
 

Slush-kysely: Startupit tiedostavat tietoturvan tärkeyden, 
mutta mobiilitietoturvan taso on puutteellinen 

 
Samsungin tilaama kyselytutkimus kysyi tapahtumaan osallistuvilta startup-yritysten edustajilta 
mobiilitietoturvasta ja kyberturvallisuuden tulevaisuudennäkymistä. Vastaajat ovat lähes yksimielisesti (85 %) 
sitä mieltä, että tietoturvaan pitää suhtautua vakavasti, mutta peräti kaksi kolmasosaa (66 %) vastaajista 
myöntää, ettei heidän yrityksellään ole käytössä minkäänlaista mobiilitietoturvaratkaisua.  
 
Helsinki, 29. marraskuuta 2016 – Slushin virallinen pääsponsori Samsung Electronics tilasi 
kyselytutkimuksen, jossa kysyttiin noin 200:lta Slushiin osallistuvalta startup-yritykseltä mobiilitietoturvasta ja 
kyberturvallisuuden tulevaisuudennäkymistä. Kysely osoittaa, että tietoturva on lähes kaikkien yritysten 
mielessä. Peräti 37 prosenttia vastaajista kertoo, että heidän yritykseensä on kohdistunut jokin 
tietoturvauhka vuosien 2015 ja 2016 aikana. Silti 66 prosenttia vastaajista kertoo, ettei yrityksessä ole 
käytössä lainkaan mobiililaitteita koskevaa tietoturvaratkaisua. 
 
 
Startup-yrittäjiä lähestytään ahkerasti phishing-huijauksilla 
Kysyttäessä, mitä uhkia yritykset olivat kohdanneet, peräti 42 prosenttia vastaajista kertoo oman yrityksensä 
törmänneen phishing-huijauksiin. 33 prosenttia on kohdannut viruksia ja 25 prosenttia kertoo, että yrityksen 
toimintaa on haitannut palvelunestohyökkäys. 17 prosenttia vastaajista paljastaa, että yrityksen mobiililaite 
on tullut varastetuksi tai hävinnyt. Vain muutama yritys uskaltaa paljastaa, että yritys on joutunut 
hakkeroinnin kohteeksi. 
 
Palvelunestohyökkäykset arvioidaan uhaksi, josta voisi aiheutua eniten haittaa yritystoiminnalle. Neljännes 
vastaajista kertoo, että kadonnut tai varastettu puhelin lukeutuu yrityksen suurimpiin murheisiin tietoturvan 
saralla. 
 
Tietoturvan tulevaisuus huolestuttaa yrityksiä 
Vaikka tietoturvauhista uutisoidaan aktiivisesti, yli puolet vastaajista (57 %) kokee median antaman 
uhkakuva tietosuojasta todellisuutta vastaavaksi. 58 prosenttia vastaajista kertoo olevansa aidosti 
huolissaan lisääntyvistä tietoturvauhista, kun vain 12 prosenttia on sitä mieltä, että tietoturvan taso säilyy 
tulevaisuudessakin askeleen kyberrikollisia edellä. 
  
 
Android yhä suosituin mobiilialusta 
Noin puolet vastaajista (47 %) kertoo, että yrityksen suosima käyttöjärjestelmä on Android. Toiseksi suosituin 
on iOS (39 %), ja Windows Phonea kertoo suosivansa 4 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista. iOS 
mielletään vakio-Androidia turvallisemmaksi mobiilialustaksi. 
 
Vaikka enemmistö vastaajista myöntää, että tietoturvan tulevaisuus huolestuttaa, peräti 62 prosenttia 
vastaajista kertoo, ettei mobiilitietoturva ole valintakriteeri matkapuhelinta ostettaessa. 
 
– Slushiin osallistuu eri puolilta maailmaa satoja edelläkävijäyrityksiä, jotka edustavat tulevaisuuden 
innovaatio-osaamista. Meille ei tullut yllätyksenä, että startupeilla on vahva usko tietoturvan tärkeyteen, 
mutta huoleton suhtautuminen mobiilitietoturvaan on syytä huomioida. Usein tietoturvan tärkeys tiedostetaan 
vasta, kun vahinko on sattunut, toteaa Samsungin Head of IM Antti Holopainen ja jatkaa: 
 
– Moni ei kuitenkaan vielä tiedä, että muun muassa Samsungin uudet mobiililaitteet tarjoavat automaattisesti 
Samsung Knox -tietoturvaratkaisun, jolla on Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen KATAKRI 2015 -
sertifioitu tietoturvaluokitus. Toisin sanoen Knox tarjoaa riittävän tietoturvan viranomaiskäyttöön ja yrityksille, 
joille tietoturva on välttämättömyys. Ja näin sen pitääkin olla, että mobiililaitteidemme käyttäjät voivat ilman 
erityisiä toimenpiteitä luottaa puhelimensa olevan turvassa kyberrikollisten uusimmilta kepulikonsteilta. 
 
 
 



 

Mikä on Knox? 
Kaikki vuoden 2016 Samsung-mobiilipäätelaitteet tarjoavat Samsung Knox Android-tietoturva-alustan. 
Knoxin tuoma lisäturva ei vaadi käyttäjältä erillistä käyttöönottoa, vaan se suojaa laitetta automaattisesti heti 
ensikäynnistyksestä lähtien. Se tarjoaa suojan viruksilta ja yleisimmiltä haittaohjelmilta tavalla, joka ei vaadi 
käyttäjältä aktiivista huolenpitoa. Samsung tarjoaa myös Googlen julkaisemat tietoturvapäivitykset laitteisiin 
vaivattomasti. Aktiivisen taustasuojauksen lisäksi KNOX tarjoaa Workspace-ratkaisun, jolla voi erottaa 
organisaatiolle tarpeelliset sovellukset ja tiedot turvallisesti muusta mobiilipäätelaitteen sisällöstä, kuten 
kuluttajasovelluksista ja henkilökohtaisesta datasta. Lisätietoa Samsung Knox -tietoturvasta.  
 
Kyselytutkimuksesta: 
Kyselyn toteutti OSG Viestintä marraskuussa 2016 ja siihen vastasi 191 Slush 2016 -tapahtumaan 
osallistuvaa startup-yritystä (79 % vastaajista oli Suomesta, loput Pohjoismaista, Baltiasta ja Venäjältä.) 
 
 
Lisätietoja: 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Lasse Pulkkinen, OS/G Viestintä, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. +358400630049 
Kuvapyynnöt: samsungpr@osg.fi 
 
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla uudelleen 
määritämme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista, kameroista, kodinkoneista, 
lääketieteellisistä laitteista, verkkojärjestelmistä, puolijohteista ja LED-tuotteista. Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät osoitteesta: 
http://news.samsung.com/ 
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