
1

Tietoturvaopas sähköisen 
palvelun tarjoajalle





ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Tietoturvaopas sähköisen 
palvelun tarjoajalle



4



5

Esipuhe

Palvelun tarjoajan tietoturvaopas on laadittu osana liikenne- ja viestintämi-

nisteriön Luottamus ja tietoturva sähköisissä palveluissa (Luoti) kehittämis-

ohjelmaa. Luoti-ohjelma on vuosien 2005-2006 aikana edistänyt uusien säh-

köisten palveluiden tietoturvallisuutta. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on 

ollut lisätä palveluntarjoajien näkemyksellisyyttä tietoturvan roolista sähköis-

ten palveluiden kehittämisessä ja tarjonnassa. Näihin tavoitteisiin on päästy 

muun muassa käytännön hanketoiminnan avulla, teettämällä taustaselvityk-

siä eri teknologioiden tietoturvasta sekä pohtimalla tietoturvaa koskevan lain-

säädännön sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tarpeita. Käsillä olevaan 

oppaaseen on sisällytetty ohjelman keskeisiä tuloksia. 

Tietoturvasta huolehtiminen kuuluu hyvään liiketoimintaan ja on edellytys 

luotettavalle palveluntarjonnalle. Tietoturvasta huolehtimisen tulisi olla osa 

palvelunkehitysprosessin kaikkia vaiheita. Siten voidaan taata palvelun laatu 

ja käytettävyys sekä kuluttajien ansaittu luottamus palvelua kohtaan. Merkit-

tävimmät linjaukset tietoturvallisuuden osalta tehdään jo palvelun suunnit-

teluvaiheessa.

Oppaan tarkoituksena on tarjota palveluntarjoajille välineitä tietoturvan 

huomioimiseen palvelunkehityksen eri vaiheissa. Kullekin kehitysvaiheelle on 

laadittu tehtävälista sekä lista niistä kysymyksistä, joita palveluntarjoajan on 

hyvä esittää itselleen kehitteillä olevan palvelun tietoturvallisuuden varmista-

miseksi. Opas ei ole kaiken kattava, vaan se pikemminkin nostaa keskeisimpiä 

palveluntarjontaan liittyviä tietoturvakysymyksiä palvelunkehittäjien ja – tar-

joajien itsensä arvioitaviksi. 

Oppaan ovat laatineet Karri Tomula, Mika Laaksonen sekä Harri Metso KPMG 

Oy Ab:stä. Työtä ovat ohjanneet Kimmo Lehtosalo Eera Finland Oy:stä sekä 

Päivi Antikainen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Lisäksi useat henkilöt ovat 

kommentoineet oppaan eri versioita sen valmistelun yhteydessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää kaikkia niitä, jotka omalla panoksellaan 

tekivät selvityksen laatimisen mahdolliseksi.  

Helsingissä 27. marraskuuta 2006

Päivi Antikainen

Neuvotteleva virkamies 
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1 
Palveluntarjoajan tietoturvaoppaan 
tarkoitus
Tietoturvallisuus on tärkeä osa sähköisiä palveluja. Toi-

mivalla tietoturvallisuudella varmistetaan käyttäjien luot-

tamus ja palvelujen laatu. Nykyisin sähköisissä palveluis-

sa voidaan hyödyntää lukuisia toiminnallisuuksia, kuten 

liikkuvan kuvan välittämistä tai käyttäjien paikantamista. 

Usein palvelut suunnitellaan monikanavaiseen ympäris-

töön siten, että niitä on mahdollisuus käyttää useissa pää-

telaitteissa. Erilaisten toiminnallisuuksien, jakelukanavien 

ja ohjelmistoalustojen yhdistäminen asettaa tietoturvalli-

suuden suunnittelulle lukuisia haasteita. Samanaikaisesti 

vaatimukset eri teknologioiden ja tietoturvan osaamises-

ta ovat kasvaneet sekä erilaiset ja yhä ammattimaisem-

miksi muuttuneet tieturvauhkat lisääntyneet.   

 Turvallisella sähköisellä palvelulla tarkoitetaan palve-

lua, jonka on tuottanut luotettava taho, jonka sisältö sekä 

toiminta on luotettavaa ja, joka on saatavilla sovittujen 

ehtojen mukaisesti. Lisäksi palvelujen maksamisen on ol-

tava turvallista ja käyttäjien henkilökohtaisten tietojen on 

säilyttävä luottamuksellisina. Turvallisen palvelun yhtenä 

edellytyksenä on, että sen käyttäminen onnistuu aino-

astaan henkilöiltä, joilla on oikeudet palvelun käyttöön. 

Ulkopuolisen tekemän käyttäjän harhaanjohtamisen 

tulisi olla turvallisessa sähköisessä palvelussa hankalaa. 

Jotta asiakkaille voidaan tarjota turvallisia palveluja, tuli-

si tietoturvan olla keskeinen osa palvelujen kehitystyötä 

ja tietoturva tulisi huomioida palvelukehityksen kaikissa 

vaiheissa. 

 Palveluntarjoajan tietoturvaopas auttaa palvelun-

tarjoajaa ja -kehittäjää selvittämään, miten tietoturval-

lisuudella voidaan tukea sähköisen palvelun tavoitteita. 

Opas auttaa tunnistamaan keskeisimmät asiat, jotka on 

palvelunkehityksen eri vaiheissa syytä ottaa huomioon 

palvelun turvallisuuden aikaan saamiseksi. Lisäksi opas 

pyrkii muun muassa tehtävälistojen avulla esittelemään 

toimivia ratkaisumalleja turvallisten sähköisten palvelui-

den kehittämisessä. Opaassa ei käsittellä syvällisesti yksit-

täisiä teknisiä ratkaisuja tai esimerkiksi erilaisten standar-

dien asettamia vaatimuksia. 

Opas on suunnattu sähköisiä palveluita tarjoaville yrityk-

sille ja henkilöille, jotka ovat vastuussa palvelun kehittä-

misestä, laadusta ja turvallisuudesta. Näitä ovat erityisesti 

liiketoiminnan- ja palvelujen kehittäjät, projektipäälliköt 

tai tietoturvallisuudesta vastaavat henkilöt. Tietoturva 

oppaan lukijalla ei kuitenkaan tarvitse olla syvällistä tie-

tämystä tietoturvallisuudesta tai siihen liittyvästä teknii-

kasta.

 Palveluntarjoajan opas on jaettu kuuteen osa-aluee-

seen, jotka noudattavat sähköisen palvelun tuottamisen 

eri vaiheita. Oppaassa käydään läpi eri vaiheisiin liitty-

viä merkittäviä tietoturvakysymyksiä. Vaiheet on esitelty 

seuraavalla sivulla esitetyssä kuviossa ja niitä käydään tar-

kemmin läpi oppaan seuraavissa luvuissa.
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Hyvän tietoturvallisuuden toteuttaminen vaatii määrätie-

toista projektin hallintaa. Merkittävimmät linjaukset tie-

toturvallisuuden osalta tehdään palvelua suunniteltaes-

sa. Ilman perusteellista suunnittelua tietoturvallisuuden 

vaatimukset eivät kata palvelun tarpeita, eikä toteutunut-

ta tietoturvallisuuden tasoa voida asianmukaisesti arvioi-

da tai kehittää. Ennen suunnittelun aloittamista palvelun 

4. Käyttöönotto

1. Ideointi

2. Suunnittelu

3. Rakentaminen

5. Ylläpito

6. lopetus

• Määritetään palvelun idea  
 ja toiminnallisuus
• Määritetään tietosisältö ja  
 tyypilliset käyttäjät
• Arvioidaan jakelukanavat
• Kartoitetaan toiminta-
 ympäristön vaatimukset

• Määritetään palveluun    
 liittyvät prosessit
• Määritetään palvelun 
 liittymät eri järjestelmiin
• Tehdään tietoturva- ja    
 riskikartoitus
• Määritetään palveluun 
 liittyvät tietoturvaratkaisut

• Määritellään palvelun  
 rakentamiseen liittyvä  
 toimintamalli, vastuut ja  
 velvollisuudet
• Testataan palvelua eri 
 kehitysvaiheissa

• Varmistetaan, että palvelu  
 on kokonaisuudessaan  
 tehty suunnitelmien  
 mukaisesti
• Selvitetään käyttöönottoon  
 liittyvät vastuut ja velvolli- 
 suudet
• Varataan riittävät resurssit  
 käyttöönottohetkelle

• Laaditaan asianmukainen  
 kehitys- ja ylläpitoprosessi
• Varmistetaan palvelun 
 jatkuvuus ja käytettävä 
 tieto
• Mitataan tietoturval-
 lisuuden tasoa 

• Määritetään toimintatavat   
 tiedon käsittelyyn

tarjoajan on laadittava projektin aikataulu, osoitettava 

tarvittavat resurssit sekä ideoitava suuntaviivat palvelun 

toteuttamiselle. Resursoinnissa tulee huomioida mui-

den toimien ja vaatimusten lisäksi tietoturvan asettamat 

vaatimukset, sillä muutoin monet keskeiset tietoturvan 

kannalta tärkeät asiat voivat jäädä toteuttamatta ajan ja 

muiden resurssien puutteen takia.
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1.1 
Tietoturvallisuuden määritelmä
Tietoturvallisuudella tarkoitetaan niitä hallinnollisia 

tehtäviä ja teknisiä ratkaisuja, joilla varmistetaan tiedon 

luottamuksellisuus, eheys sekä sähköisen palvelun sisäl-

tämän tiedon saatavuus sekä tiedon, palvelun tai järjes-

telmän käytettävyys. Tietoturvallisuuteen liitetään usein 

myös tiedon kiistämättömyyden, todennuksen ja pää-

synvalvonnan käsitteet.

• Luottamuksellisuudella vamistetaan, että tiedot 

ovat vain sellaisten henkilöiden käytössä, joilla on siihen 

lupa. Tietoa ei paljasteta tai muutoin saateta sivullisten 

käyttöön.

•  Eheydellä tarkoitetaan, että palvelussa käytetty tieto 

ei ole muuttunut sitä siirrettäessä tai säilytettäessä. Eheä 

tieto on sellaista, jota tiedon omistaja tarkoittaa sen ole-

van, eikä se ole laitteisto- tai ohjelmistovikojen, luonnon-

tapahtumien tai oikeudettoman inhimillisen toiminnan 

seurauksena muuttunut tai tuhoutunut. 

•  Saatavuudella tarkoitetaan sitä, että tieto on niiden 

henkilöiden käytettävissä, jotka tietoa tarvitsevat ja ovat 

sen käyttöön oikeutettuja.

•  Kiistämättömyydellä varmistetaan, että tietty hen-

kilö tai taho on lähettänyt tai tallentanut tietyn tiedon, 

eikä henkilö tai taho näin ollen voi kiistää lähettäneen-

sä tai käsitelleensä tietoa. Kiistämättömyys on edellytys 

monien sähköisten palvelujen, kuten verkossa käytävän 

kaupan toteuttamiselle. 

• Todennuksella varmistutaan siitä, että osapuolet 

ovat keitä he väittävät olevansa. Henkilöiden osalta pu-

hutaan usein tunnistamisesta. Esimerkiksi sähköisessä 

kaupankäynnissä ja viranomaispalveluissa sekä henkilöi-

den välisessä viestinnässä on usein tärkeää tietää varmas-

ti, kuka toinen osapuoli on ja mistä tieto on peräisin. 

• Pääsynvalvonnalla rajoitetaan sähköisen palvelun 

käyttöä vain sellaisiin palvelun osiin, joita asiakkaalla on 

oikeus käyttää. Pääsyn valvonnan tavoitteena on osal-

taan turvata tiedon luottamuksellisuus ja eheys.

 

•  Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön yksityisyyden 

suojaamista henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Säh-

köisissä palveluissa käytettävät henkilötiedot on suojat-

tava oikeudettomalta tai henkilöä vahingoittavalta käy-

töltä. Tietosuojasta huolehtiminen kuuluu sähköisen 

palvelun tarjoajalle ja on ehdoton edellytys turvallisen 

sähköisen palvelun toteuttamiseen. Tietosuojaa ei voida 

taata ilman hyvää tietoturvallisuutta.
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2 
Palvelun ideointi

Tämän luvun tavoitteena on esitellä mitä palvelun ide-

ointivaihe pitää sisällään ja miten jo ideointivaiheessa 

tietoturvallisuuteen liittyviä seikkoja voidaan ottaa huo-

mioon. Kappaleessa käsitellään palvelussa käsiteltävän 

tiedon, palvelun sisällön ja käyttäjien kartoituksen sekä 

ulkoisten ja sisäisten tietoturvavaatimusten merkitystä. 

Lisäksi luvussa pohditaan palvelun tuottamisen vaihto-

ehtoisia tapoja sekä jakelukanavia turvallisen palvelun 

kehittämisen kannalta.

 Palvelun ideointi ja idean kehittäminen, joissa ajatus 

palvelusta syntyy, ovat usein epämuodollisia prosesseja, 

tilanteita tai tapahtumia. Ideointivaiheessa keskitytään 

pääosin kysymykseen siitä, onko palvelulle tarvetta, mi-

ten palvelu voitaisiin tuottaa ja löytyykö palvelulle riit-

tävästi käyttäjiä. Ideointivaihe asettaa suuntaviivat tieto-

turvallisuudelle, sen toteutukselle ja merkitykselle koko 

palvelun elinkaaren aikana. Merkittävin osa tietoturvalli-

suuden suunnittelusta ja määrittelystä tehdään kuitenkin 

vasta palvelun suunnitteluvaiheessa.

Ideointivaiheen tehtävälista

1. Pohdi, minkälaista tietoa palvelussa 

 käsitellään. 

2. Määrittele palvelun tyypilliset käyttäjät  

 (ikä, osaamistaso). 

3. Analysoi idean toteuttamiseen soveltuvia  

 jakelukanavia.

4. Arvioi palvelun tuottamiseen tarvittavan  

 organisaation laajuutta sekä tarvittavia 

 yhteistyökumppaneita ja palvelun 

 tuottamistapoja.

5. Kartoita palvelua koskevat lainsäädännön  

 määräykset ja muut vaatimukset.

Ideointivaiheen kysymyksiä:

Miten palvelua tullaan käyttämään? 

Ketkä palvelua käyttävät? 

Minkälaisia laitteita palvelun toteuttaminen 

ja käyttäminen vaatii?

Mitä tietoja tai taitoja palvelun käyttäjä 

tarvitsee käyttääkseen palvelua sujuvasti ja 

turvallisesti?

Löytyykö palveluntarjoajalta riittävä määrä 

resursseja tai sopiva verkosto palvelun 

toteuttamiseen?

2
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2.1 
Palvelun tietosisällön ja käyttäjien 
määritteleminen
Sähköisessä palvelussa käytettävä tieto voi olla sisällöl-

tään sellaista, jonka suojaaminen on tarpeen esimerkiksi 

liiketoiminnallisista tai juridisista syistä. Tiedot voivat olla 

käyttäjän henkilötietoja tai muutoin arkaluontoisia tieto-

ja, minkä takia tiedon suojaaminen ulkopuolisilta käyt-

täjiltä tai luvattomilta muutoksilta on tärkeää. Tieto voi 

olla myös liiketoiminnan kannalta arvokasta, sillä se voi 

toimia esimerkiksi kilpailuetuna markkinoilla tai palve-

lun liikeidea voi perustua maksullisen tiedon jakamiseen 

maksaville asiakkaille. 

 Palvelun käyttämiseen tarvittavien ja palveluun tallen-

nettavien tietojen tunnistaminen tulee tehdä ideointivai-

heessa, sillä koko palvelun tietoturvallisuuden suunnitte-

lu ja kehittäminen tähtää näiden tietojen suojaamiseen. 

 Tiedoilla on erilainen suojaustarve, jonka tulee heijas-

tua toteutettavan palvelun rakenteeseen. Tietojen suo-

jaustarve voidaan määritellä tiedon luokittelun avulla. 

Tietojen luokittelu voidaan yksinkertaisimmillaan jakaa 

julkiseen ja luottamukselliseen tietoon. Tietoturvaratkai-

suiden kannalta on tärkeää tunnistaa myös tietojen si-

jainti ja tietovirrat, koska käytettävät suojausmenetelmät 

ovat erilaisia esimerkiksi tiedon siirrossa ja tallennukses-

sa, vaikkakin molemmissa voidaan käyttää tietojen sala-

usta. Tietoja on hyvä pyrkiä luokittelemaan sen mukaan, 

millainen suojaustarve niihin kohdistuu. 

 Useiden sähköisten palveluiden yhteydessä muo-

dostuu henkilörekisteri. Henkilörekisterillä tarkoitetaan 

henkilötietolain mukaan henkilötietoja sisältävää tieto-

joukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen 

tietojenkäsittelyn avulla taikka, joka on järjestetty kortis-

toksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla. 

Lain soveltamisen kannalta on keskeistä määritellä hen-

kilötietojen käsittelyn tarkoitus siten, että siitä ilmenee, 

minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi 

henkilötietoja käsitellään. Henkilötietoja saa käsitellä vain 

tiettyyn määritettyyn käyttötarkoitukseen. Määrittelyn 

pohjalta voidaan myös arvioida, mitkä ovat käsittelyn 

tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. 

Sähköisiin palveluihin liittyy yleensä 
seuraavanlaisia tietoja:
• Asiakkaiden tai käyttäjien tiedot, kuten nimi, osoite,  

 sähköpostiosoite ja luottokorttitiedot.

• Palveluun tunnistautumiseen liittyvät tiedot, kuten  

 salasanat, salasanojen kryptatut muodot ja sertifikaatit.

• Palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot, kuten www- 

 palvelinten, käyttöjärjestelmien, tietokantojen ja so- 

 vellusten asetus- ja määrittelytiedostot.

• Palvelun tietosisältö, joka voi olla ilmaista tai maksul- 

 lista. Ilmaisen tiedon osalta kannattaa huomata, että  

 myös se tarvitsee suojausta ainakin niin, että se 

 pysyy oikeana.

• Palvelun ylläpitoon ja tuottamiseen liittyvät tiedot.

Ideointivaiheessa tulee arvioida myös palvelun potenti-

aalisia käyttäjiä, sillä käyttäjien tietoteknisen osaamisen 

ja tietotaidon taso voi vaihdella merkittävästi sekä pal-

veluiden käytön että tietoturvan suhteen. Palvelun koh-

deryhmän huomioiminen on tärkeää mm. palveluun 

sisäänkirjautumisratkaisuja ja käyttäjien tunnistamista 

koskevia ratkaisuja ideoitaessa. Palvelun käytettävyyteen, 

helppokäyttöisyyteen ja käyttäjäystävällisyyteen on syy-

tä kiinnittää aina huomiota, mutta erityisesti silloin kun 

palvelun kohderyhmänä ovat esim. lapset, ikääntynyt vä-

estö tai erityisryhmät. Palvelun käyttäjien kartoituksella 

on merkitystä myös palvelunkehityksen myöhemmissä 

vaiheissa kun käyttäjiä opastetaan palvelun käyttöön ja 

kun opastusta suunnitellaan.   

2.2 
Sisäiset ja ulkoiset 
tietoturvavaatimukset
Sähköiseen palvelun tietoturvallisuuteen liittyviä vaati-

muksia voi tulla sekä organisaation sisältä että ulkopuoli-

silta tahoilta. Sisäisillä tietoturvavaatimuksilla tarkoitetaan 

organisaation tietoturvapolitiikan ja toimintaohjeiden 

edellyttämiä toimintatapoja, jotka vaikuttavat sähköisen 

palvelun toimintaan. Ulkoisilla vaatimuksilla tarkoitetaan 

toimintaympäristön kuten lainsäädännön, standardien, 

yhteistyökumppanien ja tietoturvauhkien edellyttämiä 

tietoturvaan liittyviä toimia. 

 Oppaassa keskitytään käsittelemään erityisesti säh-

köisten palvelujen tarjontaan liittyviä tietoturvakysy-
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myksiä huomioiden loppukäyttäjien tarpeista lähtevät 

vaatimukset palvelun turvallisuudelle. Oppaassa käsitel-

lään kuitenkin myös organisaation sisäisiä tietoturvavaa-

timuksia, koska organisaation oma tietoturvallisuus on 

edellytys turvallisen sähköisen palvelun toteuttamiselle. 

2.2.1 
Organisaation asettamat sisäiset vaatimukset
Sähköinen palvelu voi olla osa organisaation laajempaa 

palvelukokonaisuutta. Sähköisen palvelun osalta tulee 

noudattaa organisaation omalle toiminnalleen asetta-

mia tietoturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Sähköisen 

palvelun kehittämisessä tulisi noudattaa organisaation 

tietoturvaohjelmaa, politiikkaa ja toimintaohjeita.

Sähköisen palvelun ideoinnissa tulee huomioida 
organisaation sisäiset suunnitelmat ja ohjeistukset, 
jotka vaikuttavat palvelun tietoturvallisuuteen. 
Tällaisia ovat:
• Liiketoiminnan vaatimukset ja tavoitteet.

• Arkkitehtuuri, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien  

 vaatimukset. 

• Organisaation tietoturvapolitiikka.

•  Tietoturvaohjeet, -toimintatavat ja koulutus.

• Tietoturvan valvontaan ja mittaamiseen liittyvät 

 toimintamallit.

2.2.2 
Toimintaympäristön asettamat ulkoiset 
vaatimukset
Suomessa ei ole erityistä tietoturvaa koskevaa lakia, jos-

sa olisi tyhjentävästi säädelty yhteisöjen ja yksittäisten 

tietokoneenkäyttäjien tietoturvavelvoitteita ja oikeuksia. 

Tietoturvaa koskevia säännöksiä sisältyy tällä hetkellä 

useisiin voimassa oleviin lakeihin. Tämän lisäksi tietotur-

vallisuutta on käsitelty myös muiden maiden kansallisis-

sa lainsäädännöissä. Sähköistä palvelua ideoitaessa on 

nimettävä maat, jossa palvelua tarjotaan ja kartoitettava 

näiden maiden tietoturvallisuutta koskeva lainsäädäntö.

Suomen lainsäädäntö
Seuraavassa on käsitelty palveluntarjoajan tietoturvaa 

koskevaa Suomen lainsäädäntöä.

• Sähköisen viestinnän tietosuojalain 516/2004 tarkoi-

tuksena on turvata sähköisen viestinnän luottamukselli-

suuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen sekä edistää 

sähköisen viestinnän tietoturvaa ja sähköisen viestinnän 

palvelujen kehittymistä. Lailla pyritään selkeyttämään 

luottamuksellisten tunnistamistietojen käsittelysääntöjä 

ja ne ulotetaan yhteisötilaajaan. Lisäksi lain tavoitteena 

on selkeyttää tietoturvan toteuttamismahdollisuuksia ja 

antaa pelisäännöt evästeiden käytölle sekä paikkatietojen 

käsittelylle. Lailla halutaan lisätä sähköisen viestinnän tie-

toturvaa ja –tietosuojaa sekä lisätä käyttäjien luottamusta 

siihen. Lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudat-

tamista valvoo pääasiassa Viestintävirasto kun taas mm. 

paikkatietojen käsittelyä ja automatisoitujen järjestelmi-

en avulla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskevien sää-

dösten noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu.

• Henkilötietolaissa 523/1999 määritellään millä edel-

lytyksillä henkilötietoja saa käsitellä. Laki asettaa myös 

vaatimuksia henkilötietoja sisältävien järjestelmien tieto-

turvalle muun muassa rekisterinpitäjän on toteutettava 

tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet hen-

kilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin 

ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävit-

tämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä 

taikka muutoin laittomalta käsittelyltä. Lain noudatta-

mista valvoo tietosuojavaltuutettu antaen myös lain kä-

sittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa.

• Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 

458/2002 sääntelee tietoyhteiskunnan palvelujen tar-

joamiseen liittyviä seikkoja, erityisesti sähköistä kaupan-

käyntiä Euroopan talousalueella. Laki edellyttää, että 

palvelujen tarjoajien on pidettävä palvelujen vastaanot-

tajien saatavilla laissa määritellyt tiedot itsestään ja toi-

minnastaan, ennen sähköisen tilauksen tekemistä annet-

tava palvelun vastaanottajalle ohjeita ja tietoja palvelun 

sisällöstä sekä järjestettävä kuluttajien käyttöön menette-

lyt, joiden avulla mahdolliset virheet tilauksissa voidaan 

etukäteen havaita ja korjata. Lain noudattamista valvoo 

Viestintävirasto sekä kuluttaja-asiamies ottaen huomioon 

mitä kuluttajansuojalaissa säädetään kuluttaja-asiamie-

hen valvontavallasta.
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• Laki sähköisestä allekirjoituksesta 14/2003 sääntelee 

varmenteiden tarjontaa ja niiden käyttöä sähköisiin alle-

kirjoituksiin ja tunnistamiseen. Tarkoituksena on edistää 

sähköisen allekirjoituksen käyttöä, vakiinnuttaa sen ase-

ma sekä lisätä luottamusta laatuvarmenteiden tarjon-

taan ja käyttöön. Lain noudattamista valvoo pääasiassa 

Viestintävirasto kun taas tässä laissa annettujen henkilö-

tietoja koskevien säännösten noudattamista valvoo tieto-

suojavaltuutettu.

• Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 

13/2003 koskee viranomaisia, joiden on varmistetta-

va riittävä tietoturvallisuus asioinnissa ja viranomaisten 

keskinäisessä tietojenvaihdossa. Lakia sovelletaan hallin-

toasian, tuomioistuinasian, syyteasian ja ulosottoasian 

sähköiseen vireillepanoon, käsittelyyn ja päätöksen tie-

doksiantoon. Esitutkinta ja poliisitutkinta sekä evankelis-

luterilaisessa kirkossa asiointi eivät kuulu lain soveltamis-

alaan. Tietojärjestelmiin on tarvittaessa tunnistauduttava 

käyttämällä luotettavia menetelmiä. Sekä arkistointilaitos 

että valtiovarainministeriö antavat tarkempia määräyksiä, 

ohjeita ja suosituksia lain soveltamiseen liittyen.

• Viestintämarkkinalaki (393/2003) (viestintäverkon ja 

viestintäpalvelun laatuvaatimukset) koskee lähinnä tele-

yrityksille asetettavia yleisiä tietoturvavelvoitteita. Vies-

tintämarkkinalailla varmistetaan, että viestintäverkot ja 

–palvelut ovat laadukkaita, turvallisia, edullisia ja tasa-

puolisesti saatavilla. Lain ja sen nojalla annettujen sään-

nösten noudattamista valvoo Viestintävirasto.

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/ 

1999) sääntelee oikeutta saada tieto viranomaisten jul-

kisista asiakirjoista. Viranomaisen tulee hyvän hallintota-

van luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen 

ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asian-

mukaisuudesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suo-

jaamisesta sekä eheydestä. Lain mukaan salassa pidettä-

vää viranomaisen asiakirjaa ei saa näyttää tai luovuttaa 

sivulliselle tai antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla 

sivullisen nähtäväksi. Lakiin sisältyy kattava luettelo salas-

sa pidettävistä viranomaisen asiakirjoista. 

• Kuluttajansuojalaki koskee kulutushyödykkeiden 

tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinon-

harjoittajilta kuluttajille. Laissa on kattavasti säännelty 

markkinointi, sopimusehtojen sovittelu ja tulkinta, kulu-

tusluotot ja kuluttajapalvelusopimukset. Lain noudatta-

mista valvoo kuluttaja-asiamies.

Lakeja ja niiden sisältöä ei tässä tarkastella syvällisemmin, 

mutta palvelun kehittäjän on jo palvelun ideointivaihees-

sa syytä miettiä, millaisia vaatimuksia ja oikeuksia eri val-

tioiden kansallinen lainsäädäntö palvelulle asettaa.

Muut ulkoiset vaatimukset
Palvelun ideointivaiheessa on syytä tunnistaa myös muut 

mahdolliset ulkoiset vaatimukset. Esimerkiksi maksullisia 

palveluita kehitettäessä eri maksuvälineiden ja niiden 

toimittajien vaatimukset. Tällaisia ovat esimerkiksi luot-

tokorttiyhtiöiden Payment Card Industry Data Security 

Standard (PCI-DSS), joka asettaa vaatimuksia palvelun 

lokijärjestelmille, tunnistautumismenetelmille, tiedon 

salaukselle ja monille muille tietoturvaan liittyville teki-

jöille. Standardi koskee kaikkia tahoja, jotka vastaanotta-

vat tai käsittelevät luottokorttimaksutietoja. 

 Sähköisiin palveluihin liittyy myös erilaisia arvoketju-

ja ja verkostoja, joissa palvelun kehittämiseen ja tarjoa-

miseen osallistuu useita yrityksiä ja yksityishenkilöitä. 

Verkostoissa korostuvat toimijoiden väliset sopimukset, 

joissa vastuut ja velvollisuudet tulee määritellä myös tie-

toturvallisuuden osalta. Palveluun liittyviä yhteistyösopi-

muksia sekä sopimuksiin liittyviä tietoturvavaatimuksia 

käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.3.

 Vaatimuksia, määräyksiä ja suosituksia voivat antaa 

myös eri viranomaiset, kuten Pankkiyhdistys, Rahoitus-

tarkastus tai Viestintävirasto. Palvelun kehittäjän tulee 

siten tutustua oman alansa normistoon ja suunniteltuun 

palveluun liittyvään sääntelyyn muutoinkin kuin lainsää-

dännön osalta. Myös monet tietoturvallisuuteen liittyvät 

standardit voivat olla hyödyllisiä sähköisen palvelun ke-

hitystyön aikana, ja organisaation omat vaatimukset voi-

vat edellyttää näiden standardien noudattamista.

 Standardisoinnilla tarkoitetaan yhteisten toimintata-

pojen laatimista. Se auttaa palveluntarjoajia ja kuluttajia 

toimimaan hyväksi havaitulla tavalla. Tietoturvan kannal-

ta sähköisiin palveluihin liittyy organisaation toimintaa 
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ohjaavia standardeja, palvelun teknistä toteuttamista oh-

jaavia standardeja sekä kuluttajien luottamusta lisääviä 

standardeja.

 Organisaation toimintaan liittyviä keskeisimpiä tieto-

turvastandardeja ovat ISO-standardit. Nämä kattavat tie-

toturvallisuuden kokonaan keskittyen tietoturvallisuuden 

hallinnointiin organisaatiossa. Lisäksi organisaatioiden 

tietoturvallisuuden hallinnoinnissa voidaan hyödyntää 

erilaisia viranomaisten tai järjestöjen laatimia viitekehyk-

siä (Cobit, ITIL, VAHTI).

 Palvelun teknistä toteuttamista ohjaavat standardit 

riippuvat pitkälti palvelun tuottamiseen käytettävistä ja-

kelukanavista, laitealustoista sekä päätelaitteista. Teknisiä 

ratkaisuja varten on olemassa omia standardeja, joissa 

käsitellään myös tietoturvallisuutta.

 Organisaation tietoturvallisuuden taso sekä vallitse-

va tietoturvakulttuuri luovat perustan uuden palvelun 

tietoturvallisuudelle. Kuluttajien luottamusta lisäävät 

erilaiset laatustandardit sekä tietoturvallisuuteen liittyvät 

sertifikaatit, jotka edellyttävät tiettyjen standardien nou-

dattamista (esimerkiksi ISO 27001). 

 Standardeja ja erilaisia turvallisuutta lisääviä viiteke-

hyksiä käsitellään tarkemmin oppaan liitteessä.

2.2.3 
Sähköisen palvelun tietoturvauhat
Palvelun tarjoajan on seurattava toimintaympäristöään ja 

siinä tapahtuvia muutoksia. Sähköisen palvelun on vas-

tattava toimintaympäristöstä nouseviin tietoturvauhkiin. 

Tietoturvauhkien kriittisyys voivat olla erilaisia palvelun-

tarjoajan ja palvelun käyttäjän näkökulmista. Tyypilliset 

tietoturvauhat koskevat sekä tarjoajaa että käyttäjiä. Pal-

veluntarjoajan kannalta toteutuneet tietoturvauhat saat-

tavat vaarantaa sähköisen palvelun maineen ja palve-

luntarjoajan maineen laajemminkin. Toisaalta sähköisen 

palvelun hyvä tietoturva voi toimia kilpailuetuna palve-

lumarkkinoilla

Tyypillisiä tietoturvauhkia:
•  Haittaohjelmat (troijan hevoset, virukset, madot, 

 vakoiluohjelmat, roskapostitusohjelmat).

• Phising eli tiedonkalastelu (palvelun väärentäminen,  

 tietoliikenteen salakuuntelu, tiedon hankkiminen 

 sosiaalisin keinoin).

• Sähköiseen palveluun tunkeutuminen (tiedon 

 luvaton käyttö, palvelun maineen tahraaminen).

• Palvelunestohyökkäykset (tietoliikenneyhteyden  

 kaappaaminen, resurssien käyttäminen, 

 haavoittuvuuksien hyödyntäminen).

Haittaohjelmat, kuten virukset ovat yleisin sähköiseen 

palveluun liittyvä tietoturvauhka. Tulevaisuudessa älyk-

käiden virusten lisääntyessä haittaohjelmien aiheuttamat 

tietoturvauhat kasvavat entisestään. Monet hyökkäykset 

ovat jo tiettyjä organisaatioita tai palveluita vastaan räätä-

löityjä. Tämän lisäksi tietoliikenteen salakuuntelu, tiedon 

luvaton käyttö sekä palvelun käytön estäminen ovat sekä 

käyttäjiä että palveluntarjoajaa koskevia tietoturvauhkia.

 Ideointivaiheessa palveluntarjoajan tulee kartoittaa 

yhdessä arvoverkon toimijoiden kanssa sähköiseen pal-

veluun liittyviä tietoturvauhkia sekä suojautumistapoja. 

Laajamittaisilla ja hajautetuilla palvelunestohyökkäyksillä 

vaikutettaan koko Internetin toimintaan, joten jokaisen 

sähköisen palvelun tulee noudattaa toiminnassaan tieto-

turvallisia periaatteita. Näistä periaatteista ja tietoturva-

uhista tiedottavat erilaiset foorumit, kuten Viestintäviras-

ton CERT-ryhmä. Uhkien vaikutuksia, riskianalyysejä ja 

suojautumiskeinoja käsitellään tarkemmin luvuissa 3.6 ja 

3.7.
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2.3 
Sähköisen palvelun tuottamisen 
vaihtoehtoiset tavat
Palvelun tietoturvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden arvi-

oimisessa tulee huomioida vaihtoehdot palvelun toteut-

tamiselle. Sähköinen palvelu voidaan tuottaa kokonai-

suudessaan organisaatiossa itse tai se voidaan rakentaa 

erilaisista kokonaisuuksista, jotka tuotetaan esimerkiksi 

alihankkijoilla. Kun palvelussa tarvitaan resursseja oman 

organisaation ulkopuolelta, on yhteistyöstä syytä laatia 

sopimus, jossa määritellään osapuolten vastuut, velvol-

lisuudet ja tietoturvavaatimukset. Palvelun osien ostami-

nen ulkopuolelta ei poista palveluntarjoajan vastuuta. 

Mikäli ulkopuolelta ostetussa palvelussa havaitaan tieto-

turvapuutteita, seurauksista kärsii useimmiten sähköisen 

palvelun tarjoaja, eikä taho, jolta palvelun osa on ostet-

tu. 

 Seuraavassa on esitelty erilaisia vaihtoehtoja palvelun 

tuottamiseksi.

Yksin toimiminen
Palveluntarjoajan tulee panostaa erityisesti projektin 

johtamiseen, jotta kaikissa työvaiheissa tietoturvallisuus 

huomioidaan asianmukaisesti ja erilaiset toimenpiteet 

dokumentoidaan tarvittavalla tarkkuudella.

 Yksin toimittaessa palveluntarjoajan tulee kartoittaa 

organisaation oma tietoturvaosaaminen ja tarvittaessa 

hankkia organisaatioon lisää osaamista.

Sähköisessä palvelussa tarvittavien osakokonai-
suuksien ostaminen muilta organisaatioilta
Sähköisessä palvelussa käytettäviä osakokonaisuuksia 

voidaan ostaa alihankintana. Esimerkiksi palvelussa tar-

vittavien palvelinten ylläpito voidaan ostaa oman orga-

nisaation ulkopuolelta. Osakokonaisuuksia ostettaessa 

tietoturvavaatimukset tulee esittää jo sopimusta laadit-

taessa. Ulkopuolelta ostettavien toimintojen osalta tie-

toturvallisuuden asianmukaisuudesta tulee varmistua 

samalla tavoin kuin oman toiminnan osalta.  

Verkoston rakentaminen
Arvoverkko rakentuu palvelun ideoijan ympärille, joka 

kokoaa yhteen eri valmistajien ja kehittäjien toimittamat 

tuotteet tai palvelut yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. 

Palveluntarjoaja koordinoi toimittajien, käyttäjien ja si-

sällöntuottajien toimintaa.

 Palvelua ideoitaessa ja suunniteltaessa arvoverkon tu-

lee olla selkeä, jotta vastuut ja velvollisuudet palvelun eri 

osien suhteen voidaan määrittää tarkasti. Konkreettisten 

tietoturvavaatimusten esittäminen kaikille arvoverkon 

osapuolille on sopimusvaiheessa tärkeää.  

2.3.1 
Ulkopuolisten kanssa tehtävässä sopimuksessa 
määriteltävät tietoturvavaatimukset
Palveluntarjoajan tulee sopimuksessa asettaa selkeät ja 

konkreettiset tietoturvavaatimukset, joita alihankkijan 

tai muun yhteistyökumppanin, kuten verkkopalvelun 

toimittajan, sovelluskehittäjien sekä ylläpitopalveluiden 

tarjoajien tulee noudattaa. Seuraavissa listoissa esitetään 

erilaisia vaatimuksia, jotka on syytä ottaa esille sopimuk-

sentekovaiheessa. 

Tietoturvavaatimukset, joita alihankkijan tai muun 
yhteistyökumppanin tulee noudattaa:
1. Operointi- ja ylläpitokäytännöt tulee dokumentoida 

ja tehdä tiettäväksi kaikille niitä tarvitseville työntekijöil-

le. Lisäksi edellä mainittujen käytäntöjen asianmukaisuus 

pitää varmistaa ylläpitämällä niitä säännöllisesti ennak-

koon sovitulla ja dokumentoidulla tavalla.

2. Palveluun liittyvät muutokset tulee suorittaa ja doku-

mentoida ennalta sovitun ja dokumentoidun muutos-

tenhallintakäytännön mukaisesti.

3. Verkon ja järjestelmien operointiin ja ylläpitoon ja 

edellä mainittujen toimintojen valvontaan liittyvät vaa-

ralliset työyhdistelmät (esimerkiksi työtehtävä, jossa 

sama henkilö kehittää ohjelman, testaa sen ja lopuksi 

siirtää ohjelman tuotantoon) tulee tunnistaa ja tarvitta-

essa erottaa eri henkilöiden tehtäviksi. 

4. Palvelun tarjoajan pitää pystyä valvomaan ja tarkista-

maan ostamansa palvelu sekä siihen liittyvät käytännöt, 

raportit, dokumentit ja lokitiedostot (auditointioikeus).

5. Palveluun liittyviä resursseja ja niiden käyttöastetta pi-

tää valvoa riittävän palvelutason varmistamiseksi. Verkon 
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ja järjestelmien suorituskyvyn varmistaminen vaatii, että 

palvelun toimittaja arvioi myös tulevia kapasiteettivaati-

muksia säännöllisesti ennakkoon sovitulla ja dokumen-

toidulla tavalla.

6. Palveluun liittyvät uudet tietojärjestelmät, laitteet ja 

ohjelmistot sekä olemassa olevien järjestelmien, laittei-

den ja ohjelmistojen uudet versiot tulee testata ennak-

koon määriteltyjen ja dokumentoitujen ohjeiden mukai-

sesti ja hyväksytysti ennen niiden käyttöönottoa.

7. Palveluun liittyvät kriittiset tiedot tulee varmistaa asi-

anmukaisesti ja varmistusten palautus pitää testata sään-

nöllisesti ennakkoon määriteltyjen ja dokumentoitujen 

varmistus- ja testikäytäntöjen mukaisesti. Lisäksi kaikkien 

ohjelmistojen asennusmediat pitää säilyttää niin, että ky-

seessä olevat ohjelmistot voidaan milloin tahansa asen-

taa uudelleen.

8. Verkkoa ja järjestelmiä tulee valvoa, operoida ja yllä-

pitää niin, että palvelun turvallisuus ja käytettävyys kye-

tään takaamaan asianmukaisesti. Tämä kattaa sekä talle-

tetun että verkossa liikkuvan tiedon. 

9. Palveluun liittyvään organisaatioiden väliseen tie-

donvaihtoon on etukäteen sovittava ja dokumentoitava 

toimintaperiaatteet, käytännöt ja kontrollit, joilla varmis-

tetaan tiedon luottamuksellisuus, saatavuus ja eheys tie-

donsiirron yhteydessä tiedonsiirtotavasta riippumatta.

10. Verkon aktiivisten laitteiden ja palvelimien tulee ke-

rätä lokeja ainakin ennalta sovittavista ylläpito- ja tieto-

turvatapahtumista. Lokeja tulee säilyttää turvallisesti en-

nakolta sovitun ja dokumentoidun ajan. Käytössä tulee 

mielellään olla keskitetty lokipalvelin, johon vain hyvin 

rajoitetulla määrällä henkilöitä on pääsy. Tämä mahdol-

listaa mahdollisten tietoturvaloukkausten tutkimisen.

11. Palveluun liittyvistä virheistä on kerättävä lokitieto-

ja. Lisäksi lokitiedot pitää analysoida ja niihin reagoida 

asianmukaisesti. Lokitiedostot pitää suojata luvattomilta 

muutoksilta ja luvattomalta pääsyltä.

12. Palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi palvelun toimit-

tajalla on oltava jatkuvasti ylläpidettävät jatkuvuuden-

hallintaprosessit ja – suunnitelmat. Suunnitelmissa tulee 

tunnistaa ja dokumentoida palvelun kannalta kriittiset 

prosessit ja infrastruktuuri.

13. Palveluun kohdistuvat lakiperusteiset ja muut viran-

omaisten asettamat sekä sopimusperusteiset vaatimuk-

set on tunnistettava ja dokumentoitava. Vaatimusten 

muutoksia on seurattava säännöllisesti.

2.4 
Sähköisen palvelun jakelukanavat
Valituilla sähköisten palveluiden jakelukanavilla ja niiden 

vaatimalla tekniikalla on suuri vaikutus siihen, miten pal-

velun tietoturva tulisi toteuttaa ja mitä vaatimuksia sille 

asetetaan. Yleisimmät sähköisten palveluiden jakeluka-

navat ovat Internet, mobiiliverkko ja digitaalinen televi-

sioverkko. Luvussa esitellään näiden jakelukanavien edut 

ja haitat tietoturvan näkökulmasta. 
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2.4.1 
Internet
Sähköiset palvelut toteutetaan pääsääntöisesti Internetin 

välityksellä, koska Internetissä voidaan rakentaa monen-

laisia palveluja yli kansallisten rajojen. Lisäksi Internet on 

käyttäjille tuttu toimintaympäristö. 

Edut

• Internetiin voi rakentaa vahvasti suojattuja palve-

luja, joiden tietoturvallisuus on vahva. Internetissä on 

käytössä lukuisia standardeja ja teknisiä ratkaisuja, joi-

den varaan palvelun voidaan turvallisesti rakentaa.

• Internetin tietoliikenne toimii, vaikka jokin verkon 

juurinimipalvelimista tai muista keskeisistä kompo-

nenteista ei ole toimintakunnossa.

Haitat

• Internet on rakenteeltaan avoin, joten tietoliiken-

teen suojaukseen ja mahdollisesti loppukäyttäjän 

ohjeistamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

• Haittaohjelmat (virukset, madot, mainosohjelmat, 

yms.) voivat aiheuttaa tietojärjestelmässä ei-toivottu-

ja tapahtumia, kuten estää palvelujen toiminnan.

• Kansainvälisyys voi muodostua palvelun kannalta 

haastavaksi. Palvelujen tarjoamisessa ulkomaille tu-

lee huomioida paikallisen lainsäädännön mahdolli-

set rajoitukset toimintaan. 

• Käyttäjien tahallinen toiminta, kuten palvelun 

mahdollisten tietoturvaheikkouksien hyödyntämi-

nen, voi aiheuttaa haittaa palvelun toiminnalle ja sen 

käyttäjille. 

• Internetin palvelut ovat alttiita tiedon kalastelulle 

(phishing). Tiedon kalastelu ei liity ainoastaan pank-

kien verkkopalveluihin, sitä esiintyy myös erilaisissa 

yhteisöissä, sähköpostipalveluissa ja erilaisissa virtu-

aalimaailmoissa. 
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2.4.2 
Mobiiliverkko ja muut mobiililaitteiden 
tukemat tiedonsiirtotiet
Mobiiliverkko on kehittynyt puheen ja tekstiviestin vä-

littäjästä varteenotettavaksi kanavaksi myös muiden 

sähköisten palvelujen toimittamiseen. Mobiililaitteiden 

käyttäjiä on paljon ja kuluttajat ovat tottuneita verkon 

1 Langaton tiedonsiirtoteknologia lyhyille etäisyyksille (10 m)
2 Wireless Local Area Network. Langaton lähiverkko

Edut

• Nykyiset verkot ovat kohtuullisen hyvin eristettyjä 

ja suojattuja.

• Päätelaitteet kehittyvät nopeasti ja niillä voidaan jo 

käyttää useita eri jakelukanavia ja verkkoja, jotka mah-

dollistavat erilaisia tietoturvallisia ratkaisuja.

• Lyhyen kantaman verkot mahdollistavat hyvin pai-

kalliset palvelut.

Haitat

• Alan nopea kehittyminen, palvelussa käytettävät 

tietoturvatoiminnot voivat vanheta nopeasti. 

• Haittaohjelmat voivat aiheuttaa ei-toivottuja ta-

pahtumia käyttäjien päätelaitteissa ja palveluntarjo-

ajan palvelimissa. 

• Bluetooth ja infrapuna -yhteyksien tietoturvalli-

suus erityisesti spontaaneissa verkoissa on rajoittu-

nutta. Esimerkiksi turvallisen kirjautumisen järjestä-

minen spontaanissa verkossa voi olla hankalaa.

• Kaikki päätelaitteet eivät tue kehittyneempiä 

WLAN-yhteyksien salaustapoja. Käytössä on myös 

toteutuksia, joita ei ole ehditty vielä standardisoi-

maan.

• Laitteiden monimutkaistuessa ja rajapintojen 

määrän kasvaessa yhteensopivuudesta voi olla on-

gelmia. Tietoturvan kannalta tämä merkitsee usei-

den erilaisten palveluversioiden ylläpitämistä, mikä 

edellyttää riittäviä resursseja. Toisaalta avoimet ra-

japinnat lisäävät Internetmaailmasta tuttujen haitta-

ohjelmien määrää.

käyttäjiä. Useat päätelaitteet tukevat monia muitakin tie-

donsiirtotapoja, kuten bluetooth1, infrapuna ja WLAN2, 

joiden avulla on mahdollista kehittää hyvin paikallisia 

palveluita. 
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2.4.3 
Digitaalinen televisioverkko
Tietovirta digitaalisessa televisioverkossa on toistaiseksi 

pääasiassa DVB-standardin avulla tapahtuvaa äänen ja 

kuvan siirtoa suljettua verkkoa pitkin lähettäjältä vastaan-

ottajalle. Kuvan ja äänen lisäksi nykyään voidaan tuottaa 

Edut

• Lähetysverkko-operaattori ja jakelija kontrolloivat 

TV-yhtiön paketoimaa yksisuuntaista ohjelmavirtaa, 

mistä johtuen lähetysten (TV-ohjelmien) tietoturvau-

hat ovat kontrollin alaisina.

• Interaktiivisissa palveluissa avoin, alustariippuma-

ton MHP-standardi tukee salakirjoitustekniikoita ja jul-

kisen avaimen menetelmiä.

Haitat

• Voimakkaan kehityksen alaiset standardit hidasta-

vat palvelujen syntymistä ja niihin liittyvien suojaus-

tapojen vakiintumista.

• Tietoturvan kannalta interaktiiviset palvelut ovat 

riskialtein osa-alue. Uhat tiedonsiirtokanavan osalta 

ovat yhteneviä Internetin tietoturvauhkien kanssa. 

• Interaktiivisiin palveluihin liittyvä kuluttajan ja 

palvelun välinen kahdenkeskinen data kulkee inter-

net palvelun tarjoajan kautta palvelimille, joten tie-

toturvauhkat jakautuvat usein laajemmalle alueelle.

Digitaalinen televisio Suomessa perustuu DVB-standardeihin. Maanpäälliset verkot käyttävät DVB-T-standardia, kaapeliverkoissa on käytössä DVB-C ja satelliittilähetykset 
pohjautuvat DVB-S-standardiin. Liikkuvissa päätelaitteissa voidaan hyödyntää DVB-H-standardia, joka pohjautuu DVB-T:hen. Standardit eroavat toisistaan lähinnä eri 
siirtoteille optimoitujen modulointimenetelmien osalta. Päätelaitteet eroavat toisistaan vastaavasti.

myös datapalveluja. Lisäksi kaapelitelevisioyhtiöt tarjo-

avat vuorovaikutteisia lisäpalveluja, joiden tiedonsiirto 

pohjautuu IP-standardin mukaiseen vuorovaikutteiseen 

tiedonsiirto-teknologiaan. 



23

Muistiinpanoja



24

3



25

3 
Palvelun suunnittelu

Tässä kappaleessa keskitytään suunnitteluvaiheen keskei-

simpiin tietoturvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin, joita 

ovat palvelun liiketoiminta- ja toimintaprosessin kuvaa-

minen, sisäisten ja ulkoisten liittymien tunnistaminen, 

tietoturva- ja riskikartoituksen tekeminen sekä tietoturva-

vaatimusten ja asetusten päättäminen ja dokumentointi. 

Suunnitteluvaiheen tuloksena palvelulle voidaan asettaa 

riittävät tietoturvavaatimukset, jotka on toteutettava to-

teutusvaiheessa.

 Sähköisen palvelun suunnittelu on tärkein vaihe pal-

velun tietoturvallisuuden kannalta. Tässä vaiheessa teh-

dyt päätökset vaikuttavat merkittävästi siihen, tuleeko 

palvelusta käyttäjän kannalta luotettava. Lisäksi suunnit-

teluvaiheen päätöksillä on vaikutusta tietoturvallisuuden 

ylläpitoon ja kehittämiseen. Kokemus on osoittanut, että 

palveluiden suunnittelussa ei vielä kiinnitetä riittävästi 

huomiota tietoturvallisuuteen, eikä palvelun suunnitte-

luun välttämättä osallistu henkilöitä, joiden vastuulle tai 

osaamisalueisiin tietoturvallisuus kuuluu. 

Suunnitteluvaiheen tehtävälista

1. Sisällytä tietoturvallisuus ja tietoturvaresurssi osaksi 

 suunnittelun eri vaiheita.

2. Kuvaa palveluun liittyvät liiketoiminta- ja toimintaprosessit.

3. Kuvaa palvelun sisäiset liittymät ja liittymät eri järjestelmiin.

4. Tunnista laitteet, joilla palvelua käytetään tai voidaan 

 käyttää.

5. Kartoita tietoturvariskit ja nykytilanne (riskianalyysi).

6. Kuvaa palvelun tietoturvavaatimukset, jotka palvelun 

 kehitysvaiheessa tulee toteutua.

Suunnitteluvaiheessa esitettäviä kysymyksiä:

Minkälaisia toimintoja sähköiseen palveluun ja sen 

käyttämiseen kuuluu? 

Maksetaanko sähköisen palvelun käytöstä? 

Edellyttääkö palvelun käyttö käyttäjän tunnistamista?

Miten palvelun eri vaiheet liittyvät toisiinsa? 

Miten palvelu kokonaisuudessaan tuotetaan? 

Minkälaisia toimintoja palvelukokonaisuuteen liittyy? 

Mitä tietojärjestelmiä palvelun tuottamiseen käytetään? 

Ovatko tietoturvavaatimukset linjassa palvelun 

liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa?

Minkälaista tietoa palvelussa kerätään? 

Onko kaikki kerättävä tieto tarpeellista ja saako sitä lain mukaan 

kerätä? Miten tietoa käsitellään, siirretään ja säilytetään?

Hyödynnetäänkö organisaation tietoturvaan liittyvää osaamista 

palvelun suunnittelussa parhaalla mahdollisella tavalla?

Onko tietoturvariskit tiedostettu? Miten niitä hallitaan?3



3.1 
Prosessien määrittely
Toimiva tietoturvallisuus on osa organisaation toimin-

taprosesseja. Tietoturvallisuuden tulee olla myös osa 

sähköisen palvelun palveluprosessia. Tästä syystä liike-

toimintaprosessien ja -mallien tunteminen on tietotur-

vallisuuden suunnittelun perusta ja tietoturvallisuuden 

määrittäminen on liitettävä liiketoiminta- ja toimintapro-

sessien kartoittamisen ja kuvauksen yhteyteen. Tämä on 

usein vaikeaa palvelun ollessa vasta suunnitteluasteella. 

Kartoituksen tekeminen on kuitenkin tärkeää, koska pro-

sessien kartoituksen ja tunnistettujen kontrollipisteiden3 

avulla on helpompi miettiä palvelun käyttöön liittyviä 

riskejä ja suunnitella toteutettavaan palveluun tarvittavia 

tietoturvaratkaisuja. 

 Yksi keino prosessien määrittelyyn on käyttötapauss-

kenaarioiden laadinta. Käyttötapausskenaarioilla tarkoi-

tetaan todellisuuteen perustuvia esimerkkejä palvelun 

käyttämisestä eri tavoin sekä näihin liittyvistä toiminnois-

ta. Tavallisesti käyttötapausskenaarioihin liitetään käyttö-

liittymäsuunnittelusta tutut vedokset palvelun toimin-

noista. 

 Prosessien määrittely tapahtuu mallintamalla. Mal-

lintamisen tuloksena syntyvät kuvaukset liiketoiminta- ja 

toimintaprosesseista. Toimintaprosessit voidaan jakaa 

palvelun käyttöön liittyviin prosesseihin ja yrityksen si-

säisiin palvelun tuottamiseen ja ylläpitoon liittyviin pro-

sesseihin. Prosessikuvauksissa tulee huomioida sekä or-

ganisaation sisäiset toiminnot että prosesseihin liittyvät 

ulkopuoliset toimijat esimerkiksi alihankkijat ja heidän 

palveluun liittyvät toiminnot. Lisäksi prosessikuvauksis-

sa tulee esittää eri vaiheisiin liittyvät toimenpiteet, joilla 

varmistutaan prosessin tietoturvallisuudesta. Tällaisia 

toimenpiteitä ovat esimerkiksi käyttäjien tunnistaminen, 

tiedon salaaminen, järjestelmien varmuuskopiointi tai lo-

kitietojen säännöllinen seuraaminen. Kaikkia kontrolleja, 

joiden avulla varmistutaan tietoturvallisuuden toimivuu-

desta, ei välttämättä tunnisteta palvelun suunnittelun 

alkuvaiheessa. Näitä kontrollikuvauksia täydennetään 

myöhemmin esimerkiksi riskianalyyseistä saaduilla tie-

doilla.

Prosessien määrittely ja mallinnus:
• Käydään yksityiskohtaisesti läpi kaikki mahdolliset 

 tapahtumat ja käyttötavat palvelun tuottamisen ja  

 käytön aikana. 

• Tunnistetaan ja kuvataan palveluun liittyvät raha- ja  

 tietovirrat.

•  Nimetään palveluun liittyvät tahot, järjestelmät ja 

 toiminnot.

• Määritellään ja dokumentoidaan palveluprosessit ja  

 siihen liittyvät asiat järjestelmällisesti.

• Kartoitetaan ja kuvataan palveluun liittyvät 

 riskipisteet sekä prosessissa olevat kontrollit suunnit- 

 teluvaiheen mahdollistamassa laajuudessa.

Prosessikuvaukset toimivat keskustelun ohjaajina riski-

kartoituksissa ja kontrollitoimenpiteitä suunniteltaessa. 

Prosessien kuvauksessa on hyvä olla mukana tietoturva-

asiantuntija, joka auttaa tietoturvan kannalta oleellisten 

asioiden huomioimista jo prosessin kuvaamisen yhtey-

dessä.

3.2 
Palvelun sisäisten ja ulkoisten liittymien 
tunnistaminen ja dokumentointi
Suunnitteluvaiheessa tulee kartoittaa tavat, joilla palvelu 

toimitetaan asiakkaalle. Ideointivaiheessa pohdittiin jake-

lukanavia ja niihin liittyviä etuja ja haittoja. Jakelukana-

vien valinnan jälkeen tulee suunnitella, miten palvelua 

jakelukanavien kautta käytetään ja minkälaisia järjestel-

män sisäisiä ja ulkoisia liittymiä palvelun toteuttamiseen 

tarvitaan. 

 Suunnitteluvaiheessa valittuja jakelukanavia tarkas-

tellaan syvällisemmin siten, että erilaisten palvelun to-

teuttamiseen tarvittavien liittymien välistä tiedonsiirtoa 

tarkastellaan protokollatasolla. Erilaisilla tiedonsiirtopro-

tokollilla voidaan kontrolloida tiedonsiirtoon liittyviä tie-

toturvauhkia. Tämä tarkoittaa muun muassa salattujen 

ja tiedon perillemenon varmistavien tiedonsiirtoproto-

kollien käyttämistä aina tarvittaessa palvelun sisäisissä 

ja ulkoisissa liittymissä. Oleellista on ymmärtää, että eri 

tiedonsiirtotavat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia lii-

kenteen salaamiseen, liikenteen alkuperän ja kohteen 

luotettavaan tunnistamiseen tai liikenteen kapasiteetin 

hallintaan.

3 Kontrollipisteellä tarkoitetaan prosessin kohtaa esimerkiksi kahden 
järjestelmän rajapintaa, jossa voidaan varmistua tiedon eheydestä ja 
luottamuksellisuudesta.
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Sähköisiin palveluihin liittyy jopa satoja erilaisia proto-

kollia ja tiedonsiirtotapoja. Sähköisen palvelun suun-

nittelussa tulee huomioida kuluttajien ja palvelun vaa-

timukset tiedonsiirron luotettavuudesta. Ilman palvelun 

sisäisten ja ulkoisten liittymien analysointia saattaa käydä 

niin, että järjestelmä toteutetaan käyttämällä turvatto-

mia protokollia, vaikka palvelu ja siirrettävä tieto olisivat 

vaatineet parempaa suojaamista. Tällaisten protokollien 

käyttäminen on tavallista, koska kyseiset protokollat ovat 

helppokäyttöisiä ja niitä on käytetty pitkän aikaa erilai-

sissa järjestelmissä ja palveluissa. Mahdollisesti vasta 

myöhemmin havahdutaan siihen, että toteutus ei vas-

taa tietojen vaatimaa suojaustarvetta. Tällöin palvelun 

muuttaminen on jo vaikeaa ja kallista.

3.2.1 
Järjestelmien väliset rajapinnat ja 
riippuvuussuhteet
Useat järjestelmät ja palvelut ovat riippuvaisia toisista 

järjestelmistä, jotka joko tuottavat tai välittävät uuteen 

kehitteillä olevaan palveluun liittyvää tietoa. Näiden jär-

jestelmien tunnistaminen ja läpikäynti on hyödyllistä eri-

tyisesti palvelun käytettävyyden ja tietojen luotettavuu-

den varmistamiseksi. 

 Kun uuden palvelun käytettävyydelle asetetaan suu-

ria vaatimuksia ja mikäli tämä järjestelmä on riippuvai-

nen muista järjestelmistä, tulee muidenkin järjestelmien 

käytettävyyden ja sen eteen tehtyjen toimien olla vähin-

tään samalla tasolla toteutettavan palvelun tietoturva-

vaatimusten kanssa. 

 Mikäli uusi palvelu saa tietoja toisista järjestelmistä tai 

välittää tietoja muihin järjestelmiin, tulee järjestelmien 

välinen tiedonsiirto suojata asianmukaisesti. Erityisesti 

tilanteissa, jossa tiedon oikeellisuudella sekä luottamuk-

sellisuudella on palvelun kannalta erityistä merkitystä, 

tiedonsiirto tulee suojata esimerkiksi salaamalla ja alku-

perä varmistaa käyttämällä erilaisia varmenteita. 

Esimerkkejä tiedon suojaamisesta:
Web-services tekniikalla toteutetuissa palveluissa lähet-

täjän oikeellisuus ja tietojen luottamuksellisuus voidaan 

varmistaa käyttämällä web-services security (WS-securi-

ty) määrityksen mukaista toteutusta. Vähimmillään tu-

lee käyttää salasanoihin perustuvaa tunnistusta, jolloin 

myös liikenteen salaaminen on salasanojen ja muun 

siirrettävän tiedon turvaamiseksi suositeltavaa. Salaami-

nen on käytännöllisintä toteuttaa valitsemalla käyttöön 

salaavia protokollia ja toteutuksia, kuten ssh, sftp, https 

tai snmp v3.  

3.3 
Palvelun käyttötavat
Palvelun ja käyttäjän välisiin liittymiin ja niiden toteutuk-

seen vaikuttaa luonnollisesti palvelun käyttötapa, kuten 

se, millä laitteella tai sovelluksella asiakas tai muu käyttäjä 

voi palvelua käyttää. Käyttötavan valinta vaikuttaa lisäksi 

siihen, miten paljon potentiaalisia käyttäjiä uudella pal-

velulla on, esimerkiksi selain on lähes kaikissa käyttöjär-

jestelmissä, mutta erillinen asiakasohjelma pitää jollakin 

tavalla toimittaa palvelun uudelle käyttäjälle.

• Asiakasohjelma. Erillisen asiakasohjelman käyttämi-

nen voi poistaa monia tietoturvallisuuteen liittyviä on-

gelmia, kuten yhteyden suojaamisen tai käyttäjän tun-

nistamisen. Asiakasohjelman tapauksessa muun muassa 

liikenteen suojaus ja käyttäjän tunnistamisen menetel-

mät joudutaan rakentamaan itse, jolloin myös toteutuk-

sen tietoturvallisuuden taso voi vaihdella merkittävästi. 

Toisaalta asiakas ei saa palvelua käyttöönsä välittömästi, 

vaan käyttöönotto vaatii asiakkaalta ponnisteluja kuten 

ohjelman asentamista ja mahdollisesti asetusten muok-

kaamista. Palvelun käyttäminen ei välttämättä onnistu, 

mikäli asiakkaalta puuttuu käyttöjärjestelmätason oikeu-

det asentaa sovelluksia käyttämäänsä laitteeseen.

• Selain. Selainpohjaiset palvelut ovat käytössä lähes 

kaikilta päätelaitteilta, jotka ovat yhteydessä Internetiin. 

Palvelun käyttö ei näin ollen ole sidottu tiettyyn paik-

kaan tai laitteeseen. Selaimella käytettävien palvelujen 

tietoturvallisuuden suhteen tulee kiinnittää erityistä huo-

miota selaimen ja sovelluspalvelimen väliseen tietolii-

kenteeseen sekä selaimen ja muun järjestelmän väliseen 

toimintaan, kuten selaimen tallentamiin tietoihin. Selain-

pohjaisen palvelun suunnittelussa tulee huomioida pal-

velun toimivuus erilaisilla selaimilla. Kaikki selaimet eivät 

esimerkiksi näytä www-sivuja samalla tavalla. 

•  Päätelaite. Mobiililaitteilla voidaan käyttää sähköisiä 

palveluja esimerkiksi tekstiviesteillä, erillisen asiakasso-

velluksen avulla tai selaimen tavoin Internetyhteyden 
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kautta. Palveluntarjoajan näkökulmasta mobiililaitteisiin 

liittyviä haasteita ovat ohjelmistoversioiden suuri määrä, 

ohjelmien heikko ylläpito (virustorjunta, järjestelmäkom-

ponenttien päivitys ja varmuuskopiointi) ja uusien käyt-

töjärjestelmien avoimet rajapinnat, jotka lisäävät muun 

muassa tietoturvauhkia. Palveluntarjoaja voi varautua 

päätelaitteista aiheutuviin haasteisiin parantamalla oman 

palvelunsa toimintavarmuutta niin, että palvelu tukee 

erilaisia päätelaitteita ja niiden toiminnallisuuksia. 

3.4 
Käyttäjän tunnistaminen
Sähköisten palvelujen määrän kasvaessa myös turvalli-

suuden ja henkilöllisyyden luotettavan tunnistamisen 

merkitys sähköisessä asioinnissa korostuu. Käyttäjän 

tunnistaminen perustuu asioihin, jotka käyttäjä tietää 

(esimerkiksi salasana), käyttäjällä on hallussaan (esimer-

kiksi matkapuhelin, mobiilivarmenne tai toimikortti) tai 

johonkin jota käyttäjä on (esimerkiksi sormenjälki). Käyt-

täjän tunnistamisen luotettavuus riippuu käytettävästä 

tunnistamismenetelmästä. 

 Käyttäjien tunnistamisen tarpeellisuutta tulee arvioida 

palveluprosessin sekä palvelussa käytettävän tiedon luot-

tamuksellisuuden suhteen. Tavallisesti luotettava käyttä-

jän tunnistaminen edellyttää rekisteröitymistä palvelun 

käyttäjäksi (käyttäjätunnus ja salasana) ja mahdollisesti 

sähköistä henkilö-, organisaatio-, tai mobiilivarmennet-

ta. Aina käyttäjien vahva tunnistaminen ei ole tarpeen. 

Vahvaa tunnistamista tulisi vaatia sellaisissa palveluissa, 

joissa käsitellään luottamuksellisia tietoja, kuten henkilö-

tietolain mukaisia arkaluonteisia tietoja tai organisaation 

salassa pidettäviä tietoja, tai kun käyttäjä voi tehdä sellai-

sia asioita, joilla on taloudellista tai oikeudellista merki-

tystä. Palveluissa, joissa ei käytetä vahvaa tunnistamista, 

on syytä ohjeistaa käyttäjät siten, että he eivät välitä luot-

tamuksellista tietoa kyseisen palvelun kautta.

Vahvaan käyttäjän tunnistamiseen käytettäviä 
menetelmiä ovat mm.: 
• Käyttäjätunnus ja salasana yhdessä vaihtuvan tai 

 kertakäyttöisen salasanan kanssa.

•  Käyttäjätunnus ja salasana yhdessä puhelinsoiton  

 kanssa.

• Varmenteellinen sirukortti tai mobiilivarmenne 

 yhdessä PIN-koodin kanssa.

• Biotunnistaminen.

• Varmenteellinen sirukortti yhdessä biotunnistuksen  

 kanssa.

3.4.1 
Sähköinen allekirjoitus
Sähköistä allekirjoitusta käytetään samoihin tarkoituk-

siin kuin käsintehtyä allekirjoitustakin eli varmistamaan 

allekirjoituksen laatijan henkilöllisyys liitettynä johonkin 

muuhun tietoon tai tahdonilmaisuun. Kehittyneitä säh-

köisiä allekirjoituksia voidaan käyttää varmistamaan säh-

köisesti siirrettävän tiedon muuttumattomuus sekä alku-

perä. Sähköisen allekirjoituksen laatimiseen käytettäviä 

menetelmiä voidaan käyttää esimerkiksi luottamukselli-

sen tiedon salaamiseen.

 Sähköinen allekirjoitus on nimensä mukaisesti sähköi-

sessä muodossa oleva allekirjoitus, esimerkiksi sähköpos-

tin loppuun kirjoitettu nimi. Digitaalinen allekirjoitus on 

sähköinen allekirjoitus, joka on tuotettu jotain salausme-

netelmää käyttäen. Sähköisistä allekirjoituksista annetun 

lain mukaan laatuvarmenteeseen perustuva allekirjoitus 

on aina oikeudellisesti pätevä. Myös muihin menetelmiin 

perustuvat sähköiset allekirjoitukset voivat kuitenkin olla 

täysin päteviä eli palveluntarjoaja voi valita palvelussaan 

käytettävän allekirjoitusmenetelmän. Tuomioistuin ar-

vioi viimekädessä niiden pätevyyden. Laatuvarmenteita 

myöntää Suomessa Väestörekisterikeskus.  

 Laatuvarmenteen avulla tehtävä sähköinen allekir-

joitus tapahtuu julkisen avaimen menetelmällä (Public 

Key Infrastructure, PKI). Esimerkiksi sähköpostiohjelma 

muodostaa viestistä allekirjoittajan yksityisellä avaimella 

salatun digitaalisen allekirjoituksen. Yksinkertaistetusti 

viestin vastaanottaja eli varmenteeseen luottava osapuo-

li avaa allekirjoituksen lähettäjän julkisella avaimella. Oh-

jelma suorittaa tunnistamisen ja vertailun. Jos lähetetyt 

ja vastaanotetut tiedot täsmäävät, allekirjoitus on aito.
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3.5 
Sähköinen maksaminen
Sähköiseen maksamiseen liittyvät menetelmät tulee 

huomioida jo suunnitteluvaiheessa, jotta voidaan vali-

ta palvelun toiminnan kannalta turvallisin ja joustavin 

maksutapa. Sähköiset maksumenetelmät voidaan jakaa 

luonteensa puolesta sähköiseen tilisiirtoon, tilivelan siir-

toon ja sähköiseen rahaan sekä mobiilimaksamiseen. 

Sähköiseen maksamiseen liittyvien tietoturvatoimenpi-

teiden suhteen palveluntarjoajan tulee kertoa palvelun 

käyttäjälle maksamiseen liittyvistä riskeistä sekä niistä toi-

minnoista, joiden tietoturvallisuudesta palveluntarjoaja 

vastaa tai ei vastaa. 

Muistiinpanoja
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3.5.1 
Verkkopankki - sähköinen tilisiirto
Sähköinen tilisiirto on pankkien tarjoama online-maksu-

palvelu. Pankkikohtaiset maksupalvelut vastaavat sähköi-

sen kaupan asettamiin reaaliaikaisuuden vaatimukseen, 

sillä verkkomaksussa ostokset veloitetaan asiakkaan 

Uhka
Käyttäjätunnuksen ja salasanan paljastuminen

Tietojen kalastelu, phising

Tilin väärinkäyttö esimerkiksi tietomurron 

seurauksena

Suojautuminen
Tyypillisesti verkkopankeissa käytetään muuttuvaa 

salasanaa, joten salasanan paljastuminen ei aiheuta 

välitöntä vaaratilannetta. 

Riskin toteutumisen todennäköisyyttä pienentää se, 

jos käyttäjä toimii pankkien antamien ohjeiden mu-

kaan. Selaimen välimuisti tulee tyhjentää palvelun 

käytön jälkeen ja tietoturvapäivitykset tulee asentaa 

säännöllisesti. 

Tietojen kalastelussa käyttäjiä pyritään johtamaan 

harhaan siinä tarkoituksessa, että he paljastaisivat 

yhden tai useamman vaihtuvista tunnusluvuistaan 

tai muista tunnistamisen kannalta keskeisistä tiedois-

ta, joita sitten käytetään väärin esimerkiksi nostamal-

la rahaa asiakkaan tililtä.

Käyttäjien koulutuksella on merkittävä rooli esimer-

kiksi tiedon kalasteluyritysten (phishing5) ehkäisemi-

sessä.

Tietoturvapäivitysten asentaminen sekä palveluun 

liittyville palvelimille että käyttäjän päätelaitteelle 

välittömästi julkaisun jälkeen (pankkien sisäinen pro-

sessi).

4 Secure Sockets Layer. Tietoliikenteen salausprotokolla
5 Phissing-termillä tarkoitetaan tiedon kalastelua tiedon omistajalta. 
Esimerkiksi salasanojen ja käyttäjätunnusten hankkimista aiheettomien ja virheellisten sähköpostiviestien tai www-sivujen avulla.

pankkitililtä oston yhteydessä. Verkkomaksamisen voi-

daan sanoa olevan suomalaisten pankkien käyttämän 

SSL -salauksen4 ja vahvan tunnistamisen ansiosta turval-

lista, mutta siihenkin liittyy tiettyjä tietoturvauhkia.

Sähköiseen tilisiirtoon liittyviä tietoturvauhkia:
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Uhka
Luottokortin häviäminen

Luottokorttitietojen paljastuminen

Ostajan todentamisen epäonnistuminen

Tiedon muuttuminen

Suojautuminen
Luottokortissa näkyvien tietojen lisäksi ei tarvita mi-

tään muita tietoja, jotta luottokorttia voidaan vää-

rinkäyttää. Jos luottokortin katoamisesta ehditään il-

moittaa luottokorttiyhtiölle, vastuu väärinkäytöksistä 

siirtyy pois luottokortin haltijalta. 

 Luottokorttiyhtiöt ovat laatineet tietoturvallisuu-

den ylläpitoon erilaisia ohjeita ja standardeja (PCI-

DSS6), joita verkkopalvelun tarjoajan tulee noudat-

taa. Rajoituksia asetetaan esimerkiksi luottokortissa 

olevien tietojen tallentamiselle siten, että kaikkia tie-

toja ei saa tallentaa (edes salattuna).

Luottokortilla tehtävissä sähköisissä maksuissa tulee 

kiinnittää huomiota siihen, että liikenne Internet-se-

laimen ja web-palvelimen välillä on salattua (SSL tai 

TSL7), jolloin vain vastaanottaja kykenee purkamaan 

salauksen.

 Palvelun tarjoajan tulee varmistua, että kiellettyjä 

tai tarpeettomia luottokorttiin liittyviä tietoja ei tal-

lenneta esimerkiksi sovelluksen tietokantaan tai so-

vellus- ja tietoliikennelokeihin.

Sähköisessä maksamisessa osapuolet tunnistetaan 

digitaalisilla varmenteilla. Varmenteita myöntävät 

muun muassa luottokorttiyhtiöt. Kun ostossa käyte-

tään varmennetta, voi myyjä kohtuullisella varmuu-

della luottaa siihen, että kortinhaltijalla on sopimus 

kortinmyöntäjän kanssa.  Samoin kortinhaltija voi 

luottaa siihen, että kauppias on tehnyt sopimuksen 

korttiyhtiön kanssa maksukorttien hyväksymisestä.

Tietoliikenne salataan ja lähettäjä allekirjoittaa lähet-

tämänsä tiedot digitaalisella allekirjoituksella. Tällöin 

havaitaan, jos lähetettyjä tietoja on muutettu mat-

kan aikana.

3.5.2 
Luottokortti – tilivelan siirto
Luottokorttimaksu on tällä hetkellä kansainvälisesti mer-

kittävin sähköinen maksutapa ja toistaiseksi myös ainoa, 

6 Payment Card Industry Data Security Standard. 
Kansainvälinen maksukorttialan tietoturvastandardi.
7 Transport Layer Security. Tietoliikenteen salausprotokolla.

mikä mahdollistaa eri valuutoissa ostettavien hyödykkei-

den maksamisen sähköisesti.

Tilivelan siirtoon liittyviä tietoturvauhkia:
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3.5.3 
Sähköinen raha - mikromaksaminen
Mikromaksamisella ja sähköisellä rahalla tarkoitetaan 

pienten summien maksamista verkon kautta. Tyypil-

lisiä ominaisuuksia sähköiselle rahalle ovat sähköinen 

lompakko -ohjelmisto, reaaliaikaiset tarkistukset ja käyt-

täjän nimettömyys. Sähköistä rahaa voidaan ostaa pal-

veluntarjoajalta ja se tallennetaan käyttäjän sähköiseen 

lompakkoon. Sähköisen rahan vastaanottaja varmentaa 

maksutapahtuman ja samalla mitätöi käytetyt virtuaali-

set kolikot käyttäjän lompakosta. Kun rahan vastaanot-

taja on varmistunut rahan aitoudesta, toimitetaan tuote 

asiakkaalle. Tämän jälkeen kolmas osapuoli (palveluntar-

joaja) siirtää oikeaa rahaa myyjän tilille. 

Uhka
Rahan väärentäminen, kopiointi ja uudelleenkäyttö

Sähköisen rahan väärinkäyttö esimerkiksi 

tietomurron seurauksena

Rahan häviäminen

Suojautuminen
Uhkaa voidaan pienentää ohjelmistojen jatkuvalla 

kehittämisellä. Jokainen sähköinen rahayksikkö (vir-

tuaalinen kolikko) on varustettu digitaalisella tunnis-

tella, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei kolikkoa 

voi väärentää tai käyttää uudelleen. 

 Palvelun kehittäjän tulee suunnitteluvaiheessa 

punnita eri toteutusten tietoturvaominaisuuksia ja 

väärinkäyttömahdollisuuksia ja valita sopivin maksu-

tapa.

Palveluntarjoajan ohjelmistot ja tietoturvaohjelmis-

tot tulee pitää ajan tasalla.

Maksamisessa käytettävät ohjelmistot tulee suojata 

asianmukaisesti esimerkiksi salasanoilla ja tiedon sa-

laamisella.

Ecash ja Paypal -palvelut ovat esimerkkejä sähköisen ra-

han palveluista. Sähköiseksi rahaksi lasketaan myös äly-

kortit, joille tallennetaan sähköistä rahaa. Yhdenmukaista 

järjestelmää tätä varten ei ole ollut saatavilla. Eri maissa 

ja markkina-alueilla on kullakin omat tapansa toteuttaa 

mikromaksaminen. Monimutkaiset ja useat päällekkäiset 

maksujärjestelmät tavallisesti lisäävät tietoturvahaavoit-

tuvuuksien lukumäärää sekä vaikeuttavat palveluiden 

toteuttamista.

Sähköiseen rahaan liittyviä tietoturvauhkia:
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3.5.4 
Mobiilimaksaminen
Sähköisten palvelujen laskuttamiseen voidaan käyttää 

myös mobiileja maksuratkaisuja. Yleisesti käytössä olevia 

ratkaisuja ovat tekstiviestimaksu ja puhelinsoittoon poh-

jautuva maksaminen. Laskutus voi tapahtua eri kanavi-

en kautta. Teleoperaattorit voivat laskuttaa sähköisen 

palvelun käytöstä puhelinlaskun yhteydessä tai erillisellä 

Uhka
Laskutuksen riippuvuus teleoperaattorista tai 

pankista

Tilityksen viiveet

Maksuvälineen (puhelin) luvaton käyttö

Rahan häviäminen

Suojautuminen
Uhkaa voidaan pienentää erilaisten maksuvaihto-

ehtojen tarjoamisella. Laskutussopimuksia voidaan 

tehdä usean operaattorin kanssa.

Käytetään mahdollisimman vähän erilaisia välikäsiä, 

jotka käsittelevät laskutukseen liittyvää tietoa.

Käyttäjän tulee huolehtia esimerkiksi puhelimes-

ta maksuvälineenä samalla huolellisuudella kuin 

muistakin maksuvälineistä. Puhelin pitäisi suojata 

salasanalla ja asettaa saldorajoitus, jos se nähdään 

tarpeelliseksi. Palvelun tarjoajan tulee tarjota ko. 

suojausmahdollisuudet ja tiedottaa niistä käyttäjille.

Maksamisessa käytettävät ohjelmistot tulee suojata 

asianmukaisesti esimerkiksi salasanoilla ja tiedon sa-

laamisella.

laskulla. Pankit ja luottolaitokset ovat puolestaan laati-

neet erilaisia laskutuskäytäntöjä luottokorttilaskutuksen 

yhteyteen. Tällaiset toimintatavat sovitaan erikseen pal-

veluntarjoajan ja laskutuksesta huolehtivan operaattorin 

kanssa.

Mobiilimaksamiseen liittyviä tietoturvauhkia:
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3.6 
Tietoturva- ja riskikartoituksen tekeminen
Sähköisen palvelun suunnittelun yhteydessä on hyvä 

toteuttaa tietoturvariskien kartoitus.  Kartoituksessa tu-

lee huomioida tietoturvallisuuteen liittyvät riskit sekä 

palvelun toteuttamisen ja käyttämisen että palveluntar-

joajan organisaation näkökulmasta. Tietoturva- ja riski-

kartoituksilla selvitetään sähköiseen palveluun liittyvät 

merkittävät tietoturvauhat sekä palveluntarjoajan nykyi-

set edellytykset tietoturvallisen palvelun tarjoamiseen. 

Sähköisen palvelun suunnittelun yhteydessä ei yleensä 

keskitytä organisaation oman tietoturvallisuuden pe-

rusteisiin. Palvelun tarjoajan on kuitenkin tiedostettava, 

että tietoturvallisuuden on oltava asianmukaisella tasolla 

koko organisaatiossa, jotta itse sähköinen palvelu olisi 

tietoturvallinen.

 Tietoturvariskien kartoittamisessa hyödynnetään ai-

kaisemmin tehtyjä, palvelun toteuttamiseen liittyvien 

prosessien, sisäisten ja ulkoisten liittymien sekä palve-

lussa käytettävän tiedon ja käyttötapojen kuvauksia. 

Tietoturvariskien kartoittamisen yhtenä tavoitteena on 

myös riskien luokittelu ja niiden asettaminen tärkeysjär-

jestykseen. Kaikkien riskien osalta ei tarvitse suojautua 

parhaalla mahdollisella tavalla, sillä se ei aina ole tarkoi-

tuksenmukaista tai taloudellisesti järkevää. Kartoituksilla 

etsitään sähköisen palvelun kannalta merkittävät riskit ja 

niihin liittyvät suojautumiskeinot.

3.6.1 
Uuden palvelun riskien kartoittaminen
Tietoturvariskikartoituksen tavoitteena on saada koko-

naiskuva sähköisen palvelun tarjoamiseen liittyvistä ris-

keistä. 

Riskikartoitus antaa kuvan:
• Uhista ja riskeistä

• Riskien seurauksista

• Nykyisestä tietoturvallisuuden tasosta

• Riskien merkittävyydestä ja järjestyksestä

• Tarvittavista toimenpiteistä riskien hallitsemiseksi

Tietoturvariskien kartoittamiseen on olemassa erilaisia 

työkaluja, kuten taulukoita riskikarttojen pohjiksi, kysy-

myssarjoja merkittävien riskien kartoittamiseksi sekä eri-

laisia listoja tunnetuista haavoittuvuuksista ja tietoturva-

aukoista, joiden haitallisuutta tulee arvioida sähköisen 

palvelun kannalta. Uuden sähköisen palvelun tietoturva-

riskien kartoittaminen onnistuu erilaisten ryhmäkokous-

ten ja haastatteluiden avulla. Näiden avulla kartoitetaan 

sähköiseen palveluun liittyvät tietoturvauhat. Kokousten 

avulla kartoitetaan liiketoiminnan prosessien riski- ja 

kontrollipisteitä, palvelun rajapintojen tietoturvauhkia 

sekä organisaation resursseista aiheutuvia uhkia. Taval-

lisesti ryhmäkokouksiin osallistuu organisaation liiketoi-

minnasta vastaavia henkilöitä ja teknisiä asiantuntijoita. 

Tämän lisäksi ryhmään voi osallistua esimerkiksi lakimies 

sekä ulkopuolisia konsultteja. Lopputuloksena on lista 

palveluun kohdistuvista riskeistä ja kontrollipuutteista. 

Riskikartoituksen tulokset voivat myös muuttaa palve-

lu- ja liiketoimintaprosessia tai tulevan järjestelmän tek-

nistä toteutusta. Sähköisen palvelun tietoturvariskejä ja 

teknisen toteutuksen tasoa on mahdollista testata myös 

erilaisilla teknisillä testauksilla, kuten haavoittuvuustes-

tauksella. Tämä on kuitenkin mahdollista vasta palvelun 

toteutusvaiheessa, jolloin on olemassa jotain konkreet-

tista testattavaa.

Riskikartoituksen ryhmäkokouksen vetäjä voi 
herättää keskustelua esittämällä erilaisia 
kysymyksiä, kuten:
• Mitä kyseisessä prosessin vaiheessa teknisesti 

 tapahtuu?

• Mitä tapahtuu, mikäli tietty viesti ei saavuta 

 vastaanottajaa?

• Varmistetaanko tietyssä palvelun vaiheessa tiedon 

 oikeellisuus ja eheys, mitä protokollaa käyttäen tieto  

 siirretään?

• Miten palvelun käyttäjä toimii tietyssä tilanteessa?

• Miten palvelun käyttäjä voi tahattomasti toimia 

 väärin?

• Oletteko ajatelleet mahdollisuutta, jossa…? 

 Mitä tapahtuisi, jos…?

3.6.2 
Organisaation yleisten riskien kartoittaminen
Organisaatiotasoisesti riskikartoitusten tavoitteena on 

yleiskäsityksen saaminen organisaation toimintaan liit-

tyvistä riskeistä, jotka aiheutuvat muun muassa tieto-
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järjestelmistä, niissä käsiteltävän tiedon luonteesta sekä 

ihmisistä, jotka tietojärjestelmiä käyttävät. Tavallisesti 

riskikartoitusten vertailukohtana käytetään jotakin kan-

sainvälistä tietoturvallisuuden standardia tai viitekehystä. 

Tällaisia ovat mm. ISO 17799 ja ISO 27001 -standardit ja 

COBIT  sekä ITIL  -viitekehykset, joiden mukaisesti hallin-

nollisen tietoturvallisuuden prosesseja voidaan kehittää 

tai auditoida. Näillä ei kuitenkaan yleensä saada esille 

juuri kyseiseen palveluun liittyviä riskejä ja kontrollipuut-

teita. Tulokset ovat luonteeltaan yleisempiä ja koko orga-

nisaatiota tai sen osaa koskevia. Jotta uusi palvelu voisi 

olla turvallinen, ja myös pysyä sellaisena, tulee näiden 

organisaatiotasoisten asioiden, kuten muutoshallinnan, 

käyttöoikeuksien hallinnan ja jatkuvuussuunnittelun, 

olla kunnossa. Tietoturvastandardeja ja viitekehyksiä kä-

sitellään oppaan liitteessä.

Organisaation tietoturvakartoitusten tulee 
kattaa: 
• Nykyisten tietoturvakäytäntöjen tason arviointi.

• Tietoturvallisuuteen keskeisesti liittyvien prosessien  

 taso ja käytäntöön soveltaminen.

• Verkko- ja järjestelmäturvallisuuden nykytilan 

 kartoitus.

• Sähköisessä palvelussa käytettävien verkkosovellus- 

 ten turvallisuuden arviointi. 

• Johdon sekä työntekijöiden tietoturvatietämyksen 

 arviointi.

• Tietoturvakoulutuksen tason arviointi.

Tietoturvakartoitusten laajuuteen vaikuttaa lähinnä ha-

luttu tarkkuustaso tulosten osalta. Lyhyissä kartoituksissa 

saadaan selville yleiset tietoturvariskit sekä niiltä suojau-

tumiseen käytettyjen keinojen taso. Tietoturvakartoi-

tuksen havainnot kootaan tyypillisesti muistioon, jossa 

tuodaan esille tärkeimmät riskialueet sekä toimenpiteet, 

joilla riskeiltä nykyisin suojaudutaan. Tarvittaessa vastaa-

vat tietoturvakartoitukset tulee myös tehdä alihankkijoi-

den organisaatioissa.  

3.7 
Sähköisen palvelun tietoturvavaatimusten ja 
-ratkaisujen määrittäminen ja uhilta 
suojautuminen
Vasta prosessien kuvaamisen ja tietoturvariskikartoitusten 

jälkeen voidaan ryhtyä suunnittelemaan ja määrittele-

mään sähköisen palvelun tietoturvavaatimuksia. Näiden 

tarkoituksena on poistaa riskikartoituksissa havaitut uhat 

tai minimoida niiden todennäköisyys sekä vaikutukset.

 Palvelun tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset 

määritetään käytännössä sähköisen palvelun toimin-

taan liittyvien prosessikuvausten, palvelussa käytettävän 

tietosisällön sekä palveluun liittyvien avainhenkilöiden 

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Määrittelyssä tar-

kennetaan riskianalyysin tuloksia ja palvelun toiminnal-

lisuuksien määrittelyn jälkeen tarkennetaan tietoturvalle 

asetettavia vaatimuksia. Tietoturvaan liittyvät vaatimuk-

set tulee hyväksyä samaan aikaan muiden vaatimusten 

kanssa ennen tietoturvaratkaisujen määrittämistä. Tieto-

turvavaatimusten on oltava linjassa organisaation tieto-

turvapolitiikan ja vallitsevien tietoturvaohjeiden kanssa.

 Tietoturvallisuuteen liittyvien vaatimusten pohjal-

ta kartoitetaan sähköiseen palvelun tietoturvallisuuden 

toteuttamiseen soveltuvat ratkaisut. Turvallinen palve-

lu saadaan aikaan määrittelemällä tietoliikenneverkon, 

käytettävän laitteiston ja sovellusten tietoturva-asetukset 

palvelun käytön kannalta asianmukaisiksi. Lisäksi palve-

lussa tulee hallita käyttäjien identiteettiä sekä heidän toi-

mintaa palvelun sisällä. Tietoturva-asiantuntijoiden on 

mahdollista suorittaa riskianalyysi ja tulevan palvelun tie-

toturvallisuuden auditointi dokumentaation perusteella, 

tarvittavien dokumenttien ollessa valmiina. Tämä onkin 

suositeltava tapa aiempien riskikartoitusten täydentämi-

seksi ja uuden palvelun riittävän tietoturvallisuuden var-

mistamiseksi ennen palvelun rakentamisen aloittamista.

3.7.1 
Palvelussa käytettävän tiedon suojaaminen
Kaikkiin palveluihin liittyy tietoja, joita tavallisesti säilyte-

tään palvelun tarjoajan ylläpitämässä keskitetyssä tieto-

kannassa tai erilaisissa tiedostoissa. Joissakin tapauksissa 

tietoja voidaan säilyttää myös käyttäjän omalla päätelait-

teella. Tällaisissa tilanteissa palveluntarjoaja voi vaikuttaa 

tiedon suojaamiseen ainoastaan tiedottamalla mahdol-
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lisista riskeistä ja ohjeistamalla käyttäjää suojaamaan 

oman päätelaitteensa asianmukaisesti. Mikäli palvelun 

käyttöön käytetään erillistä asiakasohjelmistoa, palve-

lun tarjoajalla on mahdollista vaikuttaa myös asiakkaan 

laitteilla olevien tietojen suojaamiseen. Alla esitettävät 

suojauskeinot pyrkivät pääsääntöisesti suojaamaan pal-

veluntarjoajan hallitsemia tietoja.

Keinoja tiedon suojaamiseen:
• Käyttöoikeuksien rajaamisella tieto annetaan vain nii- 

den henkilöiden käyttöön, jotka ovat oikeutettuja tiedon 

käsittelyyn. Yleensä on perusteltua käyttää erilaisia roole-

ja, kuten palvelun asiakkaat, sisällön tuottajat, palvelun 

ylläpitäjät ja alustana toimivien tietokantojen ja käyttö-

järjestelmien ylläpitäjät.

• Verkkoteknisesti tietoa voidaan suojata erottelemalla 

palvelun eri osat ja tiedot toisistaan. Käyttäjien tulisi olla 

käyttöoikeus vain edustapalvelimiin, jotka toimivat eri 

kanavina palveluun. Laitteiden ylläpito tulisi mielellään 

tapahtua omasta erillisestä ylläpitoverkosta.

• Palomuureilla voidaan estää pääsy esimerkiksi In-

ternetin kautta sellaiselle laitteelle, jossa varsinainen 

palvelussa tarvittava tieto säilytetään. Palomuureilla on 

suositeltavaan eristää palvelu julkisista verkoista ja palve-

luntarjoajien sekä kumppanien verkoista.

• Tiedon salaaminen on usein perusteltua sekä tiedon 

siirron että talletuksen aikana. Näin turvataan tiedon 

luottamuksellisuus ja eheys.

3.7.2 
Palvelinten ja sovellusten tietoturva-asetusten 
määrittäminen
Valitusta jakelukanavasta riippumatta sähköisten palve-

lujen tuottamiseen tarvitaan erilaisia palvelimia, kuten 

kanavapalvelimia, sovelluspalvelimia ja tietokantapalve-

limia, jotka tarvitsevat toimiakseen käyttöjärjestelmän. 

Useisiin palveluihin liittyy myös muita verkkoteknisiä 

komponentteja, kuten reitittimiä ja palomuureja. Kai-

kille palvelun tuottamiseen liittyville käyttöjärjestelmille 

ja laitteille tulee laatia dokumentoidut tietoturvavaati-

mukset, joiden mukaan laitteet konfiguroidaan. Palvelun 

tuottamiseen tarvittavien, ulkopuolelta ostettavien toi-

mintojen osalta tietoturvavaatimukset tulee käydä toimit-

tajan kanssa yksityiskohtaisesti läpi ja kirjata vaatimukset 

palvelusopimukseen. Ulkopuolelta hankittuja laitteita ja 

palveluja tulee arvioida ja auditoida säännöllisesti. Audi-

tointioikeus tulee myös kirjata sopimukseen.

Järjestelmien tietoturvavaatimuksissa, joita kutsu-
taan usein myös kovennusohjeiksi, tulisi huomioi-
da vähintään seuraavat asiat:
• Sähköisessä palvelussa tarvittavien, palvelimelle asen-

nettavien järjestelmäpalveluiden määrittely ja turhien 

palveluiden poistaminen käytöstä.

• Salasanavaatimukset (minimipituus, vanhenemisaika, 

historia, kompleksisuus ja minimi voimassaoloaika).

• Tiedosto-oikeudet, Unix järjestelmissä esimerkiksi: 

SUID ja SGID sekä worldwritable tiedostojen määrän mi-

nimointi.

• Lokiasetukset (Mitä lokiin kirjoitetaan? Mihin loki kir-

joitetaan tai siirretään? Kuinka kauan lokia säilytetään? 

Ketkä pääsevät käsiksi lokiin?) Erityistä huomiota tulee 

kiinnittää siihen, miten ylläpitäjiä estetään muuttamas-

ta lokitietoja. Käytännössä tähän vaaditaan aina erillinen 

lokipalvelin.

• Järjestelmän ylläpitotunnukset (yksilölliset), jotka ovat 

henkilökohtaisia. Ryhmätunnuksia ei pidä käyttää.

• Päivitysten ja tietoturvapäivitysten tekeminen ja niihin 

tarvittavien oikeuksien hallinta.

• Rekisterioikeudet ja muutokset Windows käyttöjärjes-

telmissä.

Apua järjestelmien tietoturva-asetusten määrittämiseksi 

löytyy Internetistä esimerkiksi Center for Internet Secu-

rityn sivuilta, tietojärjestelmien tarkastamiseen erikoistu-

neilta toimistoilta sekä mahdollisesti oman organisaation 

tietoturva-asiantuntijoilta.

3.7.3 
Käytettävän laitteiston tietoturvallisuus
Tietoturvallisuuden suhteen laitealustan valintaan vai-

kuttavat tietoturvavaatimukset, joita toiminnalle on ase-

tettu. Laitteiston suhteen tulee pohtia seuraavia asioita:

• Minkälainen laitekokonaisuus hankitaan? Monimut-

kaiset laitealustat voivat olla herkkiä toimintakatkoille 

ja muille vioille. Käytännössä hyväksi todettu tekniikka 

takaa todennäköisemmin palvelun häiriöttömän toimin-

nan.
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• Mistä laitteet hankitaan? Laitteita voi hankkia omiksi, ne 

voidaan vuokrata tai ostaa palveluna esimerkiksi laiteval-

mistajalta. Erilaisien vaihtoehtojen arviointi tulee tehdä 

palvelulle asetettujen vaatimusten perusteella. Vuokrat-

tujen tai palveluna ostettujen laitteiden osalta on syytä 

varmistaa, että toimittaja noudattaa palvelutasosopi-

muksen mukaisia tietoturvallisia toimintatapoja ja tarvit-

taessa toimittajalle voidaan tehdä tietoturva-auditointi. 

• Missä laitteet säilytetään? Laitteiden fyysinen säilytys 

edellyttää tietoturvan kannalta toimitilojen riittävää suo-

jausta esimerkiksi vesivahinkojen varalle. Mikäli laitteet 

ostetaan palveluna toimittajalta, tulee laitteiden säilyttä-

misestä ja valvomisesta sopia erillisellä palvelutasosopi-

muksella (SLA).

• Miten laitteiden fyysiset komponentit on varmennettu? 

Voidaan käyttää esimerkiksi useita verkkokortteja saman 

verkkoliittymän toteuttamiseen tai useita fyysisiä levyjä 

yhden loogisen levyn toteuttamiseen.

3.7.4 
Verkkotason suojaaminen
Palvelun suojaamisen tekniset keinot riippuvat valituis-

ta jakelukanavista. Kaikissa jakelukanavissa siirrettävän 

tiedon salaaminen on yksi parhaista ja luotettavimmista 

suojausvaihtoehdoista. Erityisesti mobiililaitteiden osalta 

salauksen käyttöä voi rajoittaa laitteiden tekniikka ja ka-

pasiteetti. Salaus on helpointa järjestää tunnettuja salaa-

via protokollia ja toteutuksia käyttämällä (kuten SSH ja 

HTTPS).

 Verkkotason suojausta voidaan parantaa myös eriyt-

tämällä palvelun osia toisistaan sekä varsinainen palvelu 

omaksi toiminnokseen. Tällöin palvelu rajataan erilleen 

muista palveluista ja verkoista palomuurien ja Virtual 

LAN (VLAN) verkkojen avulla. Järjestelmäkomponenttien 

hallinta, seuranta ja tietojen varmistus kannattaa erottaa 

yhteen verkkoon ja itse palvelun tarjoaminen toiseen 

verkkoon. Näin tehtynä useimpiin laitteisiin tulee monia 

verkkoliitäntöjä. Tällaiset laitteet eivät saa reitittää liiken-

nettä eri verkkojen välillä (reititykseen tarkoitettavia lait-

teita lukuun ottamatta).

3.7.5 
Palveluun liittyvien käyttäjien hallinta
Sähköisen palvelun käyttäjiä ovat sekä asiakkaat että 

palveluorganisaation työntekijät, jotka ylläpitävät palve-

lua. Kaikkien käyttäjien käyttöoikeuksien hallinta on yksi 

keskeisimmistä asioista palvelun tietojen turvallisuuden 

kannalta. Tietojärjestelmään liittyvien käyttöoikeuksien 

ja käyttäjien identiteetin hallintaan on luotu erilaisia so-

velluksia, joita hyödynnetään yritysten sisäisten palvelui-

den käyttäjien hallintaan. 

 Käyttäjien hallintaan tarkoitetuilla sovelluksilla on 

paikkansa myös kuluttajille tarjottavissa sähköisissä pal-

veluissa. Sopivan hallintajärjestelmän valinta tulee tehdä 

palvelun vaatimusten mukaisesti vertailemalla eri ratkai-

sujen teknisiä ominaisuuksia. On olemassa tiettyjä tek-

nisiä ominaisuuksia, jotka hyvästä identiteetinhallintajär-

jestelmästä tulee löytyä:

• Järjestelmän tulee tukea eri todentamismenetelmiä, 

kuten sertifikaatteja, toimikortteja ja biometrisiä toden-

tamismenetelmiä. Salasanoille ja muille todentamisme-

netelmille tulee voida asettaa rajoituksia, jotka täyttävät 

organisaation ja käyttäjien vaatimukset.

• Järjestelmän tulee voida lukea todentamis- ja valtuut-

tamistietoja eri hakemistoista, kuten tietokannoista tai 

tekstitiedostoista, sekä pystyä tarvittaessa hakemaan val-

tuuttamistietoja ulkoisista järjestelmistä. Eri hakemistois-

sa olevat todentamis- ja valtuuttamistiedot tulee voida 

normalisoida ja esittää yhtenä ja niitä tulee voida hallita 

keskitetysti. Tarvittaessa oikeuksien hallinta tulee voida 

myös hajauttaa.

• Järjestelmän tulee mahdollistaa erilaisten käyttörajoi-

tusten toteuttaminen. Esimerkiksi joihinkin dokumenttei-

hin tai järjestelmiin voi olla perusteltua sallia vain esimer-

kiksi erillisen sähköisen tunnisteen avulla tunnistettujen 

käyttäjien pääsy tai sallia joidenkin resurssien käyttö vain 

tiettynä kellonaikana ja tietyistä IP-osoitteista tai tietyistä 

päätelaitteista jonka tunnistaminen voi perustua vaikka-

pa A-tilaajatunnisteeseen  tai IMEI10-koodiin.

• Järjestelmän tulee sietää virheitä, sen tulee olla toimi-

va myös käyttäjämäärän kasvaessa, esimerkiksi kuorman-

10 Puhelujen alussa oleva DTMF-signaali, joka ilmaisee tilaajatunnuksen.
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tasauksen avulla, sekä mahdollistaa kaikkien järjestelmä-

komponenttien välisen tiedonsiirron salaus.

• Käyttäjille tulee voida tarjota mahdollisuus omien 

tietojensa hallintaan. Omatoiminen tietojen hallinta vä-

hentää palveluntarjoajan tiedon ylläpitämiseen liittyviä 

toimia ja antaa käyttäjille paremmat mahdollisuuden 

omien tietojensa oikeellisuuden tarkistamiseen ja ylläpi-

tämiseen.

• Hankittavissa järjestelmissä on huomioitu lainsäädän-

nön asettamat säädökset yksityisyydensuojan sekä tie-

toturvan osalta. Erityisen tärkeää tämä on ulkomaisten 

ohjelmistojen osalta. 

3.7.6 
Käyttäjien syöttämän tiedon tarkastaminen
Yksi yleisimmistä sähköisten palveluiden tietoturvaheik-

kouksista on käyttäjien sähköiseen palveluun kirjoitta-

mien tekstien, toisin sanoen syötteiden riittämätön tar-

kastus. Käyttäjät voivat vahingossa tai tahallaan syöttää 

järjestelmään ”virheellisiä parametreja”, esimerkiksi 

www-lomakkeen kentissä. Mikäli järjestelmä ei tarkasta 

käyttäjien syötettä ja poista turhia merkkejä, voi käyttä-

jä onnistua muuttamaan sellaisia järjestelmän sisältämiä 

tietoja, jotka eivät hänelle kuulu, pahimmillaan käyttäjä 

voi päästä murtautumaan itse järjestelmään.

 Suunnitteluvaiheessa tulee kartoittaa minkälaisia 

kommunikointitapoja käyttäjän ja järjestelmän välillä on 

olemassa ja mitä tietoja järjestelmään tätä kautta voidaan 

syöttää. Syötteiden osalta palveluntarjoajan tulee mää-

ritellä, mitä merkkejä palvelun käyttämiseen tarvitaan. 

Esimerkiksi henkilön nimi -kenttään ei tarvita muita kuin 

kirjaimia ja niitäkin rajoitettu määrä.

 Vielä parempi tapa on määrittää sallitut merkit ja 

poistaa kaikki muut sen sijaan, että yritettäisiin listata 

kaikki ei-sallitut merkit ja estää ne.

Yleensä seuraavat merkit ovat tietoturvallisuuden 
kannalta vaarallisia ja ne tulisi poistaa käyttäjien 
syötteistä:
•   | (putki)

•   & (et merkki)

•   ; (puolipiste)

•   $ (dollari merkki)

•   % (prosentti merkki)

•   @ (at merkki)

•   ’ (heittomerkki)

•   ” (lainausmerkki)

•   \’ (takakeno pakomerkki)

•   \” (takakenolainauspakomerkki)

•   <> (nuolisulut)

•   () (sulut)

•   + (plusmerkki)

•   CR (Carriage return, ASCII 0x0d)

•   LF (Line feed, ASCII 0x0a)

•   , (pilkku)

•   \ (takakenoviiva)

3.7.7 
Lokiasetukset
Järjestelmän suunnittelun yhteydessä tulee pohtia myös 

sitä mitä lokitiedostoja järjestelmän tulee kerätä, missä 

näitä tiedostoja tallennetaan, mitä tietoja lokitietoihin si-

sällytetään ja mitä lokitiedoilla tehdään.

 Sähköisissä palveluissa lokeja kerätään hyvin eri ta-

soilla. Usein sovellus pitää lokia sovelluksen käytöstä, 

tehdyistä toimista ja kirjautumisista. Käyttöjärjestelmä, 

tietokanta, www-palvelin, palomuurit ja muut järjestel-

mäkomponentit pitävät omia lokejaan.

 

Lokeja voidaan ja niitä tulisi kerätä erilaisia 
käyttötarkoituksia varten. 
• Sovelluksen tai verkkoliikenteen raakadata on usein 

tarpeen ongelmien ratkaisemiseksi. Näitä tietoja ei vält-

tämättä kannata kerätä jatkuvasti, koska tietosisällön 

määrä on usein suuri.

• Käyttöjärjestelmän ja tietokannan lokit ovat tarpeen 

muun muassa ylläpitäjien ja sovellusten tekemien toimi-

en seuraamiseksi ja mahdollisten väärinkäytösten selvit-

tämiseksi. 
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• Palomuurin ja tunkeutumisenestojärjestelmien loki-

tiedostoja on mahdollista käyttää ulkoisten uhkien, ku-

ten portti- ja haavoittuvuusskannausten seuraamiseen.

• Täsmäytys- yms. lokit ovat tarpeen tiedonsiirron ja 

erilaisten järjestelmätapahtumien oikeellisuuden varmis-

tamiseksi.

 

Lokiasetuksia määritettäessä tulisi erilaisten käyttötapaus-

ten lisäksi miettiä lokitiedostojen suojausta, sillä lokitie-

dostoihin tulisi päästä käsiksi vain niiden ihmisten, joiden 

tehtävänä on järjestelmien valvonta. Yleensä keskitetyn 

lokipalvelimen käyttö on suositeltavaa. Lokitiedostoihin 

ei tulisi kerätä turhia tietoja, koska ne vaikeuttavat lokien 

tulkintaa ja vievät turhaan tilaa tiedostojärjestelmässä. 

Lainsäädäntö asettaa omat rajoitteensa ja velvollisuuden 

lokitiedostojen sisällölle ja käsittelylle esimerkiksi tunnis-

te- ja tunnistamistietojen sekä arkaluontoisten henkilö-

tietojen osalta. Nämä rajoitteet ja velvollisuudet tietojen 

suojaamiseksi tulee tunnistaa ja huomioida palvelun 

suunnittelun yhteydessä.

3.7.8 
Tietoturvauhkilta suojautuminen 
Ideointivaiheessa kartoitettiin sähköiseen palveluun liit-

tyviä tietoturvauhkia. Suojautuminen näiltä uhilta vaatii 

konkreettisempia toimenpiteitä sekä palvelun suunnit-

telu että rakennusvaiheessa. Suojautuminen perustuu 

erityisesti erilaisten riskien ja kontrollipuutteiden tunnis-

tamiselle.

 Haittaohjelmilta, jotka aiheuttavat palvelussa ei-toi-

vottuja tapahtumia, suojaudutaan lisäämällä palvelun 

yhteyteen mekanismi, joka poistaa tietoliikenteestä ha-

vaitut haittaohjelmat, kuten virustorjunta, sähköpostin 

suodatus tai tunkeutumisenestojärjestelmä. Palvelun 

käyttäjille tulee kertoa, minkälaisia toimintoja haittaoh-

jelmat palvelussa voivat aiheuttaa, jotta käyttäjät osaavat 

toimia näissä tilanteissa toivotulla tavalla.

Tiedon kalasteluun käytetään monia erilaisia tapoja. Säh-

köpostiviestit, joissa kehotetaan käyttäjiä kirjautumaan 

palveluun, joka todellisuudessa on väärennetty, mutta 

näyttää oikealta palvelulta tai tiedon hankkiminen sosi-

aalisin keinoin esimerkiksi lupaamalla vastapalveluksia 

tiedon luovuttamisesta ovat tilanteita, jotka palvelun 

tarjoajan ja käyttäjän tulee tunnistaa. Tiedon kalastelua 

voidaan estää personoimalla sähköinen palvelu siten, 

että käyttäjä tietää olevansa oikeassa palvelussa. Käyt-

täjälle voidaan antaa esimerkiksi mahdollisuus helposti 

lisätä palvelun aloitussivulle haluamansa taustakuva tai 

vastaava. Erityisen merkittävää on kuitenkin käyttäjien 

koulutus ja tiedottaminen. 

 Tiedon salakuuntelulta voidaan suojautua salaamalla 

tiedonsiirto. Käytettäviin salausmenetelmiin vaikuttavat 

salausavainten vaihtaminen, sopivat salauskomponentit 

sekä käytettävät päätelaitteet.

 Palveluun tunkeutumiselta ja tiedon väärinkäytöltä 

voidaan suojautua palvelun käyttöön liittyvien oikeuksi-

en rajaamisella kullekin käyttäjälle sopivaksi ja järjestel-

mien turvallisella konfiguroinnilla sekä ylläpidolla. Lisäksi 

palvelussa käytetty tieto tulee tallentaa ja varmistaa si-

ten, että palvelu voidaan palauttaa ennalleen tilanteissa, 

joissa tunkeutuja on esimerkiksi tuhonnut tai muuttanut 

palvelun toiminnallisuuksia tai tietoja. Selkeät sopimuk-

set eri toimijoiden välillä vähentävät omalta osaltaan tie-

don väärinkäyttöä.

 Palvelunestohyökkäyksiltä suojautuminen on haas-

tava tehtävä. Ennaltaehkäiseviin suojaustoimiin kuuluu 

ympäristön tarkkailu sekä haavoittuvuuksia käsittelevän 

keskustelun seuraaminen, jotta sähköisessä palvelussa 

olevat tietoturva-aukot saadaan poistettua mahdollisim-

man nopeasti havaitsemisen jälkeen. Havaitsevia suoja-

uskeinoja ovat tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmät, 

jotka valvovat palvelun liikennettä sekä tallentavat palve-

lun tapahtumia myöhempää tarkastelua varten. Liiken-

teen seuraamisen ohella palveluntarjoaja voi rakentaa 

varajärjestelmän, jonka avulla voidaan pienentää palve-

lunestohyökkäyksestä asiakkaille koituvaa haittaa. Muu-

toin palvelunestohyökkäyksiltä suojautuminen edellyttää 

yleensä yhteistyötä operaattorien kanssa. Riskiä voidaan 

kuitenkin pienentää myös järjestelmien asetuksilla esi-

merkiksi reitittimissä sekä käyttöjärjestelmien ytimen ta-

solla sekä turhien järjestelmäpalveluiden sulkemisella.

3.8 
Turvallisuuteen liittyvien kustannusten arviointi
Tietoturvallisuuteen liittyvien kustannusten arviointi 

voidaan karkeasti tehdä aikaisemman ideointi ja suun-

nitteluvaiheissa kertyneen tiedon pohjalta. Tietoturva-
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vaatimukset toimivat kustannusarvion pohjalta yhdessä 

kehityssuunnitelmien ja testaussuunnitelmien kanssa. 

Mitä tarkemmin organisaatio osaa määritellä tietotur-

vallisuuteen liittyvät tarpeet, sitä tarkemmin voidaan 

arvioida tietoturvallisuuden kustannukset. Mikäli riskien 

toteutumiselle pystytään määrittelemään ”hintalappu” 

riskien todennäköisyyden ja vaikutusten perusteella, voi-

daan suorittaa tietoturvatoimenpiteiden kustannushyö-

tyanalyysi. Suojaustoimenpiteiden kustannusten tulisi 

olla pienemmät kuin riskien toteutumisen aiheuttamat 

kustannukset, ellei suojaustoimille ole jotakin muuta pa-

kottavaa perustetta, kuten lainsäädännön vaatimukset.

 Tietoturvatoiminnan taloudellisena tavoitteena on 

vähentää riskien toteutumisesta toiminnalle aiheutuvia 

menetyksiä. Useiden palveluiden osalta tietoturvallisuu-

della on myös merkittäviä vaikutuksia palvelun käyttöön 

ja suosittuuteen ja sitä kautta palvelusta kertyvään kassa-

virtaan. 

Tietoturvamenot voidaan jakaa karkeasti muuttu-
viin ja kiinteisiin menoihin sekä riskivarauksiin: 
• Muuttuvia menoja ovat kehittämispanostukset (kon-

sulttityö, investoinnit tieturvaratkaisuihin).

• Kiinteitä menoja ovat pysyväisluonteisen tietoturval-

lisuustoiminnan kulut (oman henkilöstön palkat, lisens-

sikustannukset, toimintamenot ja palvelusopimusten 

menot).

• Erillisiä riskivarauksia tarvitaan mahdollisesti toteutu-

vista tietoturvariskeistä aiheutuvien vahinkojen korjaami-

seen, sillä kaikkeen ei kuitenkaan voida tai aina halutak-

kaan varautua.

Sähköisen palvelun tietoturvallisuuden toteuttamiseen 

tulee varata riittävä budjetti, jossa on huomioitu myös 

varsinaisen palvelun suojaamisen lisäksi tulevat kustan-

nukset, kuten koulutus ja arvoverkon koordinointi. Bud-

jetissa kannattaa myös varautua pieniin kustannusarvion 

ylityksiin ja muihin projektin aikana ilmeneviin lisämen-

oihin. Kustannuksia ja työmääriä voidaan haarukoida 

esimerkiksi vertaamalla projektia muiden vastaavien pro-

jektien kustannuksiin tai pyytämällä sitoumuksettomia 

kustannusarvioita toimittajilta erilaisista tietoturvaratkai-

suista. Pääsääntöisesti tietoturvan toteuttaminen on sitä 

halvempaa ja helpompaa mitä aikaisemmin asiat mieti-

tään ja suunnitellaan.

Tietoturvallisuuden kustannukset koostuvat 
pääasiassa seuraavista kokonaisuuksista:
• Tekniset tietoturvaratkaisut, jotka koostuvat esimer-

kiksi virustorjunnasta, palomuureista, salauksista ja vara-

järjestelmistä.

• Ulkopuolinen konsultointi, joka voi koostua muun 

muassa nykytilakartoituksista, auditoinneista, sertifioin-

neista, erilaisista asennuksista ja määrittelyistä sekä pal-

velualustan ja sovelluksen käyttöön liittyvistä koulutuk-

sista.

• Organisaation oma työpanos koostuu dokumenttien 

laatimisesta, palveluprosessin eri toimijoiden seurannas-

ta ja valvonnasta, oman organisaation ja käyttäjien kou-

luttamisesta sekä koulutukseen osallistumisesta. Oman 

organisaation henkilöresurssit ovat usein pullonkaula 

sähköisten palvelujen kehityshankkeissa. Budjetointivai-

heessa kannattaa ottaa huomioon myös oman organi-

saation työstä aiheutuvat kustannukset. Oman organi-

saation panosta tarvitaan mm. palvelun suunnittelussa 

ja sisällöntuotannossa sekä projektin koordinoinnissa.

Kun tietoturvallisuuden kustannukset ovat selvillä, nii-

tä voidaan vertailla saavutettaviin hyötyihin hankkeen 

kannattavuuden arvioimiseksi. Tietoturvavaatimusten 

kannattavuuden arviointi toimii tärkeimpänä perusteena 

sille, täytetäänkö vaatimus vai ei.

 Tietoturvallisuuteen tehtävillä panostuksilla on oltava 

riittävät perusteet. Tietoturvatoimenpiteiden tarkaste-

leminen kustannus-hyöty analyysin avulla antaa palve-

luntarjoajalle kuvan siitä, kuinka vahvoilla menetelmillä 

palvelu kannattaa suojata. Tietoturvan hallinnointiin liit-

tyvät standardit ja viitekehykset auttavat tietoturvallisuu-

den kustannusten arvioinnissa sekä sähköisen palvelun 

tavoitteiden yhdistämisessä liiketoiminnallisiin tavoittei-

siin. 

 Sähköisellä palvelulla tavoitellut hyödyt voivat mo-

nesti olla myös laadullisia. Tämäntyyppisiä hyötyjä ovat 

esimerkiksi organisaation imagon paraneminen, parempi 
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tiedonkulku yrityksen sisällä tai yhteistyökumppaneille, 

parempi asiakaspalvelu ja tarjottavan informaation ajan-

kohtaistuminen. Toisaalta tietoturvariskien realisoitumi-

nen voi aiheuttaa organisaation maineelle merkittävää 

haittaa ja asiakkaiden luottamus sähköiseen palveluun 

heikkenee. Imagon tappiolla on myös taloudellisia vai-

kutuksia.
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4 
Palvelun rakentaminen ja kehittäminen

Aikaisemmissa vaiheissa on määritelty palvelun sisältö, 

jakelukanavat, tietoturvavaatimukset sekä muut palvelun 

rakentamisen kannalta merkittävät asiat. Tässä luvussa 

esitellään miten rakentamisprosessin etenemistä seura-

taan ja valvotaan suunnitteluvaiheessa määritellyn tie-

toturvatason saavuttamista. Keskeisempänä elementtinä 

toimii palvelun testaus, joka jakautuu toiminnalliseen 

testaukseen ja tietoturvatestaukseen. Luvussa käsitellään 

erityisesti tietoturvavaatimusten toteutuksen auditointiin 

liittyviä käytäntöjä.

 Tärkeimpinä asioina rakennusvaiheessa voidaan pi-

tää kattavan toimintamallin ja -tapojen sopimista eri toi-

mijoiden välille sekä palvelun testausta eri rakennusvai-

heissa.

Rakennusvaiheen tehtävälista 
tietoturvanäkökulmasta:

1. Tietoturvavaatimusten täyttymisen valvonta.

2. Rakennettavan järjestelmän ja komponentti 

 en dokumentointi.

3.  Palvelun toiminnallinen ja tietoturvallisuden  

 testaaminen. 

4. Uusien ominaisuuksien lisäämisen hyväk- 

 syminen, dokumentointi ja testaaminen  

 (projektin aikainen muutoshallinta).

Rakennusvaiheessa esitettäviä 
kysymyksiä:

Noudattavatko osapuolet sopimuksia?

Pidetäänkö sovituista tietoturvavaatimuksista 

kiinni?

Edetäänkö palvelun rakentamisessa 

suunnitelmien mukaisesti? 

Tuotetaanko uudesta järjestelmästä riittävä 

dokumentaatio?

Testataanko tietoturvallisuutta riittävän usein 

eri rakennusvaiheissa? 

Ovatko sähköisestä palvelusta vastuussa olevat 

henkilöt hyväksyneet tehdyt muutokset 

asianmukaisesti?4



44

4.1 
Rakennusprosessi
Sähköisen palvelun toteutuksessa on käytettävä selkeä-

tä prosessimallia, joka voi noudattaa yleisiä projektihal-

linnan periaatteita, se voi olla sovellustoimittajan oma 

prosessi tai muu sopiva malli. Tärkeintä on, että raken-

nusprosessin vaiheet ovat kaikkien osapuolien tiedossa ja 

niitä noudatetaan asianmukaisesti. Lisäksi on varmistut-

tava, että prosessi noudattaa tietoturvallisia periaatteita 

esimerkiksi ohjelmoinnin suhteen. Tällaisia periaatteita 

ovat esimerkiksi koodin asianmukainen kommentointi ja 

koodin katselmointiin liittyvät käytännöt. 

Palveluntarjoajan kannattaa kiinnittää palvelun 
rakentamisessa huomiota ainakin seuraaviin 
asioihin:
• Rakentamisessa käytettävät ohjelmointityökalut, joi-

den osalta tulee arvioida mahdollista jatkokehitystä ja 

sitä, löytyykö kyseisille työkaluille osaajia myös muilta 

toimittajilta. Yleisesti käytössä olevat ohjelmointityöka-

lut ja -kielet helpottavat osaavien henkilöiden löytymistä 

tulevaisuuden kehityshankkeisiin. Tietoturvan kannalta 

ohjelmointikielissä on omat tyypilliset heikkoutensa. 

• Laitealustan valintaan tulee kiinnittää huomiota, kos-

ka palvelun tuottamiseen soveltumaton tai muutoin epä-

vakaa laitealusta voi tulevaisuudessa vaarantaa sähköisen 

palvelun toimivuuden.

• Henkilöt, jotka rakentavat palvelua, tulee valita huo-

lellisesti. Osaava ohjelmointihenkilöstö huomioi sovelluk-

sen rakentamisessa ja asentamisessa tietoturvallisuuden 

periaatteet ja toimivat ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

4.2 
Palvelun komponentit ja dokumentointi
Rakennustyön edetessä tulee eri järjestelmä komponen-

tit dokumentoida yhdessä palvelun tuottamiseen tar-

vittavien järjestelmäkomponenttien asetusten kanssa. 

Mikäli organisaatiolla on käytössä laite ja ohjelmistore-

kisteri, kannattaa eri komponentit kirjata myös tähän re-

kisteriin. 

 Ohjelmisto- ja laiterekisteristä sekä järjestelmäkom-

ponenttien huolellisesta dokumentoinnista on merkit-

tävää hyötyä järjestelmän ylläpitovaiheessa. Järjestelmän 

ylläpitäjälle tieto siitä mistä ohjelmisto komponenteista 

ja niiden versioista on oleellinen muun muassa tietotur-

vapäivitysten seurannassa. Samoin tieto käytetystä lait-

teistosta (hardware) on merkittävä, sillä useat tietotur-

va-aukot koskevat vain joitakin laitealustoja. Kun kaikki 

komponentit ja niiden versiot ovat tiedossa, voidaan kes-

kittyä seuraamaan vain oleellisia tietoturva-aukkoja sekä 

–päivityksiä.

4.3 
Palvelun testaus kehitystyön eri vaiheissa
Sähköisen palvelun testaaminen voidaan aloittaa kunnol-

la vasta rakennusvaiheessa, jolloin saadaan ensimmäiset 

konkreettiset versiot varsinaisesta palvelusta. Ideointi ja 

suunnitteluvaiheessa testataan idean toimivuutta use-

asta eri näkökulmasta ja saadaan varmuus idean toimi-

vuudesta, mutta käytettävyyden, tietoturvallisuuden tai 

kapasiteetin riittävyyden osalta varsinainen testaaminen 

voidaan toteuttaa vasta rakennusvaiheessa. Oleellista 

tietoturvan testaamisessa on se, että sitä testataan osa-

na palvelun muuta testausta. Tietoturva-asetusten tulee 

olla kunnossa ennen kun on järkevää tehdä esimerkiksi 

suorituskyky mittausta tai toiminnallisuuden testausta, 

sillä eri tietoturva-asetuksilla voi olla merkittäviä vaiku-

tuksia edellä mainittuihin yleisesti testattuihin asioihin.

 Tärkeimpiä asioita testaamisessa on sen monipuoli-

suus ja kattavuus. Testauksen hahmottaminen useasta 

eri näkökulmasta parantaa sähköisen palvelun toimin-

tavarmuutta. Tietoturvan testaaminen eroaa toiminnal-

lisesta testaamisesta, sillä toiminnallisella testaamisella 

pyritään varmistamaan, että palvelu toimii määritellyllä 

tavalla. Tietoturvatestaamisella puolestaan varmistetaan, 

että sovellus ei toimi tavalla, joka vaarantaisi palvelun 

tietoturvaa. Sekä toiminnallisessa testaamisessa että tie-

toturvatestaamisessa käytetään samantyyppisiä testaus-

menetelmiä.

4.3.1 
Toiminnallinen testaus
• Käytettävyystestaus, joka suoritetaan kohdennetun 

ryhmän piirissä tai valikoitujen loppukäyttäjien kanssa, 

mittaa palvelun käyttöliittymien toimivuutta. Käytettä-

vyystestauksella saadaan kuva siitä, miten vaivatonta 
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palvelun käyttäminen on. Lisäksi käytettävyystestauksen 

avulla voidaan paikallistaa palvelun käyttämiseen liittyvät 

ongelmakohdat, jotka tarvitsevat esimerkiksi opastusta 

tai muuta käyttäjälle tarjottavaa informaatiota. Tietotur-

vallisuuden kannalta käytettävyystestauksella voidaan 

paikallistaa palveluprosessin riskipisteitä, joihin tietotur-

vatoimenpiteillä voidaan vaikuttaa.

• Kuormitustestauksessa arvioidaan sähköisen palve-

lun toimivuus normaalitilanteessa ja etsitään pullonkau-

lat, jotka heikentävät palvelun toimivuutta kuormituksen 

lisääntyessä. Testauksen avulla saadaan kuva siitä, min-

kälaisille käyttäjämäärille tiettyä palvelutasoa voidaan 

tarjota.

• Rajapintatestauksella etsitään virheitä, jotka johtuvat 

vääristä parametreista tai muista liittymien määrittelyyn 

liittyvistä toimenpiteistä. Rajapintatestauksen tärkeys 

korostuu erityisesti mobiili- ja Internetjakelukanavissa. 

Ympäristön vaikutus palvelun toimintaan on testattava 

monipuolisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että ohjel-

miston rajapinnat ovat luotettavia. 

• Lähdekoodin katselmointi on hyvä tapa varmistaa oh-

jelmistotyön laatu. Katselmoinnin suorittajan tulisi olla 

joku muu henkilö kuin varsinaisten koodin kirjoittajien. 

Arvioijalla tulisi olla kuitenkin riittävät tiedot ohjelmistos-

ta ja siihen käytetyistä kehitysvälineistä sekä tietoturvas-

ta.

• Yhdenmukaisuustestaus liittyy erityisesti digitelevisi-

on päätelaitteisiin, joiden tulee noudattaa tiettyä stan-

dardia. Yhdenmukaisuustestauksella varmistutaan, että 

päätelaiteella voidaan käyttää digitelevision välityksellä 

toimitettavia palveluja.

4.3.2 
Tietoturvatestaus 
Tietoturvatestauksella kartoitetaan rakennusvaiheessa 

tehtyjä virheitä. Testausta tulee suorittaa muun testauk-

sen yhteydessä palvelun rakentamisen eri vaiheissa. Tie-

toturvatestauksen avulla etsitään haavoittuvuuksia, joita 

sähköiseen palveluun on jäänyt. Näitä tietoturva-aukkoja 

voi löytyä käyttöjärjestelmistä, laitteista ja palvelimista 

sekä tiedon tallentamiseen käytettävistä tietokannoista. 

Tietoturvallisuuden tekninen testaus tulisi suorittaa jär-

jestelmäkehityksen eri vaiheissa ja ympäristöissä, jotta 

varmistutaan tietoturva-asetusten oikeellisuudesta ja 

pysyvyydestä läpi koko prosessin. Tyypillisesti testaukset 

suoritetaan kehitys- testaus, laadunvarmistus- ja tuotan-

toympäristöissä (luku 5.2).

Haavoittuvuus- ja murtotestaus
Järjestelmien tietoturvallisuutta on syytä testata kehi-

tyksen eri vaiheissa, kehitys ja testiympäristöissä, sekä 

tuotantoympäristössä tuotantoon siirron jälkeen. Haa-

voittuvuustestauksessa (penetration testing) käytetään 

samoja menetelmiä ja työkaluja, joita niin sanotut hak-

kerit käyttävät hyökätessään tietoverkkoja ja -järjestelmiä 

vastaan. Haavoittuvuus- ja murtotestauksilla tyypillisesti 

varmistetaan helppojen ohjelmointi- ja konfigurointivir-

heiden puuttuminen. Nämä testaukset sisältävät yleen-

sä laitteiden tarjoamien palveluiden selvittämisen, pal-

veluiden tunnettujen tietoturvaheikkouksien etsinnän, 

autentikointimenetelmien testaamisen sekä muiden tie-

toturvallisuuden kannalta keskeisten asioiden teknisen 

testaamisen. Tuloksia voidaan verrata suunnitteludoku-

mentaatioon, erityisesti järjestelmien kovennusohjeisiin. 

Havaituista palveluista pyritään etsimään tunnettuja tie-

toturvallisuusaukkoja ohjelmallisia ja manuaalisia mene-

telmiä käyttäen. Murtotestauksessa havaittuja puutteita 

yritetään myös käyttää hyväksi ja murtautua järjestel-

mään tai muuten väärinkäyttää palvelua. Näin saadaan 

varmuus mahdollisten heikkouksien todenmukaisuudes-

ta.

 Haavoittuvuus ja murtotestaus antavat arvokasta tie-

toa järjestelmien kehittäjille, jotka voivat vielä järjestel-

män kehitysvaiheessa helpommin korjata havaitut puut-

teet. Näitä testauksia voivat suorittaa organisaation omat 

tietoturva-asiantuntijat tai tietoturvapalveluita tarjoavien 

yritysten asiantuntijat. 

 Testaus kannattaa suorittaa siitä verkosta, jossa tes-

tattavat laitteet ovat, jotta saadaan mahdollisimman to-

tuudenmukainen kuva näiden laitteiden tietoturvasta. 

Lisäksi testaus kannattaa suorittaa laitteita suojaavien 

verkkokomponenttien, kuten palomuurien ”ulkopuo-

lelta”, jolloin nähdään miten tehokkaasti nämä laitteet 

suojaavat palvelun tuottamiseen tarkoitettuja laitteita.
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Käyttöjärjestelmien, sovelluspalvelimien ja 
tietokantojen asetusten auditointi
Haavoittuvuus- ja murtotestaus antavat kuvan siitä, miltä 

järjestelmän tietoturvallisuus näyttää verkosta katsottu-

na. Kaikkia tietoturvallisuuden kannalta oleellisia asioita 

ei kuitenkaan voida testata verkon kautta. Tästä syystä 

palvelun tietoturvallisuutta tulee testata ja analysoida 

myös palvelun tuottamiseen käytettävästä järjestelmästä 

käsin. Tällöin voidaan selvittää järjestelmän tietoturva-

asetusten konfiguroinnin oikeellisuus vertaamalla niitä 

suunnitteluvaiheessa dokumentoituihin, tietoturvan 

kannalta keskeisiin asetuksiin. Tällaisiin läpikäynteihin 

tulee varata riittävät resurssit jo projektisuunnitelmassa. 

Apuvälineinä tietoturva-asetusten auditoinnissa voidaan 

käyttää esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmien määrit-

telydokumentteja (domain policy) sekä tietojärjestelmien 

auditointiin tarkoitettuja ohjelmia, joita on monilla tieto-

turvallisuuden testaamiseen keskittyneillä yrityksillä.

Koodin auditointi
Lähdekoodin katselmointia tulisi suorittaa koko ohjel-

mointiprosessin ajan. Käytäntö on osoittanut toimivaksi 

tavaksi ohjelmoijaparien nimeämisen. Koodin päivittäi-

nen katselmointi vie runsaasti aikaa ja siihen tulisi varau-

tua projektisuunnitelmassa. Koodia on myös mahdollis-

ta auditoida yleisimpien ohjelmointivirheiden, puskurin 

ylivuotojen ja käyttäjien syötteen tarkastuksen osalta 

käyttämällä ohjelmallisia työkaluja, joita on listattuna 

muun muassa The Open Web Application Security Pro-

ject (OWASP):n kotisivuilla. Kriittisten sovellusten osalta 

voi olla perusteltua hankkia ulkopuolista apua koodin 

auditointiin. 

Lähdekoodin auditoinnin tulisi vastata 
seuraaviin kysymyksiin:
Täyttääkö palvelussa käytettävä sovellus sille asetetut 

vaatimukset? 

Sisältääkö ohjelmisto ylimääräistä toiminnallisuuta? 

Noudattaako työ hyvää ohjelmointitapaa ja annettuja 

ohjeita?

Onko lähdekoodin mukana riittävä määrä kommentteja, 

onko kommentit poistettu käännetystä koodista?

Löytyykö koodista tunnettuja tietoturvaheikkouksia, esi-

merkiksi puskurinylivuodolle alttiita funktioita?

Onko käännetty koodi helposti palautettavissa lähdekoo-

diksi? 

Auttaisiko lähdekoodi hyökkääjää palvelun heikkojen 

kohtien löytämisessä?
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5 
Palvelun käyttöönotto

Viidennessä luvussa käydään läpi palvelun käyttöönot-

toon liittyviä kriittisimpiä asioita. Tämä luku käsittelee 

käyttöönoton vaiheistusta sekä eri osapuoliin liittyviä 

vastuukysymyksiä. Luku esittelee minkälaista ohjeistusta 

tai opastusta loppukäyttäjille on käyttöönoton yhteydes-

sä tarjottava palvelun turvallisten käyttötapojen edistä-

miseksi. 

 Sähköisen palvelun käyttöönotto on aikaisempiin vai-

heisiin verrattuna hyvin lyhyt aikajakso. Siitä huolimatta 

käyttöönottoon sisältyy lukuisia asioita, jotka omalta osal-

taan vaikuttavat palvelun käyttöön jatkossa. Onnistunut 

käyttöönotto antaa palvelun käyttäjille kuvan turvallises-

ta ja laadukkaasta palvelusta ja palveluorganisaatiosta.

Käyttöönottoon liittyvä tehtävälista 
tietoturvallisuuden näkökulmasta:

1. Varmista, että palvelun kaikki osat on asianmukaisesti  
 testattu ja hyväksytty ennen palvelun käyttöönottoa.

2.  Selvitä eri osapuolien vastuut ja toiminta käyttöönotto 
 tilanteessa.

3.  Mieti ja dokumentoi valmis varasuunnitelma sen varal- 
 le, että käyttöönotto ei suju suunnitelmien mukaan.

4.  Varaa riittävät resurssit käyttöönotossa ilmenevien   
 virhetilanteiden varalle.

5.  Opasta loppukäyttäjää palvelun turvallisesta käytöstä.

6.  Jatka palvelun testaamista välittömästi käyttöönoton   
 jälkeen, varo kuitenkin häiritsemästä palvelun 
 käytettävyyttä.

Käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä:

Onko palvelun viimeisin versio testattu? 

Vastaako viimeisin versio asetettuja tietoturvavaatimuksia 
tai laadunvarmistusympäristössä testattujen järjestelmien 
asetuksia?

Onko käyttöönottoon liittyvistä kysymyksistä tiedotettu 
eri osapuolia?

Miten toimitaan, jos käyttöönotossa on merkittäviä 
ongelmia?

Osaako henkilöstö toimia oikein erilaisissa virhetilanteissa?

Miten virhetilanteissa toimimisesta on sovittu 
ulkopuolisten tahojen kanssa?

Onko palvelun tuottamiseen varattu riittävästi 
kapasiteettia? 

Onko varajärjestelmä testattu?

Miten palvelun käyttäjiä neuvotaan virhetilanteissa?

Miten tietoturvallisuutta testataan käyttöönottovaiheen 
jälkeen?
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5.1 
Roolit ja vastuut palvelun käyttöönoton 
yhteydessä
Palvelun käyttöönotto on sekä palvelun käyttäjän että 

palveluntarjoajan kannalta kriittinen tilanne. Asiakkaan 

tulee saada palvelu onnistuneesti käyttöön ja palvelun-

tarjoajan tulee varmistua siitä, että palvelu toimii varsinai-

sessa tuotantoympäristössä suunnitelmien mukaisesti.

  

5.1.1 
Palveluntarjoajan vastuut
Sähköisen palvelun onnistunut käyttöönotto vaatii ai-

kaa ja usein paljon resursseja. Tavallisesti käyttöönoton 

suunnittelu painottuu koko palvelukonseptin kehitys-

työn loppupäähän, vaikka palvelun lanseeraaminen tulisi 

huomioida esimerkiksi palveluun liittyvässä markkinoin-

nissa. Ennen palvelun käyttöönottoa palveluntarjoajalla 

tulee olla markkinointisuunnitelma, palvelun käyttöön 

liittyvä ohjeistus ja jopa mahdollisesti koulutusohjelma. 

Asiakkaille tulee tarjota tietoa muun muassa seuraavista 

asioista:

• Tiedot palvelun tarjoajasta ja muut kuluttajansuoja-

lain vaatimat tiedot.

• Tiedot palvelun sisällöstä ja hinnasta sekä muut sopi-

musehdot.

• Tiedot siitä mitä tietoja palvelun tarjoaja asiakkaasta 

tallentaa, miten näitä tietoja käsitellään ja suojataan (re-

kisteriseloste) sekä tietoja palvelun tietosuojasta.

• Tietoturvallisuuteen liittyvät keskeisimmät tekijät, jot-

ka riippuvat palvelusta, mutta liittyvät usein käyttäjän 

tunnistamiseen, tietojen syöttöön ja tallentamiseen, vir-

hetilanteiden käsittelyyn sekä käyttäjän oikeuksiin ja vas-

tuisiin.

• Tietoja siitä miten palvelua ei tule käyttää tai miten 

palveluntarjoaja toimii tai ei toimi. Tällä on merkitystä 

esimerkiksi tietojen kalastelu (phising) tapausten ehkäi-

syssä, jolloin asiakkaille voidaan esimerkiksi antaa tietoa 

siitä miten palvelun tuottaja viestii asiakkaiden kanssa, 

esimerkiksi vain kirjepostilla, mutta ei sähköpostilla.

• Tieto siitä mistä asiakas saa lisätietoja palvelusta ja on-

gelmatilanteista.

Loppukäyttäjille tarjottavan tuen tai palautekanavan on 

oltava valmiina ennen palvelun julkistamista. Palveluun 

liittyvän ohjeistuksen tulee huomioida ja yleiskielellä se-

littää kaikki palvelun tietoturvallisuuden kannalta oleelli-

set tekijät.

Palveluntarjoajan vastuut käyttöönottotilanteessa:
• Viestiminen käyttöönottoon liittyvistä asioista, kuten 

mahdollisista puuttuvista toiminnallisuuksista.

• Riittävien resurssien varaaminen käyttöönottohetkel-

le, jotta voidaan varmista palvelun toiminta ilman käyt-

täjälle näkyviä virhetilanteita tai toimintakatkoja.

• Viestiminen palvelun turvallisista käyttötavoista sekä 

muista asiakkaille tärkeistä asioista, joita on esitetty edel-

lisessä listassa.

• Viestiminen palveluun liittyvien osapuolien rooleista 

ja vastuista.

•  Palautekanavan organisoiminen.

5.1.2 
Muiden toimijoiden vastuut
Palvelun tuottamiseen liittyy useita osapuolia. Palvelun-

tarjoajan ja käyttäjän lisäksi käyttöönottotilanteeseen 

ja palvelun käyttöön jatkossa liittyy myös operaattori, 

joka välittää palvelun asiakkaalle. Useat osapuolet voivat 

tuottaa ongelmia palvelun käyttöönotossa, sillä asiakas 

ei välttämättä ole täysin selvillä sähköisen palvelun tarjo-

ajan ja verkkopalvelun tarjoajan välisistä suhteista.

 Palveluntarjoajan on selkeästi ilmoitettava käyttäjälle 

palveluun liittyvien osapuolien roolit ja vastuut.

Asiakkaalle päin palvelun tarjoaja on vastuussa myös ali-

hankkijoidensa tekemisistä. Palvelun tarjoajan ja alihank-

kijoiden välillä merkityksellisimpiä ovat selkeät ja kattavat 

sopimukset, joissa on huomioitu tietoturvallisuuteen liit-

tyvät asiat ja vaatimukset.
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5.1.3 
Asiakkaan vastuut
Asiakkaan näkökulmasta palvelun käyttöönottoon liittyy 

monia tietoturvariskejä. Palvelun saattaminen käyttö-

kuntoon voi edellyttää asiakkaalta erillisen sovelluksen 

lataamista omaan laitteeseensa tai laiteasetusten muut-

tamista palvelulle sopiviksi. Standardikomponentteja ja 

käyttöjärjestelmiin kuuluvia sovelluksia käyttävät palve-

lut on usein helpompi hyväksyä ja ottaa käyttöön, kuin 

erilaisia asiakasohjelmia vaativat palvelut.

Asiakkaan vastuulla on:
• Tietoturvapäivitysten asentaminen laitteelle, jolla pal-

velua käytetään (asiakkaan omistama ja hallinnoima pää-

telaite).

• Ohjeiden omaksuminen ja noudattaminen siten, että 

käyttäjä osaa käyttää palvelua asianmukaisesti. Lisätieto-

jen kysyminen tarvittaessa.

• Sähköisessä palvelussa käytettävän asiakasta koskevan 

tiedon oikeellisuuden varmistaminen.

5.2 
Tietoturvallisuuden testaaminen 
tuotantoon siirron jälkeen
Käyttöönoton yhteydessä tulee varmistua siitä, että pal-

velu toimii suunnitellulla tavalla. Tuotantoympäristön 

tietoturvatestaaminen voidaan aloittaa välittömästi käyt-

töönoton jälkeen, mutta samalla on varottava häiritse-

mästä palvelun käytettävyyttä. Testauksen huolellinen 

suunnittelu ja sopivan ajankohdan määrittäminen on 

siten tarpeen. Käytännön kokemuksen mukaan testaus- 

tai laadunvarmistusympäristössä vaatimusten mukaisek-

si todetut tietoturva-asetukset eivät enää käyttöönoton 

jälkeen välttämättä ole vaatimusten mukaisia. Tähän on 

olemassa ainakin kaksi todennäköistä syytä:

1. Tuotantoonsiirtoprosessi on sellainen, että järjestel-

mäkomponenttien asetukset muuttuvat (esimerkiksi 

alustana toimiva käyttöjärjestelmä asennetaan uudel-

leen, ilman että tietoturva-asetukset konfiguroidaan vaa-

timusten mukaisesti).

2. Asetuksia muutetaan tarkoituksellisesti esimerkiksi 

palvelun tuottaneen ulkoistuskumppanin toimesta (esi-

merkiksi toimittajan halu varmistaa palvelun toiminnalli-

set ominaisuudet ja kapasiteetti). 

Tietoturvallisuuden testaamisessa voidaan käyttää sa-

moja menetelmiä kuin rakennusvaiheen aikana. Erityistä 

huomiota tulee kuitenkin kiinnittää siihen, että tuotan-

nossa olevan järjestelmän toimintaa ei testaamisella vaa-

ranneta. 

 Ideaalinen tilanne käyttöönoton suhteen on sellai-

nen, jossa käyttöönotto voidaan ensin tehdä pienelle 

käyttäjämäärälle, jotta testauksen aikana huomaamatta 

jääneet virheet voidaan korjata ennen palvelun lansee-

raamista suurelle yleisölle. Pilotoinnin avulla voidaan 

testata käyttöönottoon liittyviä toimenpiteitä ennen var-

sinaisen palvelun julkistamista. Kaikille käyttäjille avoin 

pilotti on ongelmallinen, koska se edellyttää palvelun 

sisällön tai käytön olevan niin kiinnostavaa, että käyttäjä 

on valmis kokeilemaan keskeneräistä ja puutteellista pal-

velua. Tässä on riskinä myös se, että käyttäjille jää huono 

kuva palvelusta mahdollisten ongelmien takia. Erityisten 

suurten palveluiden kohdalla pilotointi voi olla erittäin 

tehokas testauksen muoto, mutta se edellyttää hyvin or-

ganisoituja palautekanavia sekä tehokasta virheiden pai-

kallistamis- ja korjausrutiinia. Pilottivaiheessa on helppo 

menettää asiakkaiden luottamus jättämällä palaute huo-

mioimatta tai korjaamalla palvelua epämääräisesti. Myös 

pilotin alussa on syytä testata palvelun tietoturvallisuut-

ta oman organisaation tai asiantuntijaorganisaation toi-

mesta. 
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6 
Palvelun tuotanto- ja ylläpitovaihe 

Kuudennessa luvussa käsitellään palvelun tuotanto- ja 

ylläpitovaiheessa ilmenneiden virheiden ja haavoittu-

vuuksien korjaamista, palvelun toiminnan varmistamista 

ja ylläpitämistä sekä varajärjestelyitä. Lisäksi luvussa käy-

dään läpi tietoturvan roolia palvelun kehitysvaiheiden 

siirtämisessä tuotantoon sekä palvelun tietoturvallisuu-

den mittaamista.

 Sähköisen palvelun tietoturvallisuuden kehittäminen 

ja seuranta ei pääty palvelun julkistamiseen, vaan se jat-

kuu myös palvelun käyttövaiheessa. Keskeistä palvelun 

käyttämisen ja tuotantovaiheen aikana on palvelun käy-

tettävyyden turvaaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä 

säännöllistä palvelun tietoturvallisuuden mittaamista, 

toimivaa haavoittuvuuksien ja virheiden käsittelyproses-

sia sekä selkeitä toimintatapoja virhetilanteissa.

Ylläpito- ja tuotantovaiheen tehtävälista 
tietoturvallisuuden näkökulmasta:

1.  Laadi malli palvelun kehittämiselle ja ylläpidolle.

2.  Luo haavoittuvuuksille ja virheille käsittelyprosessi.

3.  Ota säännöllinen varmuuskopio palvelun sisältämästä  

 tiedosta ja muista oleellisista tiedoista, kuten järjestel- 

 mien asetustiedostoista.

4.  Varmista palvelun jatkuvuus ja häiriötön toiminta.

5.  Mittaa tietoturvallisuuden tasoa.

Ylläpito- ja tuotantovaiheessa esitettäviä 
kysymyksiä:

Miten varmistutaan siitä, että palvelun kehitysvaiheet 

noudattavat alkuperäisiä tietoturvavaatimuksia ?

Kuinka palveluntarjoaja kontrolloi tuotannossa olevan pal-

velun ajantasaisuutta laadittujen dokumenttien suhteen?

Onko palveluun tallennetusta tiedosta kopio? 

Onko tämän kopion toimivuutta testattu? 

Riittävätkö varmistetut ja dokumentoidut tiedot palvelun 

uudelleen rakentamiseen riittävän nopeasti?

Miten palveluntarjoaja saa tiedon palvelussa esiintyvistä 

virhetilanteista tai tietoliikenteen ongelmista? 

Miten virhetilanteissa toimitaan ja ketä niistä 

informoidaan?

Tietääkö asiakas millaisia viestintäkanavia ja keinoja 

palveluntarjoaja käyttää ja ei käytä?

Miten toimitaan kuluttajien tekemien reklamaatioiden 

suhteen?

6
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6.1 
Virheiden ja haavoittuvuuksien korjaaminen 
sekä tietoturvatapausten käsittely
Sähköisen palvelun virhetilanteet ja muutostarpeet voi-

vat liittyä palvelussa havaittuihin tietoturva-aukkoihin ja 

haavoittuvuuksiin tai toimintaympäristön muutoksin, 

kuten jakelukanavaan liittyvään standardiin, havaittuihin 

uusiin viruksiin ja niistä aiheutuviin muutostarpeisiin.

 Virheet voivat johtua palveluprosessin eri vaiheissa 

tehdyistä toimenpiteistä. Virhetilanteet voivat syntyä 

inhimillisten erehdysten, väärien tuotantoprosessien tai 

vastaavien hallintaongelmien seurauksena. Virhetilanne 

voi syntyä myös tilanteessa, jossa käyttäjä yrittää mur-

tautua järjestelmään. Virheiden- ja tietoturvatapausten 

käsittelyprosessilla tarkoitetaan ohjelmistojen ja laittei-

den korjaamiseen liittyvää toimintojen kokonaisuutta, 

joka kattaa toimenpiteet virheen havaitsemisesta sen kor-

jaamiseen ja muihin vaadittaviin toimiin, kuten mahdolli-

seen sopimuksen irtisanomiseen tai rikosilmoitukseen. 

 Sähköisen palvelun kehitysorganisaation tulee sel-

vittää virhetilanne ja päättää mahdollisen ulkopuolisen 

avun tarpeesta. Aina tulee selvittää alkuperäinen virhe-

tilanteen syy ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ongel-

man korjaamiseksi. 

Virheiden korjaukseen liittyvän kehitys- ja 
muutosprosessin vaiheet:
1. Virheen havaitseminen.

2.  Virheen raportointi eteenpäin esimerkiksi help 

 deskille tai tietoturvaorganisaatiolle.

3.  Virheen evaluointi ja virheen korjauksen allokointi  

 sopivalle taholle.

4.  Tarvittavan muutoksen määrittely.

5.  Muutostyön tekeminen.

6.  Muutoksen testaaminen.

7.  Muutoksen hyväksyminen.

8.  Tuotantoon siirto.

Virheen ja siihen liittyvän korjauksen vaikutuksia tulee 

arvioida laajasti, sillä esimerkiksi ohjelmakoodin muutta-

minen voi vaikuttaa muihin sovelluksen osiin tai siihen 

liittyviin toisiin tietojärjestelmiin.

Tyypilliset palvelutuotannon virhetilanteet:
• Käyttäjämäärän kasvu voi aiheuttaa tilanteen, jossa 

palvelinten tai ohjelmistojen kapasiteetti ei riitä palvele-

maan kaikkia käyttäjiä. Seurauksena on palvelun keskey-

tyminen tai hidastuminen.

• Käyttäjien huolimaton toiminta voi aiheuttaa virheti-

lanteen, joka keskeyttää kyseisen henkilön palvelun tai 

pahimmillaan myös muiden käyttäjien palvelun. 

• Sovellus- tai tietokantapalvelinten vikaantuminen voi 

aiheuttaa välittömän palvelun keskeytymisen, mikäli va-

rajärjestelyä ei ole olemassa.

• Haittaohjelmat voivat aiheuttaa virhetilanteita, joissa 

palvelun käyttäminen hidastuu tai keskeytyy. Haittaoh-

jelmat voivat myös muuttaa tai tuhota palvelun sisältä-

mää tietoa. 

Haittaohjelmien leviämistä ja vaikutuksia voidaan 
pienentää oikeilla työskentelymenetelmillä. 
Tällaisia ovat muun muassa: 
• Sähköisen palvelun hallinta tulee tehdä vain tätä tar-

koitusta varten olevilla tunnuksilla. Hallintaoikeuksilla ei 

tule käyttää sähköposti- ja www-yhteyksiä, eikä muita 

sovelluksia, jotka eivät nimenomaisesti liity ko. laitteiden 

hallintaan. Hallintaverkon ja –laitteiden tulisi olla erotet-

tu muusta verkosta.

• Sähköisen palvelun tuottamiseen tarkoitetuilla palve-

limilla ei tulisi tuottaa muita palveluita tai käyttää niitä 

muihin toimintoihin

• Sähköiseen palveluun liittyvien sähköpostin jakelulis-

tojen ylläpidossa tulisi minimoida laajojen jakelulistojen 

käyttöoikeudet. Laajat jakelulistat nopeuttavat muun 

muassa sähköpostimatojen leviämistä.

6.2 
Palvelun varmistaminen ja varajärjestelyt
Palvelussa käytettävän tiedon saatavuutta ja järjestelmän 

jatkuvuutta parantaa säännöllisten varmuuskopioiden 

tekeminen. Varmuuskopioilla taataan palveluntarjoajan 

kannalta oleellinen tiedon saatavuus, eli se että palvelu 
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on asiakkaiden käytössä lupausten mukaisesti. Seuraa-

vassa on lueteltu toimenpiteitä palvelun käytettävyyden 

turvaamiseksi.

• Palvelutasosopimusten laatimisella järjestelmä- ja lai-

tetoimittajien kanssa voidaan täsmentää niitä toimia, joi-

ta toimittajat ovat velvollisia tekemään häiriötilanteissa. 

Palvelutason saavuttamatta jättämiselle tulee asettaa riit-

tävä sanktio, jotta toimittaja todella noudattaa sopimus-

ta. Tämän lisäksi palvelutasosopimusten toteutumista 

tulee säännöllisesti seurata. Sopimuksista tulee tunnis-

taa ja huomioida mahdollisten force majeure – ehtojen 

asettamat rajoitukset.

• Palvelun käytettävyyteen voitiin arkkitehtuuritasolla 

vaikuttaa merkittävästi suunnitteluvaiheessa, jolloin yl-

läpitovaiheessa tehtäväksi jää lähinnä valittujen kompo-

nenttien asian mukainen huolto ja ylläpito.

• Palvelun jatkuvuutta voidaan turvata varmistamalla 

säännöllisesti palveluun tallennettu data ja sovellusten 

tiedostot. Palvelun jatkuvuus voidaan osaltaan varmistaa 

myös hankkimalla riittävä määrä tuotantokapasiteettia 

mahdollisten häiriöiden varalle. Hyvin suunniteltu järjes-

telmä on helposti laajennettavissa ja se on vikasietokykyi-

nen. Varajärjestelmien ylläpito on kuitenkin kallista, joten 

tällaisten toimenpiteiden kustannukset ja toimenpiteistä 

aiheutuva hyöty tulee arvioida huolellisesti. Hyvä varmis-

tuskäytäntö sisältää kuvauksen varmistettavasta tiedosta, 

varmistustavasta sekä varmistusten säilyttämisestä ja tes-

taamisesta.

• Määritetään varmistettava tieto. Tämä tarkoittaa tie-

dostopalvelimien osalta niiden hakemistojen määrittä-

mistä, jotka kuuluvat varmistusten piiriin ja tietokanta-

palvelinten osalta voidaan sopia joko yksinkertaisesta 

tiedostovarmistamisesta tai kehittyneemmän tietokanta-

agentin käytöstä. Usein on perusteltua replikoida koko 

tietokanta.

• Varmuuskopiointien kierto ja säilytys. Tyypillisesti var-

mistusrobotit käyttävät joko kalenteriaikaan perustuvaa 

tai tiedoston versioihin pohjautuvaa varmistusnauhojen 

kierrätystä. Varmistuskäytäntö voi vaihdella, mutta tyy-

pillisesti muuttuvien tietojen varmistus tehdään päivit-

täin ja täydellinen tiedon varmistus kerran viikossa.

• Varmistusten testaus. Varmistusten toimivuus tulee 

testata jokaisen varmistusnauhan osalta, jotta voidaan 

varmistua siitä, että tieto on tallentunut nauhalle. Erityi-

sesti tietokantojen suhteen on varmistuttava siitä, että 

tietokanta voidaan varmistusnauhalta palauttaa toimin-

takuntoon.

6.3 
Palvelun kehitysvaiheiden siirtäminen 
tuotantoon
Sähköisen palvelun eri kehitysvaiheiden elinkaari kulkee 

kolmen portaan kautta. Ensimmäiseksi palvelun uutta 

versiota suunnitellaan kehitysympäristössä. Seuraavaksi 

sopivasti kehittynyt palvelun versio siirretään testiym-

päristöön, jossa varmistutaan siitä, että kyseinen versio 

toimii oikein ja on kypsä viimeiseen vaiheeseen, tuotan-

toympäristöön.

 Ilman määrämuotoista muutostenhallintaa hyvät 

ja turvalliset tietojärjestelmät muuttuvat nopeasti epä-

luotettaviksi. Tämän johdosta muutostenhallinnan tulee 

olla määrämuotoista ja ulottua myös ulkopuolelta ostet-

taviin sovelluspalveluihin. 

 Palveluun tehtävien muutosten on vastattava suun-

nitteluvaiheessa määritettyjä tietoturvavaatimuksia. 

Muutoksenhallintaprosessin perusideana on se, että 

kaikki järjestelmämuutokset tapahtuvat kontrolloidusti 

ja ovat testattuja ja asianmukaisesti hyväksyttyjä ja doku-

mentoituja. Oleellista muutoksenhallinnassa on käyttäji-

en oikeudet; muutosta ei toteuta, testaa ja hyväksy sama 

henkilö (tehtävien eriyttämistä on käsitelty aiemmin op-

paassa). Alla esitetään yksinkertaistettu versio muutos-

tenhallinnan kulusta:
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 Alla esitetään yksinkertaistettu versio muutostenhallinnan kulusta:

Muutospyynnön toimittaminen

Muutoksen vaikutusten arviointi

Muutos on perusteltu ja hyväksyttävissä

 Muutos on asianmukaisesti hyväksytty

Muutos dokumentoitu ja siirretty tuotantoon

TOIMITETTU

ARVIOITU

MUUTOS ON TEHTY

HYVÄKSYTTY

TESTATTU

SULJETTU

MUUTOS HYLÄTTY, 

PERUTTU TAI 

EPÄONNISTUNUT, PALUU 

EDELLISEEN TILAAN
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Muutos on perusteltu ja hyväksyttävissä

6.4 
Palvelun tietoturvallisuuden mittaaminen
Sähköisen palvelun seuraaminen ja järjestelmällinen tie-

toturvallisuuden mittaaminen auttaa palvelun sekä tie-

toturvamekanismien hallinnassa. Mittaamisen kannalta 

oikean tiedon kerääminen edellyttää tietoturvallisuuden 

mittaamisen suunnittelemista jo sähköisen palvelun 

suunnitteluvaiheessa.

 Tietoturvan mittaamisen tarkoituksena on tuottaa in-

formaatiota, joka auttaa toiminnan johtamisessa, erityi-

sesti suojaustoimenpiteiden suunnittelussa ja priorisoin-

nissa sekä investointipäätösten tekemisessä. Seuraavassa 

on suuntaa antava lista sähköisen palvelun tietoturval-

lisuuden mittaamisen menetelmistä, jotka soveltuvat 

useimpien yritysten käyttöön, joko sellaisenaan tai hie-

man mukailtuina:

• Riskianalyysit säännöllisin väliajoin antavat kuvan sii-

tä, miten tietoturvallisuuden taso on kehittynyt edellises-

tä arviointikerrasta.

• Tietoturvatestauksia voidaan suorittaa säännöllisin 

väliajoin, jolloin saadaan selville järjestelmän nykyinen 

tila ja onko tarvittavat tietoturvapäivitykset tehty ajal-

laan.

• Palvelun tuottamiseen käytettävien järjestelmien suo-

rituskyvyn seuraamisella havaitaan, mikäli järjestelmä ei 

toimi tavanomaiseen tapaan. Poikkeava suorituskyky voi 

olla merkki esimerkiksi virusepidemiasta.

• Käyttäjien sisään ja uloskirjautumisissa voidaan mi-

tata onnistuneiden ja epäonnistuneiden tapahtumien 

määrää. Mittaamisen tuloksena käyttäjien tunnistusme-

netelmiä voidaan kehittää tehokkaammaksi. 

• Järjestelmien hälytykset toimivat järjestelmän toimi-

vuuden mittarina. Palveluun vaikuttavien virhetilantei-

den, virheellisten tapahtumien tai tietoturvaloukkausten 

lukumäärä kertoo, kuinka hyvin palvelu on suunniteltu 

ja auttaa priorisoimaan tietoturvaan liittyviä kehityshank-

keita.

• Palvelutapahtumien kirjausketjun seuraaminen on 

hyödyllistä erityisesti rahaliikenteen tai muun arvokkaan 

omaisuuden osalta. Tapahtumien tallentaminen auttaa 

erityisesti väärinkäytösten tutkinnassa. Toisaalta laajaa 

tapahtumaketjujen massaa voidaan analysoida mahdol-

listen poikkeamien ja väärinkäytösten havaitsemiseksi.

• Tietoturvallisuuteen liittyvien sidosryhmäkyselyiden 

tulokset, reklamaatiot ja asiakaspalautteet auttavat kehit-

tämään palvelua.

• Järjestelmätasolla voidaan arvioida vaarallisten työyh-

distelmien tai palvelun ylläpitämiseen liittyvien erityisen 

laajojen käyttöoikeuksien lukumäärä.

• Havaittujen tietoturva-aukkojen lukumäärä tietyllä 

ajanjaksolla.

• Korjattujen tietoturva-aukkojen lukumäärä tietyllä 

ajanjaksolla.
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7 
Palvelun lopettaminen

Tämä luku käsittelee palvelun lopettamista. Palvelun lo-

pettamisen ei useinkaan mielletä sisältyvän palvelun elin-

kaaren vaiheisiin. Sillä on kuitenkin merkitystä tietoturvan 

kannalta, Palvelun lopettamiseen liittyy tietoturvan nä-

kökulmasta palvelussa kertyneen tai siinä kerätyn tiedon 

tuhoaminen tai säilyttäminen. Palvelun lopettaminen voi 

myös olla seurausta yhdistymisestä johonkin toiseen pal-

veluun, jota niin ikään käsitellään tässä luvussa.

 Sähköisen palvelun lopettamiseen liittyvät tietotur-

vakysymykset tulee ratkaista ennen palvelun elinkaaren 

päättymistä. Palvelun sulkeminen voi tulla käyttäjille 

epämieluisana yllätyksenä, mikäli palveluntarjoaja ei 

tiedota lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä riittävän 

ajoissa, jotta käyttäjät voivat varautua asianmukaisesti 

suojaamalla tarpeelliset palvelun sisältämät tiedot. Toi-

saalta palveluntarjoajan on ennen palvelun lopettamista 

ratkaistava palvelun sisältämän tiedon käsittelemiseen 

liittyvät haasteet tiedon tallentamisen ja tuhoamisen 

suhteen.

Palvelun lopettamisen tehtävälista tie-
toturvallisuuden näkökulmasta:

1.  Varmista, että palvelussa tallennettua  

 tietoa käsitellään asianmukaisesti palvelun  

 lopettamisen jälkeen.

2.  Tiedota palvelun lopettamisesta eri 

 osapuolia. 

3.  Laadi toimintatavat, joissa kerrotaan,   

 miten tieto tulee säilyttää tai tuhota 

 asianmukaisesti.

Palvelun lopettamiseen liittyviä 
kysymyksiä:

•  Pitääkö tietoa säilyttää esimerkiksi 

 viranomaisia varten?

•  Kuka omistaa palvelun sisältämät tiedot ja  

 lokitiedot?

•  Säilytetäänkö tietoa palvelun lopettamisen  

 jälkeen? 

•  Miten tietoon pääsee käsiksi? 

• Kuka tietoa saa käsitellä?
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7.1 
Tiedon tuhoaminen
Palveluntarjoajan tulee suunnitella palvelujen lopetta-

mista koskeva toimintamalli. Tällöin tallennetun tiedon 

tuhoamiseen liittyvät menettelytavat tulee kirjoittaa 

ylös, jotta ne ovat kaikkien osapuolien saatavilla. Palve-

lun lopettamisvaiheessa on myös tarkasteltava eri viran-

omaistahojen vaatimuksia palveluun tallennetun tiedon 

hävittämisestä. On tärkeää, että tieto tuhotaan asianmu-

kaisesti. Tiedon tuhoaminen ei ole aivan yksinkertaista. 

Tietoja pystytään palauttamaan tyhjennetyiltä ja osittain 

tuhoutuneilta tallennusmedioilta. Tiedon täydellisessä 

tuhoamisessa kannattaa hyödyntää asiantuntijoita, jotka 

tuntevat tiedon hävittämiseen soveltuvat menetelmät. 

Luottamuksellisen tiedon tuhoamiseen voidaan käyttää 

seuraavia menetelmiä:

• Ylikirjoittaminen, joka tarkoittaa, että tiedon päälle 

tallennetaan ennalta määritetyn mallin mukaan tai sa-

tunnaisesti uutta tietoa. Tällöin kaikki olemassa oleva 

tieto kiintolevyllä, mukaan lukien käyttöjärjestelmä, tu-

hotaan ja näin tiedon palauttaminen on mahdotonta. 

Tämän toteuttamiseksi on olemassa aseita helppokäyt-

töisiä ja hinnaltaan kohtuullisia sovelluksia. Formatointi 

ei toimi ylikirjoituksen tavoin, sillä se ei estä mahdolli-

suutta palauttaa tietoja.

• Sähköisessä muodossa tallennetun tiedon fyysinen 

tuhoaminen esimerkiksi silppuamalla tallennukseen käy-

tetty kovalevy pieniksi palasiksi siten, että kovalevyn uu-

delleen käyttäminen on mahdotonta.

7.2 
Tiedon säilyttäminen
Sähköisen palvelun sulkemiseen liittyvissä tilanteissa 

palveluntarjoajan tulee varmistua siitä, tarvitseeko pal-

velussa käytettyä tietoa säilyttää. Seuraavassa on esitelty 

mahdollisia tiedon säilyttämisen syitä:

• Lainsäädäntö voi vaatia tietojen säilyttämistä, esimer-

kiksi kirjanpito-, tilinpäätösinformaation tai laskutuksen 

osalta.

• Palvelun toimittamiseen liittyvät sopimukset ja niihin 

liittyvät ehdot tulee täyttää myös palvelun lopettamisen 

jälkeen.

• Palvelun laskuttamiseen liittyvät toimenpiteet tulee 

olla todennettavissa myös palvelun lopettamisen jälkeen 

siltä osin, kuin se on tarpeellista.

• Palveluun tallennettu tieto joko luovutetaan asiak-

kaalle, tallennetaan itse tai tuhotaan asianmukaisesti.

7.3 
Yhdistyminen toiseen palveluun
Palvelun lopettamisen syynä voi olla palvelun yhdistymi-

nen toiseen vastaavaan palveluun. Tietoturvan kannalta 

palvelujen yhdistämisessä tulee arvioida seuraavia asioita:

• Tietoliikenteen turvallisuudesta on varmistuttava, 

kun tietoja siirretään järjestelmästä toiseen.

• Käyttöoikeuksien on toimittava uudessa järjestelmäs-

sä ilman muutoksia. Toisin sanoen käyttäjien on päästä-

vä tietoon käsiksi samalla tavalla kuin aikaisemmassakin 

palvelussa.

• Palvelun sisältämä tieto tulee liittää uuden palvelun 

varmistuksen piiriin siten, että tiedon eheys säilyy. Tämä 

edellyttää palvelussa käytettyjen tietokantojen ja suoja-

usmenetelmien yhteensopivuutta uuden palvelun kans-

sa tai tiedon muuttamista uuden palvelun käyttöön sopi-

vaksi. 

• Palvelun tietoturvallisuuden taso ei saa lasketa tai ai-

nakin tason mahdollisesta laskemisesta tulee tiedottaa 

asiakkaita heidän ymmärtämällään tavalla.

Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoajan tulee arvioida 

uuden yhdistymisen jälkeen syntyvän palvelun tietotur-

vavaatimuksia sekä noudattaa oppaassa esiteltyjä vaihei-

ta palvelun suunnittelusta ja rakentamisesta, aivan kuin 

kyseessä olisi uuden palvelun rakentaminen.
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Liite

Organisaation toimintaa ohjaavia tietoturvallisuuteen liittyviä standardeja:
ISO -standardit ovat keskeisimpiä tietoturvaan liittyviä standardeja, jotka kattavat tietoturvallisuuden kokonaisuutena 

keskittyen tietoturvallisuuden hallinnointiin. 

ISO 27000 – sarjan standardit käsittelevät tietoturvallisuutta. Standardit ohjaavat yritysten tietoturvallisuuden hallin-

nointiin liittyviä toimenpiteitä sekä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään liittyviä vaatimuksia.

http://www.iso.org/ 

British Standard (BS) -standardit toimivat pohjana monelle ISO tietoturvastandardille. Tällä hetkellä BS7799 on ainoa 

organisaation tietoturvallisuuden hallinnointiin liittyvä standardi, jonka voi sertifioida.

http://www.bsi-global.com/ 

Information Security Forum (ISF) on kansainvälinen järjestö, jonka jäsenenä on lähes 300 organisaatiota ympäri maail-

maa. ISF on julkaissut ”Standard of Good Practice for Information Security” -standardin vapaasti käytettäväksi. Standar-

di sisältää liiketoimintalähtöisen lähestymistavan yrityksen tai yhteisön tietoturvallisuuden kehittämiseksi 

Verrattuna ISO-standardiin ISF:n tietoturvastandardissa otetaan enemmän kantaa myös teknisiin toteutuksiin.

http://www.securityforum.org/ 

Tekniseen tietoturvallisuuteen liittyviä standardeja
ISO 15400 -sarjan standardit keskittyvät määrittelemään kriteerejä tietoteknisten tuotteiden ja järjestelmien turvalli-

suusominaisuuksille ja niiden arvioinnille. ISO 15408 -sarja tunnetaan myös nimellä Common Criteria.

http://www.iso.org/ 

Teknisiä standardeja, joissa viitataan tietoturvallisuuteen, on lukuisia. Aiheeseen liittyviä standardeja voi kysyä esimer-

kiksi valittuun jakelukanavaan, teknologiaan, järjestelmiin ja sovelluksiin liittyviltä valmistajilta tai toimittajilta.

Organisaation toimintaa ohjaavia viitekehyksiä:
Cobit (Control Objectives for Information and related Tehcnology) on Information Systems Audit and Control Associa-

tion (ISACA) -järjestön laatima viitekehys, jota organisaatio voi hyödyntää määritellessään tietojenkäsittelyn liiketoimin-

nallisia tavoitteita ja vaatimuksia. Viitekehys antaa vinkkejä johdolle siitä, miten yhdistetään liiketoiminnan ja IT-toimin-

tojen tavoitteet sekä siitä, miten näiden tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata. 

Viitekehyksessä määritellään IT-toimintojen prosesseja ja niihin liittyviä kontrolleja. Viitekehystä voidaan käyttää apuvä-

lineenä esimerkiksi liiketoimintaprosessien kontrollipisteitä määriteltäessä.

Cobit ei suoranaisesti ole malli tietoturvallisuuden toteuttamiselle, mutta viitekehyksessä otetaan kantaa myös merkit-

tävien tietoturvakysymysten ratkaisemiseen. 

http://www.isaca.org/ 
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Information Technology Infrastructure Library (ITIL) on ODG:n (Office of Goverment Commerce) laatima kirjasarja, 

johon kuuluu kahdeksan osaa. Yksi osa määrittelee tietoturvallisuuden johtamiseen liittyvät periaatteet. 

http://www.itil.co.uk/ 

OECD:n ohjeistuksessa esitellään yhdeksän tietoturvaperiaatetta, joiden tarkoituksena on vastata tietoyhteiskunnan 

nykyisiin haasteisiin. OECD:n ohjeistus määrittelee tietoturvallisuusperiaatteet, joissa tietoturvallisuuden rakentaminen, 

siitä huolehtiminen ja sen kehittäminen nähdään prosessina. Tämän ohjeistuksen noudattaminen ei ole pakollista, 

mutta tietoturvallisuuden kannalta suositeltavaa, sillä esitetyt periaatteet ovat tietoturvallisuuden kannalta hyödyllisiä. 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37441_1_1_1_1_37441,00.html 
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Lyhenne- ja käsiteluettelo

LUOTI- ohjelma  LUOTI- ohjelma on liikenne- ja viestintäministeriön kehittämisohjelma vuosille 2005-2006.  

   Ohjelman tavoitteena on uusien sähköisten palveluiden tietoturvan edistäminen.

A-tunniste   Puhelujen alussa oleva DTMF-signaali, joka ilmaisee tilaajatunnuksen.

Arvoverkko   Tapa kuvata monimutkainen liiketoimintakenttä perinteistä arvoketjua monipuolisemmalla  

   tavalla. Arvoketjuista poiketen arvoverkossa voi olla useita samalla toimialalla olevia toimijoita.

BT    Bluetooth. Langaton tiedonsiirtoteknologia lyhyille etäisyyksille (10 m).

BETA    Beta-testauksella tarkoitetaan keskeneräisen palvelun julkistamista koekäytettäväksi ennen  

   varsinaista julkistamispäivää.

CA    Certification Authority. Varmentajaviranomainen.

CERT    Computer Emergency Response Team. CERT-FI on Viestintävirastossa toimiva kansallinen  

   CERT-ryhmä, jonka tehtävänä on tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi, ratkaisu  

   sekä tietoturvauhkista tiedottaminen.

COBIT    (Control Objectives for Information and related Tehcnology) on viitekehys, jota organisaatio  

   voi hyödyntää määritellessään tietojenkäsittelyn  liiketoiminnallisia tavoitteita.

DNS   Domain Name System. Internetin nimijärjestelmä, joka kääntää verkkotunnukset IP-osoitteiksi.

DRM    Digital Rights Management. Sähköisten oikeuksien hallinta. Menetelmä, jolla pyritään 

   kontrolloimaan sähköisen sisällön jakelua.

FTP    File Transfer Protocol. Tiedostonsiirtoprotokolla.

Haittaohjelma  Ohjelmia, jotka tarkoituksellisesti aiheuttavat ei-toivottuja tapahtumia laitteissa ja 

   tietojärjestelmissä.

HST    Henkilön Sähköinen Tunnistaminen. Suomalainen sirupohjainen henkilövarmenne.

HTTP    Hypertext Transfer Protocol. Selainten käyttämä tiedonsiirtoprotokolla, https on salattu 

   SSL-protokolla.

ID    Identiteetti.

IDS    Intrusion-detection System. Tunkeutumisen tunnistusjärjestelmä.

IMEI    International Mobile Equipment Identity- Mobiililaitteen yksilötunnus.

IP    Internet Protocol. Vastaa päätelaitteiden osoitteistamisesta ja pakettien reitittämisestä verkossa.  

   IPv4 ja IPv6 ovat IP:n eri versioita.

IPSec    IP security. Kokoelma tietoturvaprotokollia IP:hen liittyen.

ISIM    IMS Subscriber Identity Module.

ISO    International Organization for Standardization.

ITIL    IT Infrastructure Library.

ISACA   Information Aystem Audit and Control Association.

Juurinimipalvelin Internetin ylimmän tason DNS-palvelin.

Kalastelu  Katso Phishing.

Katso    Kansaneläkelaitoksen ja verohallinnon yhteinen sähköinen organisaatiotunniste, joka korvaa  

   TYVI tunnuksen.

MHP    Multimedia Home Platform. Avoin sovellusohjelmointirajapinta digi-tv:n  vuorovaikutteisille  

   sovelluksille.

MPLS    Multiprotocol Label Switching.
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Paluukanava   Tekninen ratkaisu, jolla katsoja voi lähettää palveluntarjoajalle tietoja, hakea sovelluksia tai  

   muuta sisältöä. Tällä hetkellä tämä on tyypillisesti toteutettu Suomessa modeemiyhteydellä.  

   Tulevaisuudessa paluukanava on laajakaistainen Internet-yhteys sitä tukevien päätelaitteiden  

   tullessa  markkinoille.

ODBC    Open Database Connectivity. Rajapinta tietokannoille.

Palvelunestohyökkäys Hyökkäys, jonka tarkoituksena on vaikeuttaa palvelun toimintaa tai estää se kokonaan.

PCI-DSS   Payment Card Industry Data Security Standard. Kansainvälinen maksukorttialan tietoturva 

   standardi.

PIN    Personal Identification Number (GSM). Käyttäjän tunnistuskoodi.

Phishing  Phishing-termillä tarkoitetaan tiedon kalastelua tiedon omistajalta, esimerkiksi salasanojen ja  

   käyttäjätunnusten hankkimista aiheettomien ja virheellisten sähköpostiviestien tai www-sivu 

   jen avulla.

PKI    Public Key Infrastructure. Julkisen avaimen infrastruktuuri.

Remote Login   Unix toiminnallisuus, joka mahdollistaa etäkirjautumisen.

S/MIME   Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions. Sähköpostin suojaamiseen tarkoitettu 

   protokolla.

Salaus   Tiedon muuttaminen sellaiseen muotoon, ettei ulkopuolinen voi saada sitä selville.

SATU    Sähköinen asiointitunnus.

Secure Shell   Protokolla etäyhteyksien ja tiedonsiirron suojaamiseksi (SSH).

SMS    Short Message Service. Matkapuhelinten tekstiviestijärjestelmä.

SNMP    Simple Network Management Protocol. Verkonhallinnassa käytettävä tietoliikenneprotokolla.

SSL    Secure Sockets Layer. Tietoliikenteen salausprotokolla.

TCP    Transmission Control Protocol. Vastaa kahden päätelaitteen välisestä tiedonsiirtoyhteydestä,  

   pakettien järjestämisestä ja hukkuneiden pakettien uudelleenlähetyksestä.

TCP/IP    Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Internetin tietoliikenteessä käytetty verkko 

   protokollien yhdistelmä.

TELNET    Internet-protokolla etäyhteyksiin.

Tietomurto  Tunkeutuminen suojattuun järjestelmään. Tietomurto on määrätty rangaistavaksi rikoslaissa.

TLS    Transport Layer Security. Katso myös SSL.

TMSI    Temporary Mobile Subscriber Identity. Tilaajan väliaikainen tunnus, jolla  käyttäjän identiteetti  

   suojataan, kun siirretään tätä koskevia tietoja.

Troijalainen  Hyödylliseksi naamioitu ohjelma, johon on piilotettu haittaohjelma.

TUPAS   Tupas on suomalaisten pankkien yhteinen sähköinen tunnistamispalvelu. 

TYVI    TYVI on organisaation sähköinen tunnus yritysten ja viranomaisten välillä käytävää sähköistä  

   tiedonsiirtoa varten. Viranomaisille välitettävien tietojen osapuolina toimivat: yritys, valtuutet- 

   tu esim. tilitoimisto, operaattori ja viranomainen, esim. Verohallinto. 

USIM    User Services Identity Module (UMTS). “SIM-kortti” UMTS:ssä.

WEB Services   Palvelujen julkistaminen Internetiin teknologiariippumattomalla tavalla.

WLAN    Wireless Local Area Network. Langaton lähiverkko.

Varmenne  Sähköinen todistus, jolla vahvistetaan, että todistukseen haltija on tietty henkilö, organisaatio  

   tai järjestelmä.

VPN    Virtual Private Network. Virtuaalinen sisäverkko. Ratkaisu, jolla organisaation sisäverkko 

   voidaan ulottaa turvallisesti turvattoman julkisen  verkon, kuten Internetin yli.

X.25    Protokolla pakettikytkentäisiä verkkoja käyttäviä viestintäpalveluja varten.
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