluiden toiminta- ja vaikuttamistapojen 

monipuolistumisesta, ja lisäksi kyberulottuvuuden ja sen toimijoiden merkitys kasvaa 

jatkuvasti. Tiedustelupalveluista onkin tullut aiempaa merkittävämpiä ja 

vaikutusvaltaisempia maailmanpoliittisia toimijoita, minkä myös tutkimuksessani 

osoitin. Tämä tutkimus toimii siis toivottavasti avauksena tiedustelupalveluiden 

maailmanpoliittisen vallan ja kyberulottuvuuden yhdistävälle tutkimukselle 

tulevaisuudessakin. 
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