
Sagenesid
õngitsuskampaaniad,
mille kaudu üritati
pääseda ligi inimeste
andmetele ja rahale

2722 registreeritud intsidenti - see on vaid jäämäe tipp, tegelikult pole
teada, kui paljud ettevõtted jätavad küberintsidentidest teavitamata.

Registreeritud intsidentide
hulk ja osakaal 2020. a

„MUU” alla kuuluvad
- Lunavara (32 juhtumit)
- Teenustõkestusrünne (32 juhtumit)
- Juhtserver (29 juhtumit)
- Andmeleke (21 juhtumit)
- SEO-spämm (18 juhtumit)
- Krüptoraha kaevandamine (13 juhtumit)

Küberturvalisuse peamine eesmärk on tagada äriandmete
käideldavus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus!

MIKS ME RÄÄGIME
KÜBERTURVALISUSEST?

• 2020. aasta statistika (allikas: RIA aastaraamat)

• Levinumad ohud (rahaline- ja mainekahju) • Levinumad vead

• KÄIDELDAVUS
• TERVIKLUS
• KONFIDENTSIAALSUS

Õigeaegne ja mugav ligipääs andmetele. See hõlmab andmete kättesaadavust ja kasutatavust.
Veendumus, et andmeid pole volitusteta muudetud ja et tehtud muudatused on dokumenteeritud.
Põhimõte, et andmetele on ligipääs vaid volitatud isikutel ja protsessidel.

kõige tavapärasemat eksimust,
mis on küberrünnete stardiplatvormiks.
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Meilikontode
õngitsused viivad
arvepettusteni.

Rahaline kahju Mainekahju€

Arvepettused

Õngitsuskirjad
ja õngitsuslehed

Tehakse ekslikult rahaülekandeid
häkkeri pangakontole.

Varastatakse andmeid (kasutajanimi, parool,
krediitkaardiandmed jne), mida kasutatakse
järgmiste tegevuste ja rünnete planeerimiseks.

Väljapressimisega
seotud viirused
( )ransomware, sextortion

Muudetakse andmed kasutuskõlbmatuks,
halvatakse äritegevus, infosüsteemid.
Nõutakse tavapärase töö taastamiseks lunaraha
(tavaliselt BitCoin'ides).

Pahavara levik

Jõurünne
( rünnakud)Brute-Force

Teenustõkestus
( rünnakud)DDoS

Kasutatakse nakatunud arvutit krüptoraha
kaevandamiseks.
Varastatakse seadmest infot, mida kasutatakse
järgmiste rünnete kavandamiseks.

Paroolide või võtmete arvamine võimalike
väärtuste proovimise teel, eesmärgiga saada
juurdepääs IT-taristusse ja infosüsteemidesse.

Teenuste ja seadmete ülekoormamine, nõrkuste
ära kasutamine, mille tagajärjel on teenus maas.
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2020 aasta arvudes:
- laekus 22 896 pöördumist
- keskmiselt 63 tk päevas

- neist 2722 mõjuga intsidenti
- saadi teateid 711 õngitsuslehest
- teavitati 225 kasutajakonto
(e-post ja sotsmeedia) ülevõtmisest

Küberründe oht ei
sõltu sellest, kas
sinu andmed on

väärtuslikud kurjategijale,
vaid sellest, kas need on
väärtuslikud sinule. Enamik
küberründeid ei pööra mingit
tähelepanu kasutaja isikule,
vaid sihivad valimatult kõiki
kaitsmata seadmeid ja
kasutajakontosid.

(salajane eelis)
IT

Keegi
ei vastuta

turbe tagamise
eest

Turva-
nõrkuste

haldusega
ei tegeleta

Riskianalüüse
ja auditeid
ei teostata

Turva-
intsidentide

seire puudub

Infoturva-
poliitika
puudub

Küberhügieen
ja teadlikkus

on madal

Puudulikud
protsessid

Veebilehtede nõrkused
võimaldasid ligi pääseda
3 Eesti ministeeriumi
serveritele ning kätte
saada tundlikke
terviseandmeid.

Suurima ummistusründe ajal ei saanud
tunde kasutada pangaterminale. Ära jäi
miljonite eurode väärtuses tehinguid.

MITTE KEEGI pole
väljaspool ohtu!



�

�

�

Alusta sellest, et ettevõttes on turbeteemadel eestvedaja

Teosta regulaarseid auditeid ja riskianalüüse

Hoolitse töötajate küberhügieeni eest

, kes kannab ühtlasi selle eest, et turbe tagamine ei ole
iga-aastane ühekordne projekt, vaid oleks tagatud pidev küberturbe haldus, nõrkuste tuvastus ja intsidentide seire.
Kui ettevõttes puudub selleks ressurss või võimekus, siis osta küberturbe haldus teenusena ja anna vastutus turbe
tagamise eest oma ala professionaalidele.

, sest nii saavutatakse pidev ülevaade turbemeetmete rakendatusest,
esinevatest puudustest ning juhatuse kaasatus ja vastutus.

, sest küberturve on täpselt nii tugev kui on selle kõige nõrgim lüli ja reeglina
on nõrgimaks lüliks töötaja ise.

KUIDAS MEIE AITAME?

• Küberturbe terviku põhiosad

• OIXIO küberturbevõimekus
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Küberturvalisus on
juhtkonna, mitte IT-
osakonna teema!
Küberturvalisus algab
organisatsiooni infovarade
ja riskide kaardistamisest!
Audit ja küpsustaseme
hindamine on kõige alus!

www.oixio.eeOIXIO AS +372 699 0678 • oixio@oixio.ee• tel
Kõrgeima kliendirahuloluga IT-ettevõte Eestis
Soovitusindeksit mõõdab: Recommy.com

-100 +100

Olulised märksõnad täna:
koroonaepideemiast ja
kaugtööst tulenevad ohud
turvalisus vajab aina rohkem
tähelepanu igal tasandil
igaüks saab küber-
turvalisusesse panustada -
küberhügieen massidesse!

�

�

�

• 3 soovitust ettevõttele

SECaaS
Küberturbe haldus

Taristulahendused
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Tulemüüri lahendused (FW)
Võrgupääsu lahendused (NAC)
E-postiteenuse turvalahendus
(Rämpspostitõrje)
Andmelekke kaitse, andmete
klassifitseerimine
Veebiturbe lahendused (WAS)
Äriandmete kaitsmine mobiilseadmetes
SIEM/SOAR ja AI-l põhinevad
turvalahendused
Lõppseadmete kaitse (EPP/EDR)
Identiteet ja ligipääs

Vastavus ja valideerimine
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Vastutuse võtmine
Turbeauditid
Turbepoliitikad, töökorrad
Riskianalüüs
Standarditele vastavus

Ohtude ennetus
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Turvanõrkuste tuvastus
Läbistustestide teostamine
Koolitamine

Küberturbe taristu
(tehnoloogiad)

OIXIO-l on võimekus pakkuda terviklikku küberturbehaldust täisteenusena. Meie oleme sinu ettevõtte turvatiim!
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Perimeeter
Võrk
Rakendused
Lõppseadmed
Andmed

Turvaseire teenusena
(SOCaaS)
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Turvasündmuste haldus
Ohuteadmuse allikad, IoC
Intsidentide haldus
Sekkumine ründe korral
Parendusettepanekud

Kuutasulised teenused

� Küberturbe haldus (SECaaS)
Küberturbeseire (SOCaaS)
Microsoft 365 pilveturve
VPN (VPNaaS)
Tulemüür (FWaaS)
Lõppseadmete kaitse (EPaaS)
Turvanõrkuste tuvastus
Läbistustestid
Küberturbe teadlikkuse
tõstmise koolituskeskkond
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Tellitavad teenused

� Küberturbeaudit ja
küpsustaseme hindamine
IT-taristu riskianalüüs
Küberturbe nõustamine
Turbetaristu projekteerimine
Lahenduste juurutus
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