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Katsaus toteutuneisiin
kyberturvauhkiin ja vallalla oleviin
trendeihin

Geopoliittinen tilanne loi odotukset, että
suomalaisten organisaatioiden
kyberturvahäiriöt ja niihin liittyvät poikkeamat
tulisivat huomattavasti kasvamaan menneen
kesän ja tämän syksyn aikana, kirjoittaa
Elisan Cyber Security Development
Manager Sami Kaukinen. Lue blogista,
miten odotukset toteutuivat.

LUE LISÄÄ

Näin Musti Group suojautuu
kyberuhkilta – "Auttaa nukkumaan
yönsä rauhallisemmin"

Elisan Kyberturvakeskus suojaa kasvuyritys
Musti Groupin bisnestä alati
monipuolistuvilta uhkilta.
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Tutkimus: Maailmantilanne
muuttanut organisaatioiden
suunnitelmia IT-infran
kehittämisessä

Pandemia ja Ukrainan sota ovat muuttaneet
lähes joka toisen organisaation suunnitelmia
IT-infrastruktuurin kehittämisessä, kertoo
Elisan teettämä kyselytutkimus. Joka toinen
ICT-päättäjä pitää hybridipilveen siirtymistä
erittäin hyödyllisenä tai hyödyllisenä.
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Näin hybridipilven avulla voi
varautua erilaisiin
poikkeustilanteisiin
Keskitetysti hallittu hybridipilvi on nopea ja
joustava skaalautumaan toimintaympäristön
muutoksiin. Lue miten hybridipilven avulla
voi varautua erilaisiin poikkeustilanteisiin.

LATAA OPAS

Turvallisesti kohti joustavaa
hybridipilveä – katso ajankohtaiset
tutkimustulokset

Elisan tuore tutkimus selvitti ICT-päättäjien
näkemyksiä IT-infran ja pilvipalveluiden
nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä,
erityisesti hybridipilvestä.

Mihin suuntaan organisaatioiden IT-infran
kehitys on menossa? Lataa maksuton opas
ja lue ajankohtaiset tulokset!
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Jos viesti ei näy oikein avaa selaimessa ›

Varaudu kyberuhkiin ja turvaa liiketoimintasi – tutustu Elisan
Kyberturvapalveluihin

Monilla toimialoilla jo trendiksi kasvanut digitalisointi on tuonut mukanaan uusia
kyberturvallisuusuhkia ja -riskejä. 

Kyberturvallisuuden pitäisikin nykyään olla osa organisaation kokonaisturvallisuutta, riskien
hallintaa ja laadunvarmistusta – ei irrallinen kokonaisuus ilman, että sillä on vaikutusta

organisaation kokonaistoimintaan ja tavoitteisiin pääsemistä.
 

Elisan tuoreen tutkimuksen mukaan maailmantilanne on muuttanut lähes joka toisen
organisaation suunnitelmia IT-infran kehittämisessä. Tulosten mukaan yleisimmin on panostettu

kyberturvaan ja tietoturvaan – myös maailmantilanteen riskeiltä suojaava hybridipilvi nähtiin
tärkeänä investointikohteena liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta.

Parhaillaan vietettävä kyberturvakuukausi muistuttaa kyberturvallisuuden perusasioiden kuntoon
laittamisesta. Näitä ovat tietoturvamonitorointi ja niihin liittyvien tapahtumien hallinta,

haavoittuvuuksien hallinta, työntekijöiden kyberymmärryksen kasvattaminen ja johdon
sitoutuminen kyberturvallisuuden kehittämiseen.

Elisa Kyberturvakeskus auttaa sinua turvaamaan digitaalisen liiketoimintasi havaitsemalla
uhkia sekä havainnoi ja reagoi hyökkäyksiin 24/7. Tutustu Elisan kyberturvapalveluihin!

LUE LISÄÄ

 

 

Lue lisää Elisan yritysasiakkaiden ajankohtaisesta infosta.

 

Osoitelähde Elisa Oyj:n asiakasrekisteri.

Käytämme asiakaskokemuksen kehittämiseksi sähköposteissamme evästeitä. Lisätietoa

henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta Elisalla.

Jos haluat hallinnoida asiakastietojasi tai perua markkinointiviestien tilaukset, klikkaa tästä

 

Ratavartijankatu 5, Helsinki, PL 1, 00061 ELISA, y-tunnus: 0116510-6
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