Kuidas kaitsta
ettevõtet
küberrünnete
eest?

Kaugtöö on uus reaalsus, millega töötajad on nüüdseks harjunud ja mida vaikimisi tööandjatelt eeldavad.
BCG poolt läbi viidud uuringust selgus, et 89% töötajatest soovib ka pandeemia lõppedes jätkata osaliselt
või täielikult kodust töötamist1. Mõned ettevõtted on paindlikku töötamist võimaldanud juba aastaid, kuid
enamike ettevõtete jaoks on tegemist siiski uue töökorraldusega.
Pandeemia tuli ootamatult ja tuli teha kiireid otsuseid, et leida kiiresti sobilikud tehnoloogilised lahendused.
Kuid kas võid olla kindel, et need lahendused on ka turvalised? Kodust töötamine suurendab ohtu, et
ettevõtted ja nende töötajad satuvad küberrünnete- või pettuste ohvriks. Kui küberkurjategijad saavad
ligipääse ärikriitilistesse süsteemidesse võib see tähendada ettevõtte töö täielikku või osalist seiskumist ning
lisaks rahalisele kahjule ka mainekahju. Järgnevalt teeme ülevaate levinumatest rünnetest, mida võiks iga
juht ja töötaja teada ning tutvustame võimalusi, kuidas küberründeid ennetada.
1 BCG: 89% of People Expect Their Jobs to Be Partly Remote After Pandemic Ends, Global Workforce Study Shows, https://www.bcg.com/press/31march2021-people-expect-jobs-partly-remote-afterpandemic-ends-global-workforce-study-shows

Andmepüük (Phishing)
Küberkurjategijad üritavad IT-süsteemidele ligi saada
peamiselt kasutajate kaudu, saates neile kirju, mis
võivad sisaldada viiruseid või olla õngitsuskirjad,
millega proovitakse kätte saada paroole,
pangaandmeid või raha. Samuti leidub internetis
veebilehti, mis proovivad kasutajatelt välja petta
andmeid või sisaldavad viiruseid.

Näpunäited, kuidas õngitsuskirju ära tunda:
1. Kontrolli saatja aadressi. Küberkurjategijad kasutavad adressaatidena tuntud nimesid, tehe minimaalseid
muudatusi, mis võivad jääda märkamatuks. Näiteks „@eesti.ee“ asemel võib olla „@eetsi.ee“. Mõnikord, kui
aadress tundub ehtne, võib kirjale vastates olla näha, et tegelikult on adressaadireal hoopis teine aadress.

Allikas: Äripäev “Viis näpunäidet, kuidas petukiri ära tunda”

2. Kontrolli linki. Seda, kuhu link suunab, saad kontrollida, kui viid hiire lingi kohale. Sarnaselt e-kirja
aadressidega võib ka veebilehe aadress olla muutustega. Näiteks microsoft.ee võib olla micorsoft.ee jne.
3. Ole ettevaatlik manustega. Levinud on kiri sisuga, et manuses on dokument, mille peaksid avama.
Tegelikult ei ole kirja sees ühtegi manust, vaid lingiga pilt, mis suunab sind aadressile, kus ei juhtu midagi head.

Allikas: Äripäev “Viis näpunäidet, kuidas petukiri ära tunda”
Või teine võimalus, et saadetakse ilma sisuta kiri, millel ei ole mitte mingisugust infot, vaid lihtsalt on kirjas, et
sulle on jagatud dokument.

Allikas: Äripäev “Viis näpunäidet, kuidas petukiri ära tunda”
4. Parooli vahetuse nõue. Suhtu ettevaatlikult kirjadesse, kus palutakse parooli vahetada ja kontrolli e-kirja
saatja aadressi. Kui sa ei ole kindel, kas kiri on saadetud Microsofti poolt, võta ühendust oma IT-toega.

5. Mõtle enne kui klikid. Igasugused e-kirjad ja veebilehed, mis lubavad raha ja tasuta väärtuslikke asju, on
suure tõenäosusega pettused. Pööra tähelepanu ka õigekirjale. Kuna küberkurjategijad pärinevad tavaliselt
välisriikidest, siis on tihti e-kiri eesti keelde tõlgitud Google Translate’i või muu sarnase lahenduse abil ja
seetõttu võib sisaldada märgatavalt palju õigekirjavigu. Aga kuna küberkurjategijad ja tõlkeprogrammid
muutuvad aina paremaks, ei tasu siiski pimesi usalda ka heas eesti keeles veebilehte või e-kirja.
6. Usalda, aga kontrolli. Kui tõenäoline on, et Bill Gates saadab sulle raha või et, ettevõtte juhil on just nüüd
ja praegu 10 000 EUR vaja. Kui e-kiri tuleks justkui ettevõtte juhilt, tuleks vaadata, kas kirja stiil on selline
nagu tavaliselt. Alati tasub ka väidetavale kirja saatjale helistada ja küsida, kas see kiri tuli temalt. Tavaliselt on
petukirjad kahtlaselt lühikesed ja toonilt ähvardavad (näiteks stiilis „Maksa kohe, see peab 24 tunni jooksul
Vaata ka RIA (Riigi Infosüsteemi Ameti) poolt loodud selgitavat video: https://
itvaatlik.ee/opi-ara-tundma-runnakuid/

Lunavaranõue (Ransomeware) ja äririskid
Kui küberkurjategijad saavad ligipääsu ettevõtte süsteemidele, siis kaasneb sellega tihti lunarahanõue.
Ründajad nakatavad süsteemi pahavaraga, mis krüpteerib kasutaja failid. Et uuesti failidele ligi pääseda,
nõutakse ettevõttelt raha. Sellised ründed võivad olla väga edukad, eriti ettevõtete puhul, kus on laialdaselt
kasutusel failiserverid.
Vaata ka RIA (Riigi Infosüsteemi Ameti) poolt loodud selgitavat video: https://www.youtube.com/
watch?v=H5K6ogwQvMk

Lunavararünnakuga kaasnevad riskid võivad ettevõttele põhjustada mitte ainult varalist vaid ka mainekahju.
Näiteks kaotab ettevõtte usaldusvääruse klientide hulgas. Samuti võib rünnak peatada ettevõtte töö ning teid
võib oodata trahv Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuete rikkumise eest, kui isikuandmed
lekkisid. GDPR näeb karistusena ette rahatrahvi kuni 20 miljonit eurot või juriidilise isiku puhul kuni 4% tema
eelmise aasta käibest. Seetõttu ei tohiks teemat võtta kergekäeliselt ja peaksid veenduma, et ettevõtte
turvapoliitika ja kasutatavad süsteemid on piisavalt head, et ennetada ründeid.

Kuidas kaitsta ettevõtet lunavarakampaania eest?
Lunavaraga nakatumise ennetamiseks ja tagajärgede leevendamiseks on mõned lihtsad reeglid, mida tuleks
ettevõttesiseselt järgida:

n Veendu, et ettevõttes on kasutusel litsentseeritud tarkvara ja, et kõik uuendused on paigaldatud. Uuri,

kas kasutate tarkvara, mis aitab teil ründeid ennetada. Näiteks Microsoft 365 Business Premiumi tehnilised
lahendused aitavad künerründeid ennetada ja kasutajate vigu parandada. <Loe lähemalt>

n Kontrolli paroolilekkeid. Seda, kas kasutajainfo sisaldus mõnes lekkinud andmebaasis, saad testida

leheküljel HaveIbeenpwned. Kui leiad lekkinud andmebaasidest mõne töötaja või enda meiliaadressi, vaheta
parool kohe kõikides keskkondades.

n Revisjonlogimine. Uuri, kas ettevõttes on revisjonlogimine (audit logging) aktiveeritud, et tuvastada
võimalikke nakatunuid arvuteid, mis võivad krüpteerida võrgukettal asuvaid faile.

n Andmete varundamine. Kontrolli, kas ettevõtte failid on varundatud ja kas neid on võimalik vajadusel
taastada.

n Vaata üle meililüüsi ja veebilüüsi turvapoliitikad ning kindlusta, et logimine on sisse lülitatud (see aitab ka
tuvastada nakatunud kasutajad). Meililüüs ja veebilüüs peaksid blokeerima või panema karantiini dokumendid,
mis sisaldavad käivitatavaid faile, konteineriformaate ja faile, mis võivad potentsiaalselt sisaldada aktiivsisuga
faile.

n Kasutaja õiguste piiramine. Ära anna töötajatele rohkem õigusi, kui neil vaja on. Kasutaja õiguste piiramine
aitab takistada lunavara levikut või võib isegi peatada lunavara käivitumise, kui rünnaku ohvriks sattunud
töötajal pole piisavalt õigusi.

n Kasutajate pidev koolitamine ja turvapoliitika. Kasutajad on paraku nõrgimad lülid ja seetõttu on

väga oluline töötajate koolitamine, et nad oskaksid õngitsuskirju ära tunda ja ei satuks rünnaku ohvriks.
Samuti tööta välja turvapoliitika ja hinda ettevõtte küberturvalisuse olukorda. Mõned soovitused, kuidas
alustada: 10+ soovitust tippjuhile küberturvalisuse tagamisel | Riigi Infosüsteemi Amet (ria.ee). Samuti
võid töötajatega jagada RIA koolitusmaterjale (artiklid, videod jmt) ning paluda neil jälgida elementaarset
küberhügieeni: Küberturvalisuse ABC | Riigi Infosüsteemi Amet (ria.ee)

Tõsta oma ettevõtte turvalisus kaasaegsele tasemele
6 näidet, kuidas Microsoft 365 Business Premium
kaitseb ettevõtet võimalike rünnete eest
Nagu eelnevalt mainitud on ka tarkvara lahendused abiks rünnete ennetamisel. Tutvustame, kuidas Microsoft 365
Business Premiumi turva-funktsionaalsused aitavad ettevõtet rünnete eest paremini kaitsta ja ennetada võimalikke
kasutajate poolt tehtud vigu.
1. Veebilingi kontrollimine (URL detonation)
Kui kasutaja klõpsab lingil, millel on tundmatu maine, kontrollib süsteem
kahtlase käitumise mustrite sihtkohta turvalises keskkonnas (Sandbox).
Kui link tuvastatakse pärast skanneerimist kahtlasena, hoiatatakse
kasutajat selle avamise eest.
2. Petukirja saatja blokeerimine
Petukirja avastamise tehnoloogia kasutab masinõppe ja täiustatud
analüüsi tehnikaid, et tuvastada märke sellest, kui e-kirja saatja ei ole see,
kes ta paistab olevat.
Kui tuvastatakse matkimine, siis meilisõnum blokeeritakse või
teisaldatakse rämpspostikausta.
3. Tingimusjuurdepääs (Conditional Access)
Juurdepääsu haldamine võimaldab ettevõtetel häälestada
juurdepääsupoliitikaid, mis sisaldavad kontekstipõhiseid tegureid (nt
kasutaja, seade, asukoht ja riski reaalajas teave), et määrata, millele ja millal
konkreetne kasutaja juurde pääseb.

4. Seadmehalduse ühtlustamine
Microsoft 365 Business Premiumis sisalduva seadmehalduse teenuse abil
võid olla kindel, et teie arvutite operatsioonisüsteem, turvalahendused ja
kontoritarkvara on alati uuendatud.
On võimalik häälestada poliitikaid, et rakendustele ja teenustele
pääseb juurde ainult nõuetele vastavatest seadmetest.

5. Andmete ja seadmete kaitse
Microsoft 365 Business Premiumis sisalduva lahendusega on võimalik
takistada volitamata juurdepääsu nii seadmele kui ka andmetele.
Kogu lunavara, mis üritab faile krüpteerida, blokeeritakse.
6. Andmete taastamine
Kui küberrünnet ei õnnestunud ennetada ja failid on krüpteeritud, saab
need siiski taastada. Kõik failid, mis on salvestatud OneDrive´i (Microsoft
365 Businessis sisalduv salvestusruum), on automaatselt versioneeritud.
Failide krüpteerimise eelsed versioonid saab mõne hiireklõpsuga
taastada.

Mida teha, kui
ettevõtte sattus ikkagi
rünnaku ohvriks?

Kui ettevõte langeb lunavara ohvriks või kahtlustad, et mõni fail on pahatahtlik, teavita kindlasti CERT-EEd cert@
cert.ee, kes oskab sind aidata ja edasisi juhiseid anda. CERT-EE on RIA intsidentide käsitlemise osakond, kelle
ülesandeks on tuvastada ja jälgida küberintsidente ning aidata neid ära hoida. Olenevalt intsidendi liigist ja
kriitilisusest, võib CERT-EE pakkuda ka täiendavat tuge olukorra lahendamiseks. Samuti on nad välja toonud
mõned lihtsad soovitused, mida ise teha:
•

Eemaldada nakatunud seade võrgust

•

Kui langed lunavara ohvriks, on võimalik teada saada, mis lunavaraga oli tegemist aadressil
id-ransomware.malwarehunterteam.com

•

Dekrüptori olemasolu saad kontrollida aadressil www.nomoreransom.org

•

Nakatumise korral taasta operatsioonisüsteem tagavarakoopiast või tee puhas install. Enne tagavarakoopiast
taastamist veendu, et tagavarakoopia pole samuti pahavaraga nakatunud.

Kui ettevõtet tabanud lunavararünnaku tõttu tekib olukord, kus isikuandmed võivad olla lekkinud, tuleb koheselt
teavitada ka Andmekaiste Inspektsiooni.
Enne, kui võtad ründajatega ühendus, kaalu hoolikalt riske. Pole garantiid, et lunaraha maksmisel dekrüpteerib
kurjategija failid ja raha makstes toetad kurjategija edasisi tegevusi. Seega konsulteeri esmalt CERT-EE-ga või oma
IT-teenusepakkujaga.

Kuidas GT Tarkavara saab aidata?
GT Tarkvara aitab teid nii sobiva tarkvara valikul kui ka selle hilisemal paigaldamisel ja seadistamisel. Samuti
pakume konsultatsiooni ja koolitusi.
Olles põhjalike teadmistega Microsofti pilvelahenduste pakkumisel ja juurutamisel, omame „Gold“ sertifikaati
Cloud Productivity (Microsoft 365 /Office 365 teenused) ja Cloud Platforms (Azure teenused) valdkonnas.
GT Tarkvara on spetsialiseerunud laiale tarkvaravaliku pakkumisele. Oleme oluliseks partneriks paljudele juhtivatele
tarkvaratootjatele maailmas (Microsoft, Adobe, Veritas, Citrix, VMware, Symantec, Corel, McAfee, TrendMicro,
Veeam, aSc Timetables jpt).
Olles tegutsenud tarkvara valdkonnas üle kahekümne aasta, omab GT Tarkvara meeskond suuri kogemusi ja
laialdasi teadmisi. Meie missiooniks on tõsta kliendi konkurentsivõimet parimate lahenduste abil võimaldades tal
keskenduda täielikult oma põhitegevusele.
Võtke meiega ühendust telefonil 669 1120 või info@gttarkvara.ee ja aitame teid meeleldi.
Meie kogemus Teie kasutuses!

