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1. Yleistä 
 

Liikennetietoalusta-hankkeessa Tieliikelaitos ja WM-data kehittävät liikenteen tieto-
palveluiden käyttöön ajantasaisen liikennetiedon sisältöalustan ja sen vaatimat palvelu-
komponentit. Sisältöalusta mahdollistaa räätälöidyn, laatuvarmistetun ja 24 tuntia 
vuorokaudessa operoidun liikennetiedon jakamisen palveluntuottajien tai organisaation 
omien palveluiden kautta liikkujien mobiilipäätelaitesovelluksiin.  

Tuotettaessa materiaalia yleiseen jakeluun tulee kiinnittää huomiota lähetettävän 
tiedon oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen. Tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus 
asettavat haasteita palvelun toiminnalle samoin kuin palvelun suojaaminen erilaisilta 
maksullisen tiedon väärinkäytöksiltä. Liikennetietojärjestelmän tarjoamien tietojen 
oikeellisuuden varmistaminen on erityisen haasteellista, sillä tietoja palveluun tuottavat 
suurelta osin Tieliikelaitoksen ulkopuoliset tahot. Esimerkiksi kaikki järjestelmään 
tietoa tuottavat mittalaitteet eivät ole Tieliikelaitoksen omistuksessa ja ovat siten 
Tieliikelaitoksen välittömän kontrollin ulottumattomissa. Palveluun voivat tuottaa 
radiokanavien kautta tietoja myös radion kuuntelijat, joiden kertomat havainnot voivat 
olla subjektiivisia tai myös tarkoituksellisesti vääriä. 

Kiinteiden asiakassopimusten kautta on luvattu toimittaa ajantasaista ja oikeaa tietoa, 
joten palvelun laatu ja tasaisuus on pystyttävä turvaamaan. Vaikka palveluun liittyy 
riskejä, on se kuitenkin mahdollista toteuttaa turvallisesti varautumalla tietoturva-
kysymyksiin jo suunnitteluvaiheessa. 

 
1.1 Projektin kohde 
 

Projekti on osa liikenne- ja viestintäministeriön LUOTI-ohjelmaa. Tässä projektissa 
keskityttiin LUOTI-ohjelman tavoitteissa määriteltyjen tekijöiden kartoittamiseen, 
analysointiin ja dokumentointiin. Projektin tietoturva-asiantuntijapalvelua tarjosi KPMG. 

Projektin kohteena oli Tieliikelaitoksen ja WM-datan Liikennetietoalusta-hanke ja 
erityisesti siihen liittyvät tietoturvanäkökohdat. Case-esimerkkinä tässä raportissa 
esitellään Hakamäentien pilotti Liikennetietoalustasta. Työn aikana Hakamäentien 
pilottia ei kuitenkaan erikseen tarkasteltu, vaan projektissa keskityttiin Liikennetieto-
alustan toimintaan yleisemmällä tasolla. 

Projektin alussa KPMG esitti Tieliikelaitokselle erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten 
hankkeen tietoturvallisuutta olisi mahdollista edistää LUOTI-ohjelman puitteissa. 
Ehdotetut etenemisvaihtoehdot olivat: 

1 Liikennetietojärjestelmään liittyvien prosessien kartoittaminen haastattelujen 
perusteella, prosessien kuvaaminen ja prosesseihin liittyvien tietoturvaheikkouksien 
tunnistaminen ryhmätyömenetelmin. Tarkoituksena oli dokumentoida 
järjestelmässä jo olevat sekä järjestelmästä mahdollisesti toistaiseksi puuttuvat 
prosessien kulkuun liittyvät, tunnistettavat kontrollipisteet. Lisäksi prosessien 
kuvauksissa ja työpajoissa mahdollisesti löytyvien tietoturvaratkaisujen ja kehitys-
ehdotusten antaminen ja dokumentointi. 
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2 Liikennetietojärjestelmään liittyvien palvelinten käyttöjärjestelmien ja palvelussa 
käytettyjen komponenttien, kuten www-palvelin, ftp-palvelin, MS SQL ja Biztalk, 
tietoturvavaatimusten määrittely ja dokumentointi.  

3 Olemassa olevien palvelinten ja järjestelmäkomponenttien tietoturvallisuuden 
tekninen testaaminen ja auditointi käyttäen haavoittuvuustestauksen menetelmiä 
verkosta käsin sekä paikallisella järjestelmäauditoinnilla. 

4 Palveluun ja sen tuottamiseen liittyvän ympäristön kehittämiseen ja ylläpitoon 
liittyvien ulkoistusjärjestelyiden sekä sopimusten läpikäynti, erityisesti tietoturva-
vaatimusten ja vastuiden osalta.1  

5 Tieliikelaitoksen oma ehdotus ja vapaavalintainen tietoturvakonsultointi. 

Esitetyistä vaihtoehdoista Tieliikelaitos valitsi kohdan 1 mukaisen työn, joten 
hankkeessa keskityttiin liiketoimintaprosessien kuvaamiseen ja prosesseihin liittyviin 
kontrolleihin sekä riskeihin. 

 
1.2 Projektin tavoitteet ja rajaukset 
 

LUOTI-ohjelman tarkoituksena on käytännön hankkeiden avulla kehittää uutta mallia, 
jossa tietoturva otetaan entistä paremmin mukaan sähköisiin palveluihin jo niiden 
kehittämisvaiheessa.   

Tavoitteena oli auttaa Tieliikelaitosta ja WM-dataa kehittämään tietoturvallista ja 
käyttäjille helppokäyttöistä mobiilipalvelua sekä tuottaa LUOTI-ohjelmalle materiaalia, 
jonka avulla ohjelma voi edistää tietoturvallisuuden huomioimista uuden teknologian 
käyttöönotossa. Erityisesti Liikennetietoalusta-projektin tavoitteena oli: 

▪ Kartoittaa liiketoimintaprosessit ja prosesseihin liittyviä riskejä. 

▪ Arvioida hankkeeseen liittyviä tietoturvariskejä liiketoimintaprosessien 
näkökulmasta.  

▪ Etsiä mahdollisten uusien tietoturvariskien ratkaisukeinoja. 

▪ Dokumentoida arviointien tulokset ja toimintamallit uusien tietoturvariskien 
vähentämiseksi. 

Projektissa ei suoritettu teknistä palvelualustan tietoturvallisuuden testaamista, koska 
hankkeen omistaja, Tieliikelaitos, ei nähnyt tarpeelliseksi järjestelmän teknistä 
testaamista. 

 

                                               
1 Osa sopimuksista oli jo tehty, mutta tiettyjen laitteiden osalta sopimusneuvottelut olivat edelleen kesken, jolloin 
sopimuksiin olisi ollut helppoa tehdä mahdollisesti tietoturvaa parantavia muutoksia. Sopimuksiin liittyviä havaintoja tehtiin 
myös valitulla riskikartoitusmenetelmällä ja näitä havaintoja on mahdollista hyödyntää avoimien sopimusneuvotteluiden 
osalta. 
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1.3 Projektin menetelmät 
 

Projekti ja sen dokumentointi toteutettiin: 

▪ käymällä läpi Liikennetietoalusta-hankkeeseen ja käytettyyn tekniikkaan liittyvää 
dokumentaatiota, 

▪ haastattelemalla Liikennetietoalusta-hankkeen toteutuksen kannalta keskeisiä 
Tieliikelaitoksen henkilöitä: 

- Sampo Hietanen, 

- Tuomo Eloranta, 

- Juho Parikka, 

▪ mallintamalla haastattelujen pohjalta Liikennetietoalustan liiketoimintaprosessit, 

- täsmentämällä prosessikuvia useiden kommenttikierrosten aikana,  

▪ järjestämällä riskien ja kontrollitoimenpiteiden tunnistamiseen tähtäävät työpajat  
(2 kpl) 

- työpajoihin osallistui KPMG:n edustajien lisäksi Tieliikelaitoksen ja WM-
datan edustajia. Toisessa työpajassa oli mukana myös LUOTI-hanketta 
edustanut Eeran asiantuntija. 

▪ Tietoturva-asiantuntijoina hankkeessa toimivat Mika Laaksonen ja Mika Iivari 
KPMG:stä. 
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2. Liikennetietoalusta 
 
2.1 Hankekuvaus 
 

Liikennetietoalusta tarjoaa Tieliikelaitoksen Liikenteen tietopalveluille liiketoiminta-
mallin, jossa eri lähteistä keräämällä ja tietoa yhdistelemällä jalostetaan tietoa 
tielläliikkujille. Käytetyt ratkaisut ja palvelut tulevat perustumaan erittäin suureen 
tietomäärään, jota järjestelmään tulee eri sopimusten perusteella ilmaiseksi, 
vaihtamalla tai ostamalla. Suomen liikennetieto tulee Liikennetietoalustan kautta 
kerättyä yhteen paikkaan, josta se on helppo jakaa sen tarvitsijoille. Tiedon tuottajat 
voivat olla, ja myös usein ovat, Tieliikelaitoksen ulkopuolisia tahoja. 

Liikennetietoalustasta jaetaan tietoa eri tahoille eri käyttötarkoituksiin solmittujen 
sopimusten mukaan. Tieto tulee näkymään laajasti ja tulee kaikkien tielläliikkujien 
käytettäväksi. Tavallisen tielläliikkujan lisäksi tietoa myydään muun muassa logistiikka-
yrityksille sekä muille tahoille, joita tuotettu tieto kiinnostaa. Lukuisien eri tietolajien 
avulla palvelusta pyritään kehittämään monipuolinen ja kattava. Kerättyjä tietolajeja eri 
lähteistä yhdistellään toisiinsa, jolloin tieto tarkentuu ja siten tiedon laatu paranee ja 
sen voidaan katsoa lisäävän yleistä liikenneturvallisuutta. Esimerkiksi Navicorelle 
toimitetaan häiriö- ja tietyötietoa, jonka avulla navigointilaitteisto voi varoittaa palvelun 
käyttäjää mahdollisista onnettomuuksista ja muista liikennettä haittaavista asioista. 

Liikennetietoalustan sisältämien tietojen keräämisessä Tieliikelaitos tulee olemaan 
yhteydessä myös tavallisten tielläliikkujien kanssa. Esimerkkinä tästä toimivat radio-
kanavat, joiden lähetyksiin tielläliikkujat voivat soittaa. Radiokanavien toimittajat 
kirjaavat tiedot Liikennetietoalustaan Tieliikelaitoksen tarjoaman työkalun avulla. 
Tieliikelaitoksen operaattorit käyvät tiedon läpi ja vievät tiedon näkyviin Liikennetieto-
alustaan kehitetyn operaattorityökalun kautta. Häiriöeditorin avulla muokataan kaikki 
tulevat häiriö- ja tietyöilmoitukset julkaisukelpoisiksi. Muokkaamisen jälkeen tiedot 
siirretään Liikennetietoalustan tietokantaan, josta ne ovat julkaistavissa. Operaattori-
työkalun pääasiallinen käyttäjäryhmä on Liikenteen tietopalveluiden operaattorit, joita 
on paikalla vähintään yksi operaattori 24 tuntia vuorokaudessa. Automaattisista 
mittajärjestelmistä ja tietolähteistä tulee järjestelmään tietoa suoraan ilman, että 
operaattorit muokkaavat tai tarkistavat näitä tietoja.2  

Case-esimerkkinä tässä raportissa esitellään Liikennetietoalustan Hakamäentien 
pilottihanke. Sen lisäksi Liikennetietoalusta-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa 
monipuolisempi sisällönjakelu. Raportissa ja tässä hankkeessa ei kuitenkin käsitelty 
Hakamäentien pilottia yksittäisenä asiana. Hakamäentien pilotti on vain yksi Liikenne-
tietoalustan mahdollistamista sovelluksista ja käyttötarkoituksista, joten Liikennetieto-
alusta-hanketta tarkasteltiin yleisemmin keskittyen sen liiketoimintaprosesseihin, 
niiden tietoturvariskeihin ja kontrolleihin riski/kontrollityöpajojen tulosten analysoinnin 
yhteydessä.  

                                               
2 Projektin työpajoissa tehtyjen riskikartoitusten perusteella järjestelmään tullaan todennäköisesti kehittämään erilaisia raja-
arvoja ja hälytyksiä, joiden perusteella tietyt tiedot menevät operaattoreiden käsiteltäviksi. Myös automaattisten tarkastusten 
ja raja-arvojen määrää järjestelmässä tullaan lisäämään. 
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2.2 CASE – Hakamäentien pilotti 
 

Hakamäentien pilotti – AINO TYÖMAA2 – oli osa liikenne- ja viestintäministeriön AINO-
ohjelmaa. AINO-ohjelmaan kuuluvalla ”Liikenneverkon tilainformaatio” -alaohjelmalla 
haluttiin nopeuttaa väylänpidon painopisteen siirtymistä kohti tieverkon operointia ja 
liikenteen toimivuutta käsittäen koko liikenneverkon kaikkine linkkeineen, solmu-
kohtineen ja liikennemuotoineen. 

  
Kuva 1. Hakamäentien häiriötiedottaminen 
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”Liikenneverkon tilainformaatio” -alaohjelman tavoitteena oli kehittää liikenneverkon 
tilatiedon (häiriöt, ruuhkaisuus, sää, keli, matka-aika, ympäristö) kustannustehokasta 
ajantasaista seurantaa ja ajantasaiseen tietoon perustuvia palveluja liikenneverkkojen 
ja kaupunkiseutujen ongelmien ratkaisuun, kansalaisten ja elinkeinoelämän 
matkustamis- ja kuljetusturvallisuuden, -varmuuden ja -mukavuuden parantamiseen. 
Ohjelman vaikutuksesta väylänpidon painopiste siirtyy nopeammin kohti tieverkon 
operointia ja liikenteen toimivuutta sekä toisaalta kuljettajille liikenteen häiriöt eivät 
enää tuota nykyisen kaltaisia ikäviä yllätyksiä. 

Hakamäentien pilottiprojektissa toteutettiin tarvittavat rajapinnat eri järjestelmien 
välille sekä palveluntarjoajille avoimet palvelurajapinnat, joiden avulla kertynyt aineisto 
on edelleen hyödynnettävissä liikenteen informaatiopalveluiden tuottamisessa, 
liikennesuunnittelussa sekä liikenteen ohjauksessa. 

Kaikissa ratkaisuissa otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon aiheeseen liittyvät 
aikaisemmin tehdyt tutkimukset, suunnitelmat sekä kertyneet kokemukset. Kerättävälle 
aineistolle asetettavat laatuvaatimukset määriteltiin siten, että aineisto on laajasti 
hyödynnettävissä paitsi informaatiopalveluiden myös liikenteen suunnittelun ja 
ohjauksen tarpeisiin. 

Pilotin tavoitteena oli vähentää työmaan aiheuttamia liikenteellisiä haittoja, kuten 
onnettomuuksia, ajanhukkaa ja muita yhteiskuntataloudellisia kustannuksia, pilotti-
kohteeksi valitussa Hakamäentien parannushankkeessa. Tavoite saavutettiin 
vaikuttamalla ihmisten liikkumisvalintoihin, lähtöajankohdan valintaan, kulkumuodon 
valintaan, reitinvalintaan ja liikennekäyttäytymiseen. 

Tieliikelaitoksen Liikennetietoalustaan kootaan liikennetilannetiedot eri tietolähteistä, 
kuten liikennekameroista, siirrettävistä liikenteen mittauspisteistä ja tienkäyttäjien 
havainnoista. Liikenteen palvelukeskuksessa päivystäjä seuraa liikennetilannetta ja 
kirjaa tilannetiedot tietokantaan liikennetiedon hallintatyökalulla. Mittalaitteiden 
tuottama tieto menee suoraan tietokantaan ilman palvelukeskuksen päivystäjän 
tekemiä toimia. Tästä tietomassasta Hakamäentien pilotissa suodatetaan yhteistyö-
kumppaneille näiden omaa toimintaa tukevia tietoja. Tiedot toimitetaan avoimeen 
rajapintaan noudettavaksi ja julkaistavaksi. Lisäksi pilotissa tuotetaan personoituja 
tiedotuspalveluja yrityksille. Tietopalvelut näille tahoille lähetetään sähköpostilla sekä 
mobiililaitteisiin tekstiviesteinä. Kaikki palvelut pilotin aikana ovat loppukäyttäjälle 
maksuttomia. Tiedottamisessa korostetaan tiedon lähdettä, koska muiden tien-
käyttäjien tuottaman tiedon arvo on eri kuin varmistetun viranomaistiedon. 

Esimerkkitapauksessa Hartwall Areenan vastuuhenkilö saa viestin kännykkäänsä ja/tai 
sähköpostiinsa. Viestissä ilmoitetaan ennakoimattomasta ruuhkasta Ilmalantiellä. 
Vastuuhenkilö ilmoittaa asiasta Hartwall Areenan yleisölle ja ohjeistaa heitä käyttämään 
muita vaihtoehtoisia reittejä. Sama vastuuhenkilö saa sähköpostilla tietoa ennakoidusta 
häiriöstä karttakuvan muodossa; lähellä sijaitseva tienpätkä ja/tai kaista suljetaan 
lähitulevaisuudessa. Vastuuhenkilö huomioi tämän ja vie viestin eteenpäin 
asiakkailleen. Hartwall Areenan vastuuhenkilö ennakoi illan ruuhkan ja ilmoittaa siitä 
Tieliikelaitoksen Liikenteen palvelukeskukseen (puhelimitse/SMS/sähköpostilla). Tämä 
tieto lähetetään tiedon ajoituksesta ja tyypistä riippuen ennakoituna/ 
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ennakoimattomana häiriönä asiakkaille eteenpäin. Tai hän ilmoittaa häiriöstä, joka 
tapahtuu ennakoimattomana. 

Hakamäentien pilotin tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida tiedontuotannon 
alkupäätä sekä laajentaa loppukäyttäjäpalveluja. Viranomaistiedotuksen hyödyksi 
tulevat nopeat ensimmäiset herätteet liikennetilanteen muuttumisesta. Kehitetty 
liikenteen hallinnan toimintamalli ja siihen liittyvät järjestelmät ja palvelut arvioitiin 
pilotin kokemusten perusteella, jonka jälkeen niihin tehtiin tarvittavat muutokset 
Liikennetietoalustaa varten. Hakamäentien parannushankkeen jälkeen palvelut ovat 
käytettävissä muissa tiehankkeissa. Pilotista saatuja hyviä kokemuksia ja kehitysideoita 
on otettu käyttöön nykyiseen Liikennetietoalustaan. 
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3. Tietoturvaa koskevat menetelmät ja 

toimintatavat 
 

Sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyy useita haasteita, joista monet liittyvät tai 
koskettavat myös tietoturvallisuutta. Tietoturvallisuus olisi huomioitava hankkeen ja 
palvelukehityksen kaikissa vaiheissa: 

▪ palvelun ideoinnissa, 

▪ palvelun suunnittelussa, 

▪ palvelun ja siihen liittyvän toteutuksen määrittelyssä, 

▪ palvelun rakentamisessa, 

▪ palvelun tuotantoon siirrossa, 

▪ palvelun ylläpidossa, kehittämisessä ja 

▪ palvelun lopettamisessa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut palvelunkehittäjän tietoturvaoppaan osana 
LUOTI-ohjelmaa. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa sähköisten palveluiden 
kehittäjiä tietoturva-asioiden huomioimisessa ja käytäntöön soveltamisessa. Opas on 
julkaistu liikenne- ja viestintäministeriön sarjassa tunnisteella ISBN 952-201-788-4. 
Se on myös ladattavissa verkosta osoitteesta: www.luoti.fi. 

Tässä LUOTI-hankkeen pilottiprojektissa oltiin jo palvelun rakentamisvaiheessa, mutta 
palveluun ja toteutukseen oli kuitenkin vielä mahdollista tehdä muutoksia 
huomattavasti helpommin kuin tuotantokäytössä olevaan palveluun ja järjestelmiin. 
Hankkeessa keskityttiin tietoturvallisuuden kehittämiseen liiketoimintaprosessien ja 
mallien kuvaamisen sekä näihin prosesseihin liittyvien riskien tunnistamisen ja 
järjestelmän tukemien kontrollien kartoituksen avulla.3  

 
3.1 Menetelmät ja toimintatavat palvelukehitysprosessissa 
 

Sähköisen palvelun suunnittelun yhteydessä on hyvä toteuttaa tietoturvariskien 
kartoitus. Kartoituksessa on huomioitava tietoturvallisuuteen liittyvät riskit sekä 
palvelun toteuttamisen ja käyttämisen että palveluntarjoajan organisaation näkö-
kulmasta. Tietoturva- ja riskikartoituksilla selvitetään sähköiseen palveluun liittyvät 
merkittävät tietoturvauhkat sekä palveluntarjoajan nykyiset edellytykset tietoturvallisen 
palvelun tarjoamiseen. Sähköisen palvelun suunnittelun yhteydessä ei yleensä keskitytä 
organisaation oman tietoturvallisuuden perusteisiin. Palvelun tarjoajan on kuitenkin 
tiedostettava, että tietoturvallisuuden on oltava asianmukaisella tasolla koko 
organisaatiossa, jotta itse sähköinen palvelu olisi tietoturvallinen. 

                                               
3 Suositeltavinta olisi toteuttaa tämä jo palvelun ideointi- ja suunnitteluvaiheessa, jossa mietitään palvelun tulevia käyttö-
tapoja, asiakkaita ja eri toteutusvaihtoehtoja. Kuvauksia voi ja on suositeltavaa täydentää teknisten ratkaisujen täsmentyessä. 
Samoin erilaisia riskianalyysejä ja tietoturvallisuuden testauksia on suositeltavaa tehdä hankkeen eri vaiheissa, esimerkiksi 
dokumentaation, spesifikaatioiden, liiketoimintaprosessien tai varsinaisten järjestelmäkomponenttien perusteella. 
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Tietoturvariskien kartoittamisessa hyödynnetään aikaisemmin tehtyjä, palvelun 
toteuttamiseen liittyvien prosessien, sisäisten ja ulkoisten liittymien sekä palvelussa 
käytettävän tiedon ja käyttötapojen kuvauksia.4 Tietoturvariskien kartoittamisen yhtenä 
tavoitteena on myös riskien luokittelu ja niiden asettaminen tärkeysjärjestykseen. 
Kaikkien riskien osalta ei tarvitse suojautua parhaalla mahdollisella tavalla, sillä se ei 
aina ole tarkoituksenmukaista tai taloudellisesti järkevää. Kartoituksilla etsitään 
sähköisen palvelun kannalta merkittävät riskit ja niihin liittyvät suojautumiskeinot. 

Tietoturvariskikartoituksen tavoitteena on saada kokonaiskuva sähköisen palvelun 
tarjoamiseen liittyvistä riskeistä. Riskikartoitus antaa kuvan: 

▪ uhkista 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, kysymyssarjoja merkittävien riskien kartoittamiseksi sekä 
erilaisia listoja tunnetuista haavoittuvuuksista ja tietoturva-aukoista, joiden 
haitallisuutta tulee arvioida sähköisen palvelun kannalta. Uuden sähköisen palvelun 
tietoturvariskien kartoittaminen onnistuu erilaisten ryhmäkokousten ja haastattelujen 
avulla. Näiden avulla kartoitetaan sähköiseen palveluun liittyvät tietoturvauhkat. 
Kokousten avulla kartoitetaan liiketoiminnan prosessien riski- ja kontrollipisteitä, 
palvelun rajapintojen tietoturvauhkia sekä organisaation resursseista aiheutuvia uhkia. 
Tavallisesti ryhmäkokouksiin osallistuu organisaation liiketoiminnasta 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 palvelu- 
ja liiketoimintaprosessia tai tulevan järjestelmän teknistä toteutusta. Sähköisen 
palvelun tietoturvariskejä ja teknisen toteutuksen tasoa on mahdollista testata myös 
erilaisilla teknisillä testauksilla, kuten haavoittuvuustestauksella, mutta tämä on 
mahdollista vasta palvelun toteutusvaiheessa, jolloin on olemassa jotain konkreettista 
testattavaa. 

Tietoturvan kehityksessä on hyvä lähteä liikkeelle sillä, että määritetään riskit, jotka 
vaarantavat palvelua. Tämän jälkeen kannattaa miettiä toimenpiteitä riskien 
pienentämiseksi tai välttämiseksi. Vertaamalla riskin suuruutta ja mahdollisten 
suojaustoimenpiteiden kustannuksia saadaan selville, mitkä suojautumismenetelmät 
ovat taloudellisesti kannattavia. 

Riskien kartoituksessa kannattaa käyttää monenlaisia menetelmiä, joista esimerkkeinä 
ovat työpajat ja tarkistuslistat. LUOTI-projektin aikana pidettiin sisäisiä ja ulkoisia 
työpajoja, joiden tuloksena oli listoja riskeistä ja suojautumistoimenpiteistä. Tieliike-
laitoksen vastuulle jäi suojaustoimenpiteiden kannattavuuden arviointi. 

                                               
4 Tässä keskityttiin vain prosessien kuvaamiseen ja näihin prosesseihin liittyvien riskien tunnistamiseen. 
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Riskien määrittelyssä osa riskeistä on sellaisia, että niitä saadaan helposti käytettyä 
avuksi, kun tehdään tietoturvavaatimuksia alihankkijoille. Tällöin riskien ja suojaus-
toimenpiteiden määrittely tulee luonnollisesti tehdä tarkemmalle tasolle. Tässä 
projektissa osa sopimusneuvotteluista toimittajan kanssa oli vielä kesken, jolloin 
sopimusneuvotteluihin ehdittiin vielä ottamaan mukaan tietoturvaa parantavat 
näkökulmat.  

 
3.2 Tietoturvavaatimukset yhteistyökumppaneille 
 

Palveluntarjoajan tulee sopimuksessa asettaa selkeät ja konkreettiset tietoturva-
vaatimukset, joita alihankkijan tai muun yhteistyökumppanin, kuten verkkopalvelun 
toimittajan, sovelluskehittäjien sekä ylläpitopalveluiden tarjoajien tulee noudattaa. 
Seuraavissa listoissa esitetään erilaisia tietoturvavaatimuksia, jotka on syytä ottaa esille 
sopimuksentekovaiheessa, ja joita alihankkijan tai muun yhteistyökumppanin tulee 
noudattaa5: 

1. Operointi- ja ylläpitokäytännöt tulee dokumentoida ja tehdä tiettäväksi kaikille 
niitä tarvitseville työntekijöille. Lisäksi edellä mainittujen käytäntöjen asian-
mukaisuus pitää varmistaa ylläpitämällä niitä säännöllisesti ennakkoon sovitulla ja 
dokumentoidulla tavalla. 

2. Palveluun liittyvät muutokset tulee suorittaa ja dokumentoida ennalta sovitun ja 
dokumentoidun muutostenhallintakäytännön mukaisesti. 

3. Verkon ja järjestelmien operointiin ja ylläpitoon ja edellä mainittujen toimintojen 
valvontaan liittyvät vaaralliset työyhdistelmät (esimerkiksi työtehtävä, jossa sama 
henkilö kehittää ohjelman, testaa sen ja lopuksi siirtää ohjelman tuotantoon) tulee 
tunnistaa ja tarvittaessa erottaa eri henkilöiden tehtäviksi.  

4. Palvelun tarjoajan pitää pystyä valvomaan ja tarkistamaan ostamansa palvelu sekä 
siihen liittyvät käytännöt, raportit, dokumentit ja lokitiedostot (auditointioikeus). 

5. Palveluun liittyviä resursseja ja niiden käyttöastetta pitää valvoa riittävän palvelu-
tason varmistamiseksi. Verkon ja järjestelmien suorituskyvyn varmistaminen 
vaatii, että palvelun toimittaja arvioi myös tulevia kapasiteettivaatimuksia 
säännöllisesti ennakkoon sovitulla ja dokumentoidulla tavalla. 

6. Palveluun liittyvät uudet tietojärjestelmät, laitteet ja ohjelmistot sekä olemassa 
olevien järjestelmien, laitteiden ja ohjelmistojen uudet versiot tulee testata 
ennakkoon määriteltyjen ja dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti ja hyväksytysti 
ennen niiden käyttöönottoa. 

7. Palveluun liittyvät kriittiset tiedot tulee varmistaa asianmukaisesti ja varmistusten 
palautus pitää testata säännöllisesti ennakkoon määriteltyjen ja dokumentoitujen 
varmistus- ja testikäytäntöjen mukaisesti. Lisäksi kaikkien ohjelmistojen asennus-
mediat pitää säilyttää niin, että kyseessä olevat ohjelmistot voidaan milloin 
tahansa asentaa uudelleen. 

                                               
5 Tämä lista on yleisluontoinen eikä kohdistu nimenomaisesti tämän hankkeen sopimuksiin tai riskikartoitusten tuloksiin. 
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8. Verkkoa ja järjestelmiä tulee valvoa, operoida ja ylläpitää niin, että palvelun 
turvallisuus ja käytettävyys kyetään takaamaan asianmukaisesti. Tämä kattaa sekä 
talletetun että verkossa liikkuvan tiedon.  

9. Palveluun liittyvään organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon on etukäteen 
sovittava ja dokumentoitava toimintaperiaatteet, käytännöt ja kontrollit, joilla 
varmistetaan tiedon luottamuksellisuus, saatavuus ja eheys tiedonsiirron 
yhteydessä tiedonsiirtotavasta riippumatta. 

10. Verkon aktiivisten laitteiden ja palvelinten tulee kerätä lokeja ainakin ennalta 
sovittavista ylläpito- ja tietoturvatapahtumista. Lokeja tulee säilyttää turvallisesti 
ennakolta sovitun ja dokumentoidun ajan. Käytössä tulee mielellään olla keskitetty 
lokipalvelin, johon vain hyvin rajoitetulla määrällä henkilöitä on pääsy. Tämä 
mahdollistaa mahdollisten tietoturvaloukkausten tutkimisen. 

11. Palveluun liittyvistä virheistä on kerättävä lokitietoja. Lisäksi lokitiedot pitää 
analysoida ja niihin reagoida asianmukaisesti. Lokitiedostot pitää suojata 
luvattomilta muutoksilta ja luvattomalta pääsyltä. 

12. Palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi palvelun toimittajalla on oltava jatkuvasti 
ylläpidettävät jatkuvuudenhallintaprosessit ja -suunnitelmat. Suunnitelmissa tulee 
tunnistaa ja dokumentoida palvelun kannalta kriittiset prosessit ja infrastruktuuri. 

13. Palveluun kohdistuvat lakiperusteiset ja muut viranomaisten asettamat sekä 
sopimusperusteiset vaatimukset on tunnistettava ja dokumentoitava. Vaatimusten 
muutoksia on seurattava säännöllisesti. 

 
3.3 Liiketoimintaprosessien kuvaaminen 
 

Koska tietoturvallisuuden tulee olla osa liiketoimintaprosesseja, eikä oma erillinen 
toimintonsa, on liiketoimintaprosessien ja mallien tunteminen tietoturvallisuuden 
kannalta ensiarvoisen tärkeää. Liikennetietoalusta-projektissa on tunnistettu eri tieto-
lähteet, joista kehitetyn liiketoimintamallin avulla yhdistellään ja jalostetaan yleisesti 
hyödyllistä tietoa kaikille tielläliikkujille. Käytettävää tekniikkaa on kehittänyt ja 
testannut WM-data yhdessä Tieliikelaitoksen kanssa. Sen sijaan liiketoimintaa ei 
liiketoimintaprosessitasolla ollut projektissa toistaiseksi kattavasti kuvattu. LUOTI-
ohjelman puitteissa liiketoimintaprosessit mallinnettiin ja dokumentoitiin prosessi-
tasolla eli toimintaa tarkennettiin sille tasolle kuin se projektin kuluessa oli 
mahdollista. Prosessikuvaukset on esitetty tämän raportin liitteessä 1. Toiminnan 
kehittämisen kannalta on suositeltavaa, että Tieliikelaitos ja WM-data päivittävät 
prosessikuvauksia, mikäli niihin tulee muutoksia. (Liitteet on liikesalaisuuksien 
suojelemiseksi toimitettu vain hankkeen omistajalle, Tieliikelaitokselle.)  

Tietoturvallisuuden kehittämisen kannalta valitut tekniset ratkaisut ovat sinänsä 
toisarvoisia. Liiketoiminnan vaatimukset määrittävät liiketoimintaprosessit, jotka 
puolestaan asettavat vaatimuksia tietoturvalle. Valittujen teknisten ratkaisujen tulee 
mahdollistaa tietoturva- ja muihin vaatimuksiin vastaaminen. Tuotekehitys- ja pilotti-
projekteissa liiketoimintamallien sekä -prosessien huomioiminen on haastavaa, sillä 
kaikki liiketoiminnalliset näkökulmat eivät välttämättä ole vielä hahmottuneet. Ne 
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tarkentuvat projektin aikana tai sen tuloksena. Tulevan tai ajatellun liiketoimintamallin 
ja prosessin vaatimukset on kuitenkin pyrittävä selvittämään ja mallintamaan 
mahdollisimman ajoissa, jotta ne voidaan huomioida tekniikka- ja toteutusratkaisuja 
valittaessa. LUOTI-ohjelman Liikennetietoalusta-hankkeessa prosessikuvauksia 
käytettiin kriittisten tietoturvavaatimusten, kontrollipisteiden ja vaatimusten 
tunnistamiseen. Niitä käytettiin järjestettyjen riski- ja kontrollityöpajojen järjestämisen 
apuvälineenä ja niillä ohjattiin osallistujien ajatuksia liiketoimintaprosessin kannalta 
kriittisiin kohteisiin. Samalla pyrittiin varmistamaan tietoturvallisuuden kattava 
huomiointi prosessin kaikissa vaiheissa.   

3.3.1 Havainnot liiketoimintaprosessien mallintamisesta ja kuvaamisesta 
 

Liiketoimintaprosessien mallintaminen kehitys- tai konseptiasteella olevien tuotteiden 
ja palveluiden osalta on haastavaa, mutta tietoturvallisuuden kehittämisen kannalta 
erittäin hyödyllistä ja tärkeää. Prosessit muodostavat perustan tietoturvallisuudelle ja 
asettavat tuote- tai palvelukehitysprojektien tietoturvallisuudelle reunaehdot, jotka 
teknisen ratkaisun tulee mahdollistaa.  

Liiketoimintaprosessikuvausten havaittiin olevan tehokkaita keskustelun ohjaajia 
tietoturvallisuusriskejä ja kontrollitoimenpiteitä mietittäessä. Vastaavia havaintoja 
tehtiin myös eräässä aiemmassa LUOTI-hankkeessa, jossa käytettiin samantyyppisiä 
työmenetelmiä ja tapoja. 

On erittäin tärkeää käyttää aikaa siihen, että etsitään oikeita henkilöitä, joiden kanssa 
yhdessä rakennetaan ja mallinnetaan liiketoimintaprosesseja. Mukaan on hyvä saada 
sekä liiketoiminnan, tekniikan että tietoturvan asiantuntijoita. Eri alojen asian-
tuntijoiden osaamiset täydentävät toisiaan, minkä lisäksi varsinkin tietoturvan 
suunnittelussa on tärkeää, että se saadaan sisällytettyä osaksi liiketoimintaprosesseja 
heti projektin alusta lähtien. Jos tietoturvaa aletaan miettiä vasta, kun tekniset ratkaisut 
on jo valittu, on sen sisällyttäminen palveluun vaikeampaa ja se aiheuttaa enemmän 
kustannuksia. Otettaessa tietoturva mukaan jo suunnitteluvaiheessa, saadaan se 
sisäänrakennettua tekniseen ratkaisuun eikä sitä vain liitetä jälkeenpäin erillisenä 
osana toteutettuun ratkaisuun. 

 
3.4 Riski/kontrollityöpajat 
 

Projektissa järjestettiin kaksi työpajaa, joiden tarkoituksena oli kartoittaa Liikenne-
tietoalusta-hankkeen tietoturvauhkia sekä pohtia mahdollisia ratkaisuja niihin. Lisäksi 
tietoturvakysymyksiä pohdittiin KPMG:n asiantuntijoiden kesken sisäisillä kartoituksilla 
ja työpajoilla. Tietoturvaongelmien ratkaisujen osalta pyrittiin lisäksi täsmentämään, 
onko kyseessä olemassa oleva ratkaisu, helposti käyttöönotettava ratkaisu vai 
toiminnan muuttamista tai uudelleensuunnittelua vaativa ratkaisu.  

Ensimmäinen työpaja järjestettiin 29.9.2006 ja siihen osallistui KPMG:n, Tieliike-
laitoksen sekä WM-datan edustajia. Työpajassa tarkennettiin haastattelujen perusteella 
laadittuja liiketoimintaprosessien kuvauksia. Osallistujilla oli vahvaa liiketoiminta-
prosessien osaamista sekä projektin tuntemusta, mutta työpajan aikana havaittiin, että 
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mukana olisi voinut olla myös henkilö, jolla olisi ollut erityistä osaamista Liikennetieto-
alustan teknisistä kysymyksistä, jotka liiketoimintaprosessien kartoituksissa olivat 
jääneet avoimiksi. Työpajassa havaittiin myös eräs ennalta odottamaton ongelma, joka 
liittyy hankkeisiin, joissa on monta toimijaa. Tieliikelaitoksella ja WM-Datalla ei ollut 
sopimusta/työtilausta työpajoihin osallistumisesta. Mielenkiinnosta paikalla oli 
kuitenkin myös WM-Datan edustaja, jolla oli vahvaa tietoturvaosaamista, mutta joka ei 
osallistunut työpajaan muuten kuin seuraamalla sitä. Seuraavaa työpajaa varten 
Tieliikelaitos teki sopimuksen/työtilauksen, jotta paikalle saatiin enemmän toimittajan 
edustajia.   

Toisessa työpajassa 30.10.2006 käsiteltiin tarkemmin liiketoimintaprosesseja sekä 
niihin liittyviä tietoturvariskejä ja olemassa olevia tai mahdollisia kontrolleja. 
Keskustelun pohjana ja ohjaajana toimivat edellisessä työpajassa tarkennetut prosessi-
kuvaukset. Riskien ja kontrollien kartoitus aloitettiin parityönä, jossa KPMG:n asian-
tuntijat ensin esittelivät prosessikuvaukset ja toimivat tämän jälkeen ryhmätyön 
vetäjinä esittäen ryhmille kysymyksiä, kuten: 

▪ Mitä prosessin tässä vaiheessa teknisesti tapahtuu? 

▪ Voisiko palvelun tämä osa tehdä sisään tulevalle tiedolle raja-arvoon perustuvan 
tarkastuksen? 

▪ Onko liikenne järjestelmän 1 ja 2 välillä salattua, mitä tietoja näiden järjestelmien 
välillä siirretään? 

▪ Miten palvelun käyttäjät ja tiedon tuottajat tunnistetaan? 

▪ Montako tapahtumaa operaattori pystyy käsittelemään tunnissa? 

▪ Saadaanko operaattoreita nopeasti lisää? 

▪ Voisiko tässä vaiheessa olla kahdesta lähteestä tulevan tiedon täsmäytys/vertailu? 

▪ Perustuuko veloitus sisään/ulos menevän tiedon määrään? 

▪ Miten palvelun tilaaja tietää vastaanottavansa tietoja oikeasta lähteestä, miten tämä 
varmistetaan? 

▪ Kattavatko palvelusopimukset tilanteen x, y ja z? 

▪ Mitä tapahtuisi, jos…? 

Ryhmien työstämät riskit ja kontrollit kirjattiin ylös ja niitä käsiteltiin ja täsmennettiin 
vielä kaikkien osallistujien kesken käydyn keskustelun perusteella. Yhden prosessin 
osalta kokeiltiin myös mallia, jossa riskejä ja kontrolleja ei mietitty aluksi parityönä, 
vaan heti suuremmalla joukolla, kaikkien osallistujien toimesta. 

Työpajassa laadittiin riski-kontrollimatriisi (liite 2)6, johon kirjattiin eri liiketoiminta-
prosessien riskejä ja niihin liittyviä mahdollisia ratkaisuja.  

                                               
6 Liitteet on liikesalaisuuksien suojelemiseksi toimitettu vain hankkeen omistajalle, Tieliikelaitokselle. 



 
 
 
 
 
 

 16 

Silloin kun työpajoissa nousi esille riskejä, joihin ei työpajan aikana kyetty löytämään 
tehokasta kontrollitoimenpidettä, KPMG:n asiantuntijat pyrkivät löytämään sellaisen 
jälkikäteen. 

3.4.1 Havainnot riski/kontrollityöpajoista 
 

Työpajat, joissa mietitään hankkeeseen liittyviä tietoturvaongelmia ja ratkaisuja, ovat 
tehokas tapa jakaa tietoa sekä lisätä osallistujien tietoturvatietoisuutta. Osallistujina oli 
myös liiketoiminnan edustajia, jotka eivät työnsä puolesta ole jatkuvasti tekemisissä 
tietoturva-asioiden kanssa. Toisaalta näillä henkilöillä oli näkemyksiä ja ajatuksia 
riskeistä, joita tietoturvaan keskittyneet asiantuntijat eivät välttämättä olleet ennen 
ajatelleet. Osallistujilla oli erilaisista taustoistaan johtuen erilaisia ajatuksia 
mahdollisista riskeistä ja toimivista ratkaisuista ja keskustelu tietoturvakysymyksistä oli 
vilkasta. Työpajassa toiset osallistujat pystyivät siten tuomaan esille näkökulmia, joita 
muut osallistujat eivät välttämättä olleet ajatelleet ja lukuisa määrä erilaisia riskejä ja 
kontrolleja pystyttiin identifioimaan. Voidaankin sanoa, että työpajat saavuttivat hyvin 
tavoitteensa.  

Itse workshopin työmenetelmistä havaittiin, että parityöskentelyyn perustuva malli 
toimi paremmin. Suurella joukolla riskejä mietittäessä keskustelu ei ollut niin vilkasta 
kuin parityöskentelyn jälkeen. Isossa ryhmässä osallistujat odottivat enemmänkin 
työpajan vetäjien kertovan, mitä riskejä prosessin kuhunkin vaiheeseen liittyy. 

Projektin ollessa vielä toteutusvaiheessa ei kaikkia sopimusneuvotteluja oltu käyty 
loppuun asti ja työpajoissa esille tulleita asioita ehditään vielä huomioida tulevissa 
sopimusneuvotteluissa. Työpajoista oli hyötyä sekä asiakkaalle että toimittajalle, koska 
työpajojen tuloksena asiakas sai ideoita siitä, mitä tietoturvavaatimuksia toimittajalta 
kannattaa vaatia ja toimittaja sai ideoita siitä, mitä tietoturvaominaisuuksia/-toimia 
kannattaisi mahdollisesti pyrkiä myymään tai ainakin korostamaan sopimus-
neuvottelujen aikana. 
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4. Merkittävimmät esille tulleet tietoturva-

kysymykset 
 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi riskejä, jotka työpajoissa sekä KPMG:n 
analyysissa arvioitiin merkittäviksi. Jokaisen riskin perässä esitetään ehdotus riskin 
pienentämiseksi tai poistamiseksi. Yksityiskohtaiset riski/kontrollimatriisit toimitettiin 
Tieliikelaitokselle. 

 
4.1 Riskit Tieliikelaitokselle sekä yleiset riskit 
 

RISKI: Tieto ei ole ajantasaista. 

RATKAISUEHDOTUS: VAHTI-palvelu tarkastaa tiedon aikaleimat. Mittalaitteiden kellojen 
ajantasaisuus tulisi varmistaa niissä puitteissa, kun se on Tieliikelaitokselle 
mahdollista. Tieliikelaitos voisi synkronoida Liikennetietoalustan palvelinten kellot 
NTP-protokollalla joltain verkossa toimivalta NTP-palvelimelta, jolloin varmistuttaisiin 
siitä, että ainakin Liikennetietoalustassa kellot ovat oikeassa ajassa. 

RISKI: Tieto ei mene oikeaan paikkaan tai järjestelmään/asiakkaalle tulee tietoa 
väärästä (mahdollisesti väärennetystä) paikasta. 

RATKAISUEHDOTUS: Tieliikelaitos rakentaa omiin järjestelmiinsä vahvat salasana-
kontrollit, tarjoaa oletuksena salattua liikennettä ja IP-osoitteeseen perustuvaa rajausta 
aina, kun se on mahdollista.7 Lisäksi sopimuksissa tulee tiedottaa salaamattoman 
tiedonsiirron uhkista ja siirtää vastuu mahdollisista väärinkäytöksistä asiakkaille. 

RISKI: Salaamattomasta liikenteestä johtuen mittalaitetiedot ja yhteyden tiedot 
paljastuvat ulkopuolisille tai niitä voidaan muuttaa ulkopuolisten tahojen toimesta.  

RATKAISUEHDOTUS: Tulisi selvittää, tukevatko mittarien omistajat salattua yhteyttä 
(https ja/tai sftp) ja käyttää salattua liikennettä aina kun mahdollista. Salatusta 
yhteydestä tulisi tehdä oletustiedonsiirtomuoto ja tarjota sitä ensisijaisena vaihto-
ehtona kaikissa yhteyksissä. 

RISKI: Palvelu ei ole käytettävissä johtuen palvelinten teknisistä ongelmista. 

RATKAISUEHDOTUS: Ympäristön täydellinen kahdennus, palvelun kriittisten palvelinten 
kovennus (turhat palvelut ja portit pois käytöstä), palvelun kriittisten komponenttien 
siirtäminen pois yhdeltä palvelimelta ja niiden hajauttaminen omille palvelimilleen, 
jolloin palvelu toimii ainakin osittain, vaikka esimerkiksi operaattorityökalu ei olisi 
käytettävissä. 

                                               
7 Palvelun asiakkaat voivat käyttää vaihtuvia IP-osoitteita, jolloin tiedon lähteen/kohteen rajaaminen yksittäisen IP-osoitteen 
tarkkuudella ei ole välttämättä mahdollista. Tällöinkin voidaan rajoittaa liikenne tiettyihin IP-osoiteväleihin ja käyttää tämän 
lisäksi muita rajoituksia sekä tunnistusmenetelmiä. 
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RISKI: Kaikki mittalaitteet eivät ole Tieliikelaitoksen hallinnassa, jolloin ei voida 
kontrolloida, mitä tietoja laitteet lähettävät ja onko vastaanotettu tieto oikeaa. 

RATKAISUEHDOTUS: Järjestelmään jo rakennettu VAHTI-palvelu voisi tarkastaa ainakin 
mittalaitteen tuottaman tiedon muotoa (esim. autoa/minuutti) ja määrää. VAHTI-
palvelussa voisi olla tietyt raja-arvot, joiden ylittyessä tai alittuessa tieto eskaloidaan 
manuaaliseen järkevyystarkastukseen Liikennetietoalustan operaattoreille. 

RISKI: Mittalaitteet eivät ole käytettävissä, jolloin myöskään palvelu ei ole 
täysimittaisesti käytettävissä. 

RATKAISUEHDOTUS: Sopimuksin tulisi varmistua siitä, että tiedon tuottamatta 
jättämisestä korvausvastuu ei jää Tieliikelaitokselle, jos mittalaitteen toiminta ei ole 
Tieliikelaitoksen vastuulla. Sopimuksin voidaan varmistua myös kolmansien osapuolien 
mittalaitteiden säännöllisistä tarkastuksista ja huolloista. Lisäksi järjestelmäympäristö 
kannattaa pyrkiä rakentamaan siten, että ainakin manuaalinen prosessi on 
mahdollinen, vaikka automaattinen prosessi ei toimisi (operaattorityökalu on käytössä). 

 
4.2 Liiketoimintaprosesseihin liittyvät riskit 
 

4.2.1 Mittalaiteprosessi 
 

RISKI: Tiedon tuottajan päähän liittyy riskejä, koska suuri osa tiedon tuottavista 
laitteista ei ole Tieliikelaitoksen omistuksessa. Riskit liittyvät tiedon jatkuvaan 
toimittamiseen, sen ajantasaisuuteen sekä oikeellisuuteen. 

RATKAISUEHDOTUS: Sopimuksilla siirretään tiedon tuottajien pään riskit tiedon 
tuottajille ja määritellään mahdolliset sanktiot vanhasta, väärästä tai toimittamatta 
jääneestä tiedosta. Kyseessä olevalle tiedon tuottamiselle voidaan laatia SLA-tasot, 
joiden toteutumista tulisi seurata säännöllisesti.  

RISKI: Tuotettu tieto on vanhentunutta tai epäluotettavaa. 

RATKAISUEHDOTUS: Tieliikelaitoksen VAHTI-palvelu tutkii tiedon aikaleimaa ja tiedon 
muotoa. VAHTI-palveluun voitaisiin rakentaa raja-arvoja tiedolle, ja jos tieto ylittää tai 
alittaa raja-arvot, tieto välitettäisiin operaattorille, joka tarkistaisi asian ja päättelisi, 
onko tieto oikeaa. Samoin jos tietoa ei tule siinä määrin kun sitä kokemuksen 
perusteella odotetaan tulevan, annetaan hälytys operaattorille. 

RISKI: Salaamattomasta liikenteestä johtuen mittalaitetiedot ja yhteyden tiedot 
paljastuvat ulkopuolisille tai niitä voidaan muuttaa ulkopuolisten tahojen toimesta. 

RATKAISUEHDOTUS: Tulisi selvittää, tukevatko mittarien omistajat salattua yhteyttä 
(https ja/tai sftp) ja käyttää salattua liikennettä aina kun mahdollista. Salatun tiedon-
siirron käyttö tulisi sopimuksissa määritellä oletustiedonsiirtotavaksi ja mahdollisen 
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salaamattoman liikenteen käytöstä aiheutuvat riskit tulisi siirtää sopimuksin asiakkaan 
vastuulle. 

RISKI: Edustapalvelin ei tunnista tiedon lähettäjää, joka mahdollistaa oikeanmuotoisen 
(sisällöltään väärän) tiedon lähettämisen palveluun. Tiedon tuottajan pään tietoturva ei 
ole Tieliikelaitoksen hallinnassa, jolloin mahdollistuu pääsy tuottajan palvelimeen8 ja 
tietojen muuttaminen, jolloin Tieliikelaitos saa väärää tietoa. 

RATKAISUEHDOTUS: Tietoturvavaatimukset tiedon toimittajille pitäisi määritellä 
sopimusvaiheessa. Sopimuksiin tulisi sisällyttää auditointioikeus aina, kun se on 
mahdollista ja liiketoimintamallit huomioon ottaen järkevää. Palomuuriin on tällä 
hetkellä avattu tietyt IP-osoitteet, joilla tiedon lähettäjät rajataan. Tämän lisäksi pitäisi 
käyttää vahvoja salasanoja käyttäjätunnuksissa sekä salattua tiedonsiirtoa. 

RISKI: Mikäli veloitus perustuu vastaanotetun datan määrään9, voidaan tiedon määrää 
manipuloida. 

RATKAISUEHDOTUS: Teknisten vikojen varalle VAHTI-palvelussa voisi olla vastaan-
otetun tiedon määrän tarkastus/raja-arvo. Jos tieto ylittää tai alittaa raja-arvot, tieto 
välitettäisiin operaattorille, joka tarkistaisi asian ja päättelisi, onko tieto oikeaa. 

RISKI: Mittalaite tuottaa vanhaa tietoa tai mittalaitteen kello on väärässä ajassa. 

RATKAISUEHDOTUS: VAHTI-palvelu tarkastaa tiedon aikaleimat. Mittalaitteiden kellojen 
ajantasaisuus tulisi varmistaa niissä puitteissa, kun se on Tieliikelaitokselle 
mahdollista. Tieliikelaitos voisi synkronoida Liikennetietoalustan palvelinten kellot 
NTP-protokollalla joltain (Tieliikelaitoksen) verkossa toimivalta NTP-palvelimelta, 
jolloin varmistuttaisiin siitä, että ainakin Liikennetietoalustassa kellot ovat oikeassa 
ajassa. Mikäli mittalaitteen lähettämän tiedon ja Tieliikelaitoksen palvelinten aika-
leimoissa on suurta eroa, on tieto mahdollisesti vanhaa tai mittalaitteen kello väärässä. 
VAHTI-palvelu voi verrata näitä aikaleimoja ja eskaloida säädetyistä raja-arvoista 
poikkeavat tapaukset operaattoreille. 

RISKI: Mittalaitteella on virheellinen tai duplikaatti tunnistetieto, jonka johdosta tiedot 
voivat mennä sekaisin, jos kahdella laitteella on sama tunniste (laitteen sijainti ja 
tyyppi). 

RATKAISUEHDOTUS: Vertailu/tarkistus laitteen tunnistetiedoista, varmistutaan, että on 
oikean laitteen tuottama tieto. Tunnisteen tarkastus VAHTI-palvelussa, joka ilmoittaa 
uusista laitetunnisteista. Duplikaattien poistaminen voisi perustua esim. laitteen 
tyyppiin ja sen lähettämän tiedon muotoon, jolloin jos samantyyppiset laitteet 
lähettävät erimuotoista tietoa, jossain on virhe. 

RISKI: Joillain tietojen toimittajilla voi olla intressi vaikuttaa järjestelmän tuottamaan 
tietoon tai toisten toimittajien tietoon oman toimintansa edistämiseksi houkuttelemalla 

                                               
8 Jonka kautta mittalaitteiden keräämät tiedot välitetään Tieliikelaitokselle. 
9 Tieliikelaitoksen vastaanottaman tiedon ja maksaman korvauksen osalta. 
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enemmän asiakkaita omaan kohteeseensa väärentämällä kilpailevan toimijan kohteen 
saavutettavuutta koskevaa liikennetietoa.  

RATKAISUEHDOTUS: Käyttäjätunnusten väärinkäytön ehkäisemiseksi tietyt käyttäjä-
tunnukset ja salasanat tulisi sitoa tiettyihin lähettäjiin esim. IP-osoitteella ja käyttää 
salattua yhteyttä, jotta tunnukset ja salasanat eivät liiku selväkielisenä verkossa. 

4.2.2 Ilmoitustietoprosessi 
 

RISKI: Tahallinen tai tahaton väärän tiedon antaminen tai syöttäminen järjestelmään.  

RATKAISUEHDOTUS: Tarkennetaan radiokanavien ja operaattoreiden omia toiminta-
malleja häirikköjen ja väärän tiedon karsimiseksi. 

RISKI: Joku haluaa ilmoittaa väärän tiedon haitatakseen liikennettä/toimintaa. 

RATKAISUEHDOTUS: Tarkennetaan sekä Tieliikelaitoksen operaattoreiden että radio-
kanavien juontajien toimintaprosesseja. Jos ilmoitetun tiedon oikeellisuudesta on 
epäilyksiä, voidaan tehdä takaisinsoitto tai käyttää lähellä olevan (kolmannen 
osapuolen) varmistusta. Käsittelyvaiheessa operaattorit voivat varmistaa tiedon 
mittalaiteprosessin kautta tulleen tiedon avulla.10  

RISKI: Asia kirjataan vahingossa väärin, esim. tapahtuman paikka ilmoitetaan/kirjataan 
väärin, esimerkkinä 4-tie/3-tie, kehä1/kehä3, risteykset. 

RATKAISUEHDOTUS: Palvelun käyttäjien määrä; saadaan palaute käyttäjiltä, onko tieto 
oikein.11 Operaattoreiden toimintamallia voidaan myös tarkentaa ja operaattoreita 
kouluttaa esim. paikkatiedon lukemiseen oikein tai syötetyn tiedon tarkastukseen. 

RISKI: Prosessin laatua häiritään, esimerkiksi lähettämällä useita uusia ilmoitussanomia 
lyhyessä ajassa sisään. Esimerkiksi ruuhka-aikana ei-aikakriittisen tiedon (huomenna 
alkava tietyö tms.) läpikäyntiin kuluu operaattoreiden aikaa. 

RATKAISUEHDOTUS: Operaattorit määrittävät tiedolle kiireellisyystasot. Lisäksi VAHTI-
palveluun voitaisiin rakentaa mahdollinen automaattiprosessi kuvauksen koneelliselle 
tarkastukselle ja kiireellisyystason määrittämiselle. 

RISKI: Ristiriita soittajan ja mittalaitteen ilmoittamassa tiedossa, soittajan käsityksen 
subjektiivisuus (esim. ruuhka tai liukkaus). 

RATKAISUEHDOTUS: Operaattoreiden toimintamallia tarkennetaan ja tarvittaessa 
vertaillaan mittalaitetietoon. Mittalaitteet voivat reagoida esim. kolariin hitaammin kuin 
soittajat (mittarilta menee aikaa, kunnes esim. ruuhka on muodostunut). 
Operaattoreille voitaisiin rakentaa näyttö myös automaattisiin mittalaitteisiin, joiden 
perusteella he voivat tarkistaa tiedot saman tien. 

                                               
10 Mikäli relevanttia mittalaitetietoa on kyseisestä paikasta tai sen läheisyydestä olemassa. 
11 Palvelun käyttäjien määrän kasvaessa kasvaa myös mahdollisuus saada korjauksia/tarkentavaa tietoa käyttäjiltä. 
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RISKI: Kriittisen tiedostopalvelimen ja web-palvelimen tietoturva ja käytettävyys 
vaarantuu. Palvelu ei toimi ilman tiedostopalvelinta ja sen tietoturvallisuus on palvelun 
turvallisuuden kannalta kriittinen.  

RATKAISUEHDOTUS: Sopimusneuvotteluissa ylläpitoon liittyen tulee huomioida ja 
esittää tietoturvavaatimukset palvelinten ylläpidolle. Näitä ovat esimerkiksi palvelimen 
asetukset, salasana-asetukset ja käyttöoikeuksien hallinta, päivitys, kahdennus jne. 
Sopimuksiin tulee sisällyttää auditointioikeus ja kriittisten järjestelmäkomponenttien 
tietoturvallisuutta sekä ylläpidon prosesseja tulee auditoida säännöllisesti. 

RISKI: Operaattorityökalujen käytettävyys/ftp-palvelimen kapasiteetti ja käytettävyys. 

RATKAISUEHDOTUS: Operaattorityökalut ja kriittiset järjestelmän valvontatyökalut 
kannattaa siirtää toiselle ja niille dedikoidulle palvelimelle. 

RISKI: Operaattoreiden kapasiteetti voi loppua kesken esim. huonolla kelillä tai juhlien 
aattona, jolloin tapahtumia voi olla runsaasti. Operaattoreiden työaika ei välttämättä 
riitä kaikkien tapausten käsittelyyn. 

RATKAISUEHDOTUS: Varautuminen etukäteen esim. säätietojen ja muiden korreloivien 
asioiden (sää/keli/juhlapyhät/koulujen alku/isot tapahtumat/viikonloppu) yhdistely 
operaattoreiden kapasiteettia suunniteltaessa (huonolla kelillä enemmän ilmoituksia).  

RISKI: Skriptien käyttö palvelun tukkeuttamiseen. 

RATKAISUEHDOTUS: Ilmoitustiedon määrälle tietystä IP:stä voidaan määrittää 
maksimimäärä per minuutti. 

4.2.3 Sanomavälitysprosessi 
 

RISKI: Viestien spammaaminen/tietyn käyttäjän häiritseminen lähettämällä suuri määrä 
viestejä.12

RATKAISUEHDOTUS: Moninkertaiset samaan tapahtumaan liittyvät viestit poistetaan 
yleensä ennen kuin niitä siirretään kantaan. Teknisen vian vuoksi aiheutuvien 
ylimääräisten viestien lähettämisen estäminen, esim. tietty määrä viestejä minuutissa. 
Viestien sisällön tarkistaminen; kahden samansisältöisen viestin lähettäminen estetään. 

RISKI: Kriittisen tiedostopalvelimen tietoturva ja käytettävyys vaarantuu. Palvelu ei toimi 
ilman tiedostopalvelinta ja sen tietoturvallisuus on palvelun turvallisuuden kannalta 
kriittinen. 

RATKAISUEHDOTUS: Sopimusneuvotteluissa ylläpitoon liittyen tulee huomioida ja 
esittää tietoturvavaatimukset palvelinten ylläpidolle. Näitä ovat esimerkiksi palvelimen 
asetukset, salasana-asetukset ja käyttöoikeuksien hallinta, päivitys, kahdennus jne. 

                                               
12 Palvelusta ulospäin käyttäjälle menevät viestit. 
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Sopimuksiin tulee sisällyttää auditointioikeus ja kriittisten järjestelmäkomponenttien 
tietoturvallisuutta sekä ylläpidon prosesseja tulee auditoida säännöllisesti. 

RISKI: Viestien toimittaminen asiakkaalle väärennetystä tietolähteestä Tieliikelaitoksen 
"nimissä". 

RATKAISUEHDOTUS: Tieliikelaitos ei voi varmistaa, että asiakkaat vastaanottavat tietoa 
vain määritellyistä osoitteista. Tiedotus ja asiakkaiden opastaminen on tärkeää. Lisäksi 
myös asiakkaille voisi sopimusvaiheessa asettaa tietoturvavaatimuksia ja rakentaa 
käyttäjäntunnistukseen ja salasanaan perustuvan tunnistuksen sekä käyttää salattua 
yhteyttä tietojen toimittamiseksi asiakasjärjestelmiin. 

RISKI: Tiedon jakaminen tai myyminen eteenpäin. 

RATKAISUEHDOTUS: Sopimuksilla rajoitetaan, mihin ja miten tietoa saa käyttää. Lisäksi 
sopimuksiin kirjataan auditiointioikeus palvelun käytön tarkastamiselle. 

RISKI: Käyttäjäpohjan laajuuden varmistaminen/tietoa käyttää useampi kuin mistä 
maksetaan. 

RATKAISUEHDOTUS: Sopimuksin rajataan, kuinka moni saa käyttää tietoa. Lisäksi 
sopimuksiin kirjataan auditiointioikeus palvelun käytön tarkastamiselle. 

RISKI: Toimituksessa ei ole käytössä käyttäjätunnus/salasana-autentikaatiota, IP-
pohjainen tunnistus.  

RATKAISUEHDOTUS: Asiakkaalta yhteyden suojaamisen edellytys/sopimuksin rajataan 
vastuu ja tieto siitä, että tieto tulee vain tietystä osoitteesta.13  

RISKI: Tiedon muuttuminen jakelun jälkeen. 

RATKAISUEHDOTUS: Sopimuksissa kielletään tiedon jatkokäsittely tai muuttaminen. 

RISKI: Tietokannan käytettävyys, tietoja ei voida toimittaa, mikäli tietokanta ei ole 
käytettävissä. 

RATKAISUEHDOTUS: Tietokannan kahdentaminen, tietojen replikointi. 

RISKI: Tiedon toimittamisesta varmistuminen. Asiakas voi kokea, että tietoa ei ole 
lähetetty, erityisesti silloin, kun pitkään aikaan ei ole mitään raportoitavia tapahtumia.  

RATKAISUEHDOTUS: Varmistutaan siitä, että asiakkaan palvelimet ovat käytettävissä ja 
palvelinten kyky ottaa vastaan tietoa. Lokeista voidaan selvittää, onko tieto toimitettu 
Tieliikelaitoksesta. Järjestelmään voi myös rakentaa vastaanottajan kuittaukset, kun 
tieto on toimitettu onnistuneesti asiakkaalle sekä virhekoodit/prosessi virhetilanteiden 

                                               
13 Parempi on rakentaa yksilölliseen käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuva tiedon lähettäjän (Tieliikelaitos) tunnistus. 
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varalle. Formaali toiminta virhetilanteissa lisää asiakkaan luottamusta järjestelmään ja 
siihen, että oikeista ongelmista tiedotetaan. 

RISKI: Asiakas ei saa tietoa ja epäilee palvelun toimintakykyä. 

RATKAISUEHDOTUS: Ilmoitetaan asiakkaalle, kun järjestelmässä on vikaa. Ilmoitetaan 
myös siinä tapauksessa, että ei uutta/päivitettyä tietoa. 

RISKI: Tiedon salaamattomuus. 

RATKAISUEHDOTUS: Tiedon lähettäminen asiakkaille salattuna, tai ainakin option 
tarjoaminen. Oletustoteutukseksi muutetaan https, tarjotaan vaihtoehtoisena tapana 
normaalia salaamatonta http-yhteyttä, sopimuksessa disclaimerilla rajataan vastuu 
salaamattoman tiedon riskeistä.  

4.2.4 Kyselyprosessi 
 

RISKI: Käyttäjä saa tietoa, jota ei pidä saada. Käyttäjien tunnistaminen ei ole 
luotettavaa. Käyttäjien IP-osoitteet vaihtuvat. 

RATKAISUEHDOTUS: Käyttäjätunnus + salasanatunnistus + IP-osoitteeseen sidottu 
silloin, kun IP-osoite ei vaihdu. Tieliikelaitoksen järjestelmille tiukemmat tietoturva-
vaatimukset, ei saisi hyväksyä huonoja salasanoja (järjestelmän pakottamat salasana-
vaatimukset: min. pituus, kompleksisuus, salasanan ikä jne.). Tietoliikenne voidaan 
turvata salaamalla liikenne. Lisäksi voidaan käyttää vahvaa tunnistautumista, esim. 
sertifikaatilla, kansalaisvarmenteella, mobiilivarmenteella tai organisaatiovarmenteella. 

RISKI: Tieto ei päivity asiakkaan järjestelmiin tai ole ajantasaista.  

RATKAISUEHDOTUS: Käyttäjien opastus, tiedon päivittäminen tarpeeksi usein. 

RISKI: Palvelun esto liiallisilla kyselyillä. 

RATKAISUEHDOTUS: Järjestelmän käytettävyyden parantaminen, teknisesti rajataan 
liiallisten kyselyjen tekeminen, käytetään kuormantasausta web-palvelimilla. 

RISKI: Asiakkaat syöttävät omiin järjestelmiin käyttäjätunnuksen ja salasanan 
autentikointia varten siten, että se on luettavissa. 

RATKAISUEHDOTUS: Sopimuksin sovitaan auditointioikeus asiakkaan järjestelmiin. 
Edellytetään salattuja yhteyksiä ja vahvoja salasanoja. 

RISKI: Lisensoinnin riittävyys asiakkaalla. 

RATKAISUEHDOTUS: Sovitaan sopimuksissa auditointioikeus asiakkaan järjestelmiin, 
jotta voidaan varmistua asianmukaisesta käytöstä. 
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5. Johtopäätökset 
 

Toimeksiannon aikana on mallinnettu Tieliikelaitoksen Liikennetietoalustan liike-
toimintaprosesseja ja tunnistettu niihin liittyviä tietoturvauhkia. Jatkossa on olennaista, 
että tuotekehityksen yhteydessä päivitetään prosessikuvauksia ja ratkaistaan esiin 
tulleet uhkat sekä mahdolliset uudet tunnistetut uhkat. Tuotekehityksessä kannattaa 
jatkossakin harkita ulkopuolisen tietoturva-asiantuntijan käyttöä apuna, sillä monesti 
organisaation sisällä ei ole tarvittavaa asiantuntemusta tai aikaa eikä kykyä nähdä 
kaikkia ongelmia. Liiketoimintaprosessin mallintaminen tuotekehitysprojektin alussa on 
haastavaa, mutta tietoturvallisuuden kannalta tärkeää, koska se myös osaltaan ohjaa 
tuotettavan tekniikan tietoturvallista kehitystä. Projektissa liiketoimintaprosesseja 
pystyttiin tehokkaasti hyödyntämään tietoturvatietoisuuden lisäämisessä, 
potentiaalisten tietoturvauhkien kartoittamisessa sekä kontrollitoimien miettimisessä. 
Sopimusneuvottelut olivat vielä osittain kesken joidenkin toimittajien suuntaan, joten 
projektin aikana esiin tulleita kysymyksiä ehditään vielä sisällyttää vaatimuksiin. 

Uusien tuotteiden kehityksessä tietoturvallisuudella on suuri merkitys, mutta samaan 
aikaan tulee huomioida palvelun käytettävyys, mikä on yksi tärkeimmistä tekijöistä 
palvelun tai tuotteen yleistymisen kannalta. Joidenkin tietoturvaratkaisujen käyttöön-
otto ei siksi välttämättä ole liiketoiminnallisesti järkevää, koska ne voivat tehdä 
palvelusta tai tuotteesta liian vaikeasti käytettävän. Tällöin se ei myöskään saavuta 
riittävän laajaa käyttäjäkuntaa. Mahdollisiin uusiin tietoturvaratkaisuihin tulee kuitenkin 
varautua jo tuote- ja palvelukehityksen alussa, jotta ratkaisut voidaan tarvittaessa ottaa 
käyttöön nopealla aikataululla ja ilman suuria järjestelmä- tai konseptimuutoksia. 

Liikennetietoalustan käytettävyyttä ja tietoturvaa uhkaavia tekijöitä löydettiin projektin 
aikana useita. Suurimpaan osaan näistä voidaan varautua palvelun rakentamis-
vaiheessa. Projektin aikana huomattiin, että varsinkin sopimusasioihin eri toimittajien 
ja osapuolten välillä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota uutta palvelua 
kehitettäessä. Tieliikelaitos on palvelua tuottaessaan suurelta osin ulkopuolisen tiedon 
varassa, jolloin tulee varmistua siitä, että luvattu palvelutaso tiedon määrän osalta tulee 
täytettyä tai mahdolliset sanktiot sen tuottamatta jättämisestä eivät jää Tieliike-
laitoksen vastuulle. 

Projektin aikana huomattiin myös, että on tärkeää tehdä palvelun eri komponenteille 
kriittisyysanalyysi. Projektin työpajoissa vilkasta keskustelua käytiin Liikennetieto-
alustan palvelinten tärkeydestä ja niiden käytettävyyttä uhkaavista tekijöistä. Osittain 
julkiseen verkkoon avoimen palvelun kyseessä ollessa on erittäin tärkeää varmistua 
palvelinten tietoturvallisesta konfiguroinnista sekä niiden toimintakyvyn 
varmistamisesta. Projektin aikana sopimusneuvottelut eräiden palvelinten osalta olivat 
vielä kesken, joten tietoturvavaatimuksia ja käytettävyysvaatimuksia palvelimille 
ehditään vielä sisällyttää sopimuksiin. 

Sen lisäksi että vastuita voidaan rajoittaa sopimalla asioista, on kuitenkin tärkeää 
huolehtia myös siitä, että palvelu on käytettävissä. Kriittiset komponentit kannattaa 
hajauttaa eri palvelimille, jotta yhden osan kaatuminen ei lamauta koko palvelua. 
Projektin aikana huomattiin palvelun kannalta kriittisessä asemassa oleva tiedosto-
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palvelin. Tiedostopalvelimella toimii mm. operaattorityökalu, palvelin sekä ottaa 
vastaan tietoa mittalaitteilta että välittää tietoa eteenpäin. Näin ollen sen kaatuminen 
lamauttaa järjestelmän lähes täysin ja Tieliikelaitoksen liiketoiminta vaarantuu. 
Palvelujen hajauttamisen lisäksi tulee varmistua palvelujen kuormantasauksesta 
useammalle palvelimelle tai ympäristöjen kahdentamisesta. Myös palvelujen 
palauttamiseen toimintakuntoon varmistuksista ja palautusten kestoon tulee kiinnittää 
huomiota ja varmistua, että liiketoiminta ei vaarannu tai katkea liian pitkän käyttö-
katkon takia. 

Myös käyttäjien (käyttäjien kannalta myös Tieliikelaitoksen) tunnistus sekä tiedon-
siirron turvallisuus ovat olennaisessa osassa rakennettaessa palvelua, joka perustuu 
siihen, että tieto on oikeellista, ajantasaista ja täydellistä. Käyttäjien tunnistukseen sekä 
tiedonsiirtotapoihin löydettiin tietoturvaa parantavia toimenpiteitä ja toimintatapoja 
projektin työpajoissa. Kaikkia toimenpiteitä ei välttämättä Tieliikelaitoksen ulko-
puolisista tekijöistä johtuen voida toteuttaa täysimääräisesti, jolloin vastuukysymykset 
liittyen tiedon turvattomaan siirtoon kannattaa dokumentoida sopimuksiin sekä 
toimittajien että asiakkaiden kanssa. 

 



 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Lisätietoja: 
 
LUOTI-ohjelman internet-sivut 
www.luoti.fi 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön internet-sivut 
www.mintc.fi/paattyneet hankkeet 
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