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Termit ja lyhenteet 
 
Aktori Toimija. Toimija on prosessikuvauksissa aktiviteetin suorittaja. 

BPMN Business Process Modeling Notation. BPMN on liiketoimintaprosessin kuvausformaatti. 

Cookie Eväste tai ”keksi”. Eväste on web-palvelimen tallentama data työasemalle. 

FVH Forum Virium Helsinki on digitaalisten palveluiden ja sisältöjen kehittämiseen 
keskittyvä klusterihanke. 

HP Hewlett Packard on IT-palveluja ja teknologiaratkaisuja yrityksille. 

LUOTI Luottamus, tietoturva ja sähköiset palvelut. LUOTI on liikenne- ja viestintäministeriön 
kehittämisohjelma, jossa haetaan ratkaisuja siihen, miten tietoturva tulisi ottaa 
huomioon palvelukehityshankkeissa. 

LVM Liikenne- ja viestintäministeriö. 

MMS Multimedia Messaging Service. Mobiiliviestinnän muoto, jossa viesteihin voidaan liittää 
multimediaobjekteja kuten kuvia, ääntä, videota ja muotoiltua tekstiä. 

RUP Rational Unified Process. RUP on ohjelmistokehitysmenetelmä. 

SRM Security Requirements Management. SRM on TietoEnatorilla kehitetty 
tietoturvavaatimusten hallintamenetelmä ohjelmistokehityshankkeissa. 

SSL Secure Sockets Layer on salausprotokolla, jolla voidaan suojata Internet-sovellusten 
tietoliikenne IP-verkkojen yli. 

TE TietoEnator. 

TE Object TietoEnator Object. TE Object on TietoEnatorilla kehitetty 
ohjelmistokehitysmenetelmä. 

Thumbnail Pienennetty kuvan koko. 

UML Unified Modeling Language. UML on kuvausmenetelmä ohjelmistokehityksessä 
käytetyille diagrammeille ja kuvauksille kuten sekvenssikaaviot ja luokkamallit. 
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Tiivistelmä  
 

Liikenne- ja viestintäministeriön LUOTI-ohjelman tavoitteena on uusien moni-
kanavaisten sähköisten palvelujen tietoturvan kehittäminen edistämällä uusien 
toimintamallien kehittymistä. Ohjelman asiantuntijapalvelujen toimintamallissa 
tietoturva otetaan huomioon sähköisten palvelujen kehittämisen alkuvaiheessa. 
Ohjelma on kaksivuotinen ja ajoittuu vuosille 2005 ja 2006. 

LUOTI-ohjelmaan valittiin vuonna 2006 kaksi pilottihanketta, joihin tässä raportissa 
esitelty Kuvapäiväkirja kuului. Hankkeen osapuolina liikenne- ja viestintäministeriön 
(LVM) lisäksi ovat Forum Virium Helsinki (FVH), Futurice Oy ja Fromdistance Ltd sekä 
pilottikohteina kolme Helsingin kaupungin päiväkotia sekä Suomen Tenava päiväkodit  
-ketjuun kuuluva päiväkoti Espoosta. Hankkeelle tietoturva-asiantuntijapalvelua tarjosi 
TietoEnatorin Telecom & Media -alueelta Media-yksikön Technology Center –ryhmä. 
Muissa rooleissa hankkeessa olivat Eera Finland Oy LUOTI-ohjelman koordinaattorina ja 
Hewlett Packard (HP) teknologiapalveluja tarjoavana tahona sekä Nokia projektin 
käytössä olleiden N70-multimediapäätelaitteiden tarjoajana. Elisa ja TeliaSonera Finland 
ovat sponsoroineet hankkeessa käytetyt matkapuhelinliittymät ja –yhteydet. 

Kuvapäiväkirja-pilottihankkeessa tutkitaan, miten tällaisella palvelulla, jossa välitetään 
päivähoidon aikana otettua kuva- ja videomateriaalia päiväkodista vanhemmille voidaan 
muodostaa uusi yhteydenpitokanava päiväkotien ja vanhempien välille. 

Keskeisimpiä tietoturva-asioita hankkeessa oli käytettävyys, turvallinen media-
materiaalin käsittely, turvattu jakelumekanismi, palvelun luottamuksellisuus, 
luotettavuus sekä tuotantoympäristön turvaaminen. 
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1. Yleistä 
 

1.1. Taustaa 
 
LUOTI on liikenne- ja viestintäministeriön tietoturvaohjelma vuosille 2005 ja 2006. Sen 
tavoitteena on uusien monikanavaisten sähköisten palvelujen tietoturvan kehittäminen. 
LUOTI-ohjelmaan valittiin vuonna 2006 kaksi pilottihanketta, joista Kuvapäiväkirja oli 
toinen. 

Pilottihankkeiden tavoitteena oli käytännön avulla kehittää uutta toimintamallia, jossa 
tietoturva otetaan sähköisiin palveluihin mukaan jo niiden kehittämisen alkuvaiheessa. 
Lopullisena tavoitteena on kuluttajien luottamuksen lisääminen uusiin sähköisiin 
palveluihin. Tämän aihepiirin pohjalta LVM julkaisee vuonna 2006 oppaan sähköisen 
palvelun tarjoajalle ja kehittäjälle.  

LUOTI-ohjelma tarjosi pilottihankkeiden käyttöön tietoturva-asiantuntemusta pilotissa 
olleen palvelun katselmointiin ja jatkokehittämisen tueksi. Kuvapäiväkirja-pilottihanke 
valitsi LUOTI-ohjelman asiantuntijaryhmästä tietoturva-asiantuntijaksi TietoEnator 
Telecom & Median. Kuvapäiväkirja-pilottihanke on yksi esimerkki FVH:n toiminnasta, 
joka rakentuu veturi- ja kumppaniyritysten tulevaisuushankkeiden ympärille. 
Toiminnan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa digitaalisten palveluiden ja sisältöjen 
kehittämistä yritysten välisessä yhteistyössä [1]. 

Tämän raportin on laatinut Kimmo Rytkönen TietoEnatorista. 

Kuvapäiväkirja-pilottihankkeen keskeisimmät osapuolet LUOTI-ohjelmassa ja näiden 
roolit: 

• TietoEnator, joka vastasi projektin suunnittelusta, avusti prosessi- ja konsepti-
kehityksessä sekä vastasi tietoturvaratkaisun kehittämisestä. TietoEnatorilta tähän 
osallistui konsultti Kimmo Rytkönen. 

• Forum Virium Helsinki on digitaalisten palveluiden kehittämiseen keskittyvä 
klusteri. Klusteri on perustettu alan merkittävän yritysjoukon toimesta ja yritysten 
lisäksi klusterissa ovat mukana keskeisessä roolissa Helsingin kaupunki sekä 
julkishallinnon avaintoimijoita. Forum Virium Helsinki tähtää toiminnallaan nopeaan 
ja käyttäjälähtöiseen innovointiin sekä kansainväliseen näkyvyyteen suomalaisille 
digitaalisille palveluille. FVH:stä hankkeeseen osallistui Pauliina Smeds. 

• Futurice, joka on kuvien jakamiseen ja vaativiin mobiilisovelluksiin keskittynyt 
ohjelmistoyritys. Futurice on kehittänyt Kuvaboxi-palvelun (www.kuvaboxi.fi), jota 
hyödynnettiin tässä hankkeessa. Futuricelta hankkeeseen osallistui Hanno 
Nevanlinna. 

http://www.kuvaboxi.fi/
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• Fromdistance on älypuhelinteknologioihin erikoistunut yritys, joka kehittää 
langattomia sovelluksia ja tarjoaa ohjelmistokehityspalveluja. Fromdistancelta 
hankkeeseen osallistui Jouko Vierumäki. 

 

1.2. Projektin kohde 
 

Forum Virium Helsingin käynnistämässä pilottihankkeessa päiväkodit kuvaavat 
päiväkotipäivän tapahtumia ja jakavat ne lasten vanhempien nähtäviksi. Palvelu on ollut 
kokeilukäytössä vuonna 2006 neljässä pääkaupunkiseudun päiväkodissa. Päiväkodeissa 
on kuvattu heille jaetuilla multimedialaitteilla päiväkodin tapahtumia, käyty ne läpi ja 
laitettu jakeluun Kuvaboxi-palvelun kautta vanhemmille. Päiväkotien henkilökunta 
vastaa palvelun sisällöstä eli siitä, mitä materiaalia vanhemmat saavat katsella. 
Vanhemmille on luotu käyttäjätunnukset ja salasanat, joiden avulla he pääsevät 
katsomaan päiväkotien jakamaa materiaalia. Materiaali on yhteinen kaikille 
vanhemmille. [1] 

Palvelussa on keskitytty alkuvaiheessa päiväkotien tavalliseen arkeen ja lasten 
jokapäiväisiin leikkeihin. On esitetty, että jatkossa kuvausajankohtiin voitaisiin liittää 
jokin teema sekä palvelun kautta voitaisiin toteuttaa sähköinen ilmoitustaulu tai lapsen 
kehityskansio, jolloin myös ne vanhemmat, joilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia 
seurata lapsensa kehitystä, esimerkiksi erovanhemmat, voisivat saada tämän palvelun 
kautta paremman käsityksen lapsensa kehityksestä. Tätä samaa konseptia tiedon 
välittämisestä vanhemmille voisi laajentaa oppivelvollisuusikäisiin. [3]  

Kuvien ja videoiden automaattinen siirtyminen kamerakännyköistä päiväkodin 
sähköiseen kansioon on yksi keskeinen ominaisuus palvelussa: nopeatempoisessa 
päiväkotiympäristössä vain vaivaton palvelu voi toimia. Kuvaamisen kynnys olisi 
todennäköisesti korkeampi, jos kuvatessa pitäisi varata aikaa videoiden lähettämiseen 
ja niiden poistamiseen kännykästä. Nyt palvelussa käytetään tekniikkaa, joka tekee 
kaiken tämän automaattisesti käyttäjän puolesta. 

Helsingin kaupunki on mukana kehittämässä innovatiivisia palveluja kaupunkilaisille. 
Se, että palvelu voi toimia myös uudenlaisena yhteydenpitokanavana päiväkodin ja 
vanhempien välillä, kiinnostaa kaupunkia. Pilotin kesto on marraskuun 2006 loppuun 
asti ja käyttäjätahoilta kerätään pilotin edetessä lisää palautetta palvelun käytöstä sekä 
laajennusmahdollisuuksista. 
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1.3. Projektin tavoitteet 
 

Tietoturva-asiantuntijan tarjoaman työn sisältö muodostui tietoturvapalvelusta, joka 
ottaa huomioon toimintamallin päälinjaukset. Toimintamallin käyttö sovittiin erikseen 
pilottihankkeiden tarpeiden mukaan. Kuvapäiväkirja–pilottihankkeeseen ja samalla 
toimitettaviksi nimikkeiksi sovittiin seuraavat vaiheet tehtävineen ja lopputuloksineen: 

• Palvelun käyttöön liittyvien prosessien ja käyttötapausten kuvaaminen on oleellista 
palvelun suunnittelussa. Näiden tehtävien tavoitteena on kuvata palvelun käyttöön 
liittyvät toimenpiteet (osaprosessit), prosessien osapuolet, prosessien kulku ja 
niissä välittyvä data. Käyttötapausten yhteydessä kerrotaan prosessista poikkeavat 
toimintatavat ja sovelluksen toimintoihin liittyvät prosessointisäännöt. Loppu-
tuloksena vaiheesta saatiin palvelun käyttöön liittyvät prosessikuvaukset ja käyttö-
tapauskuvaukset. Näistä kuvauksista voidaan johtaa alustavat tietoturva-
vaatimukset. 

• Palvelun käytön aikaisten tietoturvavaatimusten laatiminen on osa palvelun 
suunnittelua. Tämän tehtävän tavoitteena on kartoittaa Kuvapäiväkirja-pilotin 
tietoturva-asiat palvelun loppukäyttäjän näkökulmasta ja esittää ratkaisu niiden 
toteuttamiseksi. Tässä projektissa palvelu on ollut pilotointivaiheessa jo jonkin 
aikaa, joten tehtävän tuloksia voidaan hyödyntää palvelun edelleenkehittämiseksi. 
Lopputuloksena vaiheesta saatiin tietoturva-analyysi. 

• Palvelun käyttöönottoon, varsinaiseen käyttöön ja testausvaiheeseen liittyvät 
tietoturva-asiat kuvattiin tarkistuslistoina. Tämän tehtävän tuloksia voidaan 
hyödyntää palveluun liittyvän verkoston ohjaamiseen. Palvelun verkostoon kuuluu 
palvelun tuotantoketjun osapuolet, kuten järjestelmätoimittaja, alihankkija, 
operaattori sekä laitetoimittaja. Tästä vaiheesta saatuja lopputuloksia eli tarkistus-
listoja voidaan käyttää palvelun tuotantoketjun edustajien konsultointiin ja 
ohjaukseen mm. tietoturva-alueiden ratkaisemisessa. 

• Palvelun auditointi käsitti Kuvaboxi-palvelun testailua sekä multimediapäätelaitteen 
MDM-asiakasohjelman tietoturva-auditoinnin. 

• Raportointivaiheessa laadittiin loppuraportti LUOTI-ohjelmalle Kuvapäiväkirja-
pilotoinnin aikana syntyneistä tuloksista tietoturvan osalta. 

Tämän projektin toimintamalli perustui TietoEnatorilla kehitettyihin TE Object  
–ohjelmistokehitysmalliin sekä SRM (Security Requirements Mapping) – 
tietoturvavaatimusten käsittelymalliin. 

TE Object on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämiseen, kehityssuunnitelmien 
laatimiseen, tietojärjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen 
ja käyttöönottoon. Kehitystyömalli ottaa huomioon tietoturva-asiat tietojärjestelmien 
kehittämisen eri vaiheissa. Tätä mallia on soveltuvin osin hyödynnetty tässä projektissa. 



 
 
 
 
 
 

 11 

SRM on prosessikuvaus erityisesti tietoturvavaatimusten hallintaan. Sitä voidaan 
hyödyntää osana laajempaa ohjelmistokehitysmallia, kuten TE Object tai RUP (Rational 
Unified Process).  

Toimintamalli ottaa kantaa kehitettävän palvelun tietoturva-asioiden kartoitukseen ja 
suunnitelmalliseen ratkaisemiseen palvelun kehittämisen eri vaiheissa. Toimintamalliin 
liittyy tietoturvasuunnitelma, joka määrittää toteutuksen eri osa-alueiden vastuut ja 
roolit. Toimintamalli palvelee myös kehitettävän palvelun tietoturva-auditointia sen 
testaus- ja käyttöönottovaiheissa. Toimintamallia sovellettiin osittain tässä projektissa. 

 

1.4. Projektin menetelmät 

Toimintamallin sisältämiä vaiheita ja niihin sisältyviä työmenetelmiä sekä tuloksia 
kuvataan seuraavissa kappaleissa. Vaiheiden toteutusta sovellettiin Kuvapäiväkirja-
pilotin sen hetkisen tilanteen mukaan. 

1.4.1. Työmenetelmät 

Projektin suunnitteluvaiheessa päädyttiin noudattamaan projektimenetelmää, jossa 
yhteisiä asioita käsitellään ja projektin tuotoksia katselmoidaan yhteisissä muutaman 
tunnin kestävissä työpalavereissa (kuva 1). Projektin tehokkaan etenemisen ja 
kommunikoimisen vuoksi keskeisimmät henkilöt olivat aina paikan päällä. 

TietoEnatorin vastuulla oli valmistella työpalaverit, luoda alustavat konseptikuvat ja 
kuvaukset hyödyntäen olemassa olevaa aineistoa. Työpalavereissa alustava 
dokumentaatio tarkastettiin, katselmoitiin ja muutokset kirjattiin ylös. Ennen seuraavaa 
työpalaveria TietoEnator valmisteli uudet versiot dokumentaatiosta ja toimitti ne 
asiakkaalle kommentoitavaksi. Työpalavereissa katselmoitiin viimeiset versiot 
dokumentaatiosta. 
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YYhhtteeiisseett  wwoorrkksshhoopp--
ttiillaaiissuuuuddeett  TTiieettooEEnnaattoorr  AAssiiaakkaass  

 Kuva 1. Projektissa sovellettu työmenetelmä osoittautui tehokkaaksi. 
 

1.4.2.  Projektin vaiheet ja tuotokset 

Projektin suunnitteluvaiheessa sovittiin projektin tehtävistä sekä seuraava työpalaveri ja 
siellä käsiteltävät asiat. Suunnittelussa otettiin huomioon se, että Kuvapäiväkirja-
pilotointi oli jo alkanut ja ensimmäiset palautteet pilotista oli saatu, joita hyödynnettiin 
hankkeen painopisteen määrittelyssä. Projektin alussa tietoturvapalvelun painopiste 
määriteltiin niin, että tietoturva-asioita tarkastellaan loppukäyttäjän näkökulmasta eikä 
laajoja teknisiä katselmointeja tuotantoympäristön, järjestelmän tai yksittäisten 
sovellusten osalta sovittu. Osa tuotantoympäristöstä oli tietoturvakatselmoitu muiden 
hankkeiden osalta. Pilotoinnin aikana ei ollut tarkoituksena kehittää palvelussa 
käytettäviä järjestelmiä. 

Tältä pohjalta työpalaverit jaettiin niin, että seuraavat asiat tulisi määriteltyä ja 
dokumentoitua Kuvapäiväkirja-pilotin ja siinä käytettyjen järjestelmien arvioimiseksi ja 
jatkokehittämiseksi: 

• palveluprosessit ja järjestelmän käyttötapaukset loppukäyttäjän näkökulmasta, 

• järjestelmän tietoturvavaatimukset ja tietoturva-analyysi, 

• palvelun käyttöönottoon liittyvät ja käytön aikaiset tietoturva-asiat, 

• palvelun testauksessa huomioitavat tietoturva-asiat, 

• tietoturva-arkkitehtuurikuvaus, 

• projektin loppuvaiheessa päätettiin tehdä tietoturva-auditointi multimedia-
päätelaitteen ohjelmakomponentista päätelaitekäyttäjän näkökulmasta. 

Palveluprosessin kuvaamisella pyrittiin hahmottamaan järjestelmän osia ja tiedon 
kulkua järjestelmässä sekä tunnistamaan tietoturvan kannalta keskeisimmät prosessin 
osat. Taustamateriaalina prosessikuvauksia laadittaessa käytettiin Kuvaboxi-palvelun ja 
Kuvapäiväkirja-pilotin teknisen ympäristön kuvausta. Palveluprosessin laatimista on 
kuvattu kappaleessa ”Palveluprosessin ja käyttötapausten kuvaaminen”. 

Palveluprosessin kuvauksista johdetuilla käyttötapauksilla tarkennettiin järjestelmän 
käyttöä, tunnistettiin poikkeustilanteet ja listattiin alustavia tietoturvavaatimuksia. 
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Käyttötapausten laatimista on kuvattu kappaleessa ”Palveluprosessin ja käyttötapausten 
kuvaaminen”.  

Tietoturvavaatimuksia käytiin läpi valmiiden prosessikuvausten ja käyttötapausten 
pohjalta sekä testaamalla Kuvaboxi-palvelua. Tietoturvavaatimusten laatimista on 
kuvattu kappaleessa ”Tietoturvavaatimusten kuvaaminen”. Tietoturvavaatimus-
analyysissä listattiin myös tietoturvahavaintoja, jotka saattavat olla riskejä järjestelmän 
normaalille toiminnalle. Tietoturvahavainnot käsiteltiin erillisessä työpalaverissa. 

Tietoturva-arkkitehtuuri perustui palavereissa saatuihin tietoihin järjestelmän kokoon-
panosta ja konfiguroinnista. Arkkitehtuurikuvauksesta ilmenee, miten palvelun käyttö ja 
toiminnallisuus on ratkaistu loppukäyttäjän kannalta tietoturvallisesti. Tietoturva-
arkkitehtuurin laatiminen on kuvattu kappaleessa ”Tietoturva-arkkitehtuurin 
kuvaaminen”. 

Kuvapäiväkirja-pilotin testauksessa huomioitavat tietoturva-asiat listattiin tarkistus-
listaksi, jota voidaan hyödyntää järjestelmän testitapauksia laadittaessa. Tässä 
suunnittelussa hyödynnettiin käyttötapausten yhteydessä listattuja poikkeustilanteita ja 
tietoturvavaatimusanalyysin tuloksena kirjattuja tietoturvahavaintoja. Testauksen 
suunnittelun laatimista on kuvattu kappaleessa ”Testaus- ja auditointisuunnittelu”. 

Palvelun käyttöönottoon liittyvät ja käytön aikaiset tietoturva-asiat listattiin tarkistus-
listaksi, jota sähköisen palvelun kehittäjä ja ylläpitäjä voi hyödyntää varmistaakseen 
palvelun toteutuksen tietoturvatason. Tietoturva-asioiden listausta on kuvattu 
kappaleessa ”Käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät tietoturva-asiat”. 

Kuvapäiväkirja-pilotin osalta tarkemman tarkastelun kohteeksi määriteltiin multimedia-
päätelaitteen MDM-asiakasohjelma ja sen tietoturvataso. Alun perin projektissa 
järjestelmän tai ohjelmiston auditointi oli jätetty pois, mutta projektissa oli sen verran 
aikaa, että päätettiin asiakasohjelma auditoida mahdollisten väärinkäytösten takia. 
Auditoinnin tuloksia ei ehditty sisällyttää tähän raporttiin. 



 
 
 
 
 

 14 

 

2. Kuvapäiväkirja-pilotti 
 

2.1. Pilotin osapuolet 

Kuvapäiväkirja-pilotin teknisen toteutuksen ovat tarjonneet Futurice Oy tarjoamalla 
olemassa olevan Kuvaboxi-palvelun sisällön jakelualustaksi sekä Fromdistance Ltd 
tarjoamalla ohjelmistoratkaisun loppukäyttäjille. Nämä molemmat tekniset ratkaisut on 
integroitu yhteen saumattomaksi kokonaisuudeksi, missä varsinaisen sisällöntuottajan 
työkaluna toimii Fromdistancen multimediapäätelaitteeseen asennettu asiakasohjelma 
ja sisällön jakelutyökaluna toimii Futuricen Kuvaboxi-järjestelmä.  

Palveluoperoijana Kuvaboxi-järjestelmässä toimii Futurice ja operaattorit vastaavat 
viestiliikenteestä palvelun sisällöntuottajien toimittaman datan ja kuluttajille 
toimitettavan viestiliikenteen osalta.  

Palvelun tietoturvan ratkaisemista eri osapuolten kesken on kuvattu kappaleessa 
”Tietoturvan ratkaiseminen tuotantoketjussa”. 

 

2.2. Kuvaboxi-järjestelmä 

Kuvaboxi on internet-pohjainen järjestelmä, jossa hallinnoidaan jaeltavaa materiaalia, 
käyttäjiä ja kansioita. Järjestelmän käyttö on ilmaista, poikkeuksena käyttötapaus, jossa 
kuvia lähetetään kamerapuhelimesta järjestelmään. Lisäksi järjestelmän kautta voidaan 
tilata maksullisia kuvatuotteita mm. paperikopioita kuvista. Tarkemmin järjestelmän 
arkkitehtuuriratkaisua on kuvattu kappaleessa ”Tietoturva-arkkitehtuurin kuvaaminen”. 

Palvelun käyttäjät tallentavat kuva- ja videomateriaalin kansioihin, joihin heillä on 
oikeus. Käyttäjät pystyvät kommentoimaan kaikkia heille jaettua materiaalia missä 
kansiossa tahansa. Ainoastaan kansion omistaja voi lisätä, poistaa tai siirtää kuvia 
kansioiden välillä. Henkilöstä, joka tallentaa Kuvaboxi-järjestelmään kuvia, tulee 
samalla tämän materiaalin omistaja eikä kukaan muu järjestelmän loppukäyttäjistä 
(lukuun ottamatta järjestelmän ylläpitäjiä) voi muokata tätä materiaalia. Henkilö, jolle 
jaellaan kuvia, on järjestelmän kannalta käyttäjä. Hänen ei tarvitse erikseen rekisteröityä 
palveluun käyttäjäksi. Henkilö, joka ei ole itse rekisteröitynyt palveluun käyttäjäksi, saa 
tekstiviestin, jossa kerrotaan, kuka on jakanut hänelle kuvia sekä salasanan, jolla hän 
pääsee katsomaan kuvia. Tunnuksena järjestelmä käyttää henkilön matkapuhelin-
numeroa. 

Tarkemmin järjestelmän ja Kuvapäiväkirja-pilotin tietoturva-asioiden toteutusta on 
kuvattu kappaleessa ”Tietoturvan huomioiminen Kuvapäiväkirja-pilotissa”. 
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Kuva 2. Kuvaboxi-järjestelmä tarjoaa kanavan kuvien ja videoiden jakeluun Internetissä. 

 

2.3. Kuvaboxi-järjestelmän käyttö Kuvapäiväkirja-pilotissa 

Pilotissa mukana olleiden päiväkotien henkilökunta on ollut vastuussa Kuvaboxi-
järjestelmän kautta jaeltavasta materiaalista seuraavalla tavalla: 

1. Henkilökunnan ottamat kuvat ja videot siirtyvät multimediapäätelaitteesta 
(projektilla oli käytössään Nokian kamerapuhelimia) automaattisesti etukäteen 
määriteltyyn kansioon Kuvaboxi-järjestelmässä.  

2. Henkilökunta käy keskenään läpi saapuneen materiaalin ja siirtää lasten 
vanhemmille yhteiseen jaeltavaan kansioon materiaalin, josta on otettu pois lähinnä 
epäonnistuneita otoksia.  

Alkujaan arvioitiin, että uusi palvelu saattaa käyttöönottovaiheessa vaatia ylimääräistä 
työaikaa, mutta pelko osoittautui vääräksi. Päinvastoin aikaa säästettiin, sillä palvelu 
korvasi aikaisemmin käytössä olleet perinteiset tai digitaaliset kamerat, joiden kanssa 
kului aikaa kuvien käsittelyyn, mikä tässä tapauksessa nopeutui huomattavasti. 
Kamerapuhelinten käyttö oli helppoa, kuvien käsittelyä puhelimessa ei tarvinnut tehdä, 
kuvien hallinnointi Kuvaboxi-järjestelmässä oli yksinkertaista ja kuvien välittäminen 
lasten vanhemmille hoitui automaattisesti, kunhan kuvat oli siirretty vanhemmille 
näkyvään kansioon. 

Hankkeessa ei ole ollut tapauksia, joissa kuvia on otettu henkilöistä, joita ei olisi saanut 
kuvata tai kuvattu sellaista materiaalia, jota olisi sen takia jouduttu sensuroimaan. 
Annetut ohjeet kuvaustilanteista ovat olleet selkeitä eikä lasten vanhemmilta ole tullut 
negatiivista palautetta kuvauskohteista. Vanhemmille, joilla ei aikaisemmin ole ollut 
Kuvaboxi-järjestelmää käytössään, annettiin tunnukset ja salasanat, joilla he saivat 
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yhteisen kansion käyttöönsä. Kansiosta he voivat tallentaa kuvia omalle työasemalle, 
tilata kuvista paperiversiot tai kommentoida niitä. 

Kaiken kaikkiaan Kuvapäiväkirja-pilotti on saanut palvelun kohderyhmältä eli lasten 
vanhemmilta erittäin hyvää palautetta. Palvelun käyttäjät ovat olleet kiinnostuneita 
näkemään ja kuulemaan lasten arkipäivän kuulumisista, tekemisistä ja sitä kautta he 
pääsevät paremmin perille lastensa pärjäämisestä ja päiväkodin arjesta. Positiivista 
palvelussa oli sisällön ajantasaisuus, käytettävyys ja saatavuus. Otettu materiaali saatiin 
muutaman päivän viiveellä jakeluun, mikä on tietysti sopimuskysymys, sillä eräässä 
päiväkodissa otettiin käytännöksi purkaa saatu materiaali kerran viikossa. Kuvaboxi-
järjestelmän käyttö on helppoa ja siihen pääsee kirjautumaan miltä Internetiin 
kytketyltä työasemalta tahansa. 

Tämä palvelu tuo päiväkodin ja vanhemmat lähemmäksi toisiaan eivätkä vanhemmat ole 
kokeneet tätä tirkistelyksi, vaan enemmän yhdeksi keinoksi keskustella lastensa kanssa 
heidän ajatuksistaan ja tekemisistään. Useimmat vanhemmat ovat jopa lastensa kanssa 
yhdessä käyneet aineistoa läpi. 

Kun palvelu otettiin käyttöön päiväkodissa, siitä sovittiin kirjallisesti lasten vanhempien 
kanssa. Vanhemmat eivät nähneet palvelussa tietoturvaongelmia. Palvelu julkistettiin 
laajemmalti medioissa 20.6.2006 [4]. 
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3. Tietoturvan huomioiminen Kuvapäiväkirja-
pilotissa 

 

3.1. Palveluprosessin ja käyttötapausten kuvaaminen 
 

Tietoturvavaatimusten löytämiseksi projektissa kuvattiin Kuvapäiväkirja-konseptin 
palveluprosessit. Prosessit kuvattiin BPMN-notaatiolla niiltä osin kuin ne liittyivät itse 
olemassa olevaan konseptiin. Ulkoiset prosessit jätettiin kuvaamatta, vain liittymät 
ulkoisin prosesseihin kuvattiin. 

Prosessikokonaisuudesta laadittiin prosessikartta, jonka pohjalta tehtiin päätökset 
tarkemmin kuvattavista prosesseista. Tietoturvan kannalta keskeiseksi prosessiksi 
osoittautui ”Managing content” -prosessi, johon palvelun käytön keskeinen 
toiminnallisuus sisältyy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 3. Prosessikartta Kuvapäiväkirja-pilottiin liittyvistä prosesseista. 

Prosessikaaviot toimivat lähtökohtina käyttötapausmallinnukselle. Käyttötapausmalli 
muodostettiin UML-notaation mukaisesti. Käyttötapausmalli sisältää graafiset 
kuvaukset, käyttötapauskaaviot, kunkin käyttötapauksen sanallisen kuvauksen sekä 
kuvaukset järjestelmän aktoreista. Käyttötapausmallissa kuvataan käyttäjien ja 
järjestelmän välinen interaktio, keskeiset käsittelysäännöt sekä varsinkin tietoturva-
vaatimusten kannalta olennaiset, kunkin käyttötapauksen yhteydessä mahdolliset 
poikkeustilanteet. Käyttötapausten tekstikuvauksissa käytettiin TietoEnatorin 
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ohjelmistotuotantoprosessin mukaista oletuslomakepohjaa, jonka avulla voitiin 
selkeästi erotella kunkin käyttötapauksen normaalitilanteen mukainen toiminnallisuus 
mahdollisista poikkeustilanteista. 

Käyttötapausmallin laatiminen kohdistui tietoturvan kannalta keskeisiin käyttö-
tapauksiin. Käytännössä tämä tarkoitti ”Managing content” -prosessin 
toiminnallisuuden sisältämiä käyttötapauksia. Prosessikuvauksen perusteella etsittiin 
alustavat käyttötapaukset, joita iteratiivisesti työstämällä muodostettiin lopullinen 
käyttötapausmalli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. ”Managing content” -prosessi. 
 

Huomioita prosessi- ja käyttötapausmallinnuksesta 

Sen lisäksi, että käyttötapauskuvausten perusteella muodostettiin tietoturva-
vaatimuksia, käyttötapausmalli toimi apuna sekä Kuvapäiväkirja-konseptin että siihen 
liittyvien järjestelmien ja ohjelmistotuotteiden toiminnallisuuden kehittämisessä. 

Tietoturvan mallinnuksen kannalta on oleellista, että prosessi- sekä käyttötapaus-
kuvauksia laadittaessa on mukana tietoturva-asiantuntija, joka voi analysoida käyttö-
tapauksia mahdollisten poikkeavien toimintojen kannalta. Tässä vaiheessa tunnistetut 
tietoturvaa koskevat havainnot voidaan hyvin ottaa huomioon vielä sovellus-
kehityksessä. 
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3.2. Tietoturvavaatimusten kuvaaminen 

Kuvapäiväkirja-pilotin alustavat tietoturvavaatimukset johdettiin hankkeessa laadituista 
prosessi- ja käyttötapauskaavioista. Vaatimusanalyysiä tehtäessä testattiin Kuvaboxi-
järjestelmää loppukäyttäjän näkökulmasta. Testauksessa keskityttiin järjestelmän 
toiminnallisuuksiin ja Kuvapäiväkirja-pilotilta odotettuihin liiketoimintavaatimuksiin. 
Näitä vaatimuksia ja testaustuloksia käytiin läpi ja täydennettiin yhteisessä 
työpalaverissa. Samalla kirjattiin mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. 

Kaikki tietoturvavaatimukset luokiteltiin toiminnallisiin, lainsäädännöllisiin tai 
informaatiokohtaisiin vaatimuksiin sekä tämän lisäksi luokiteltiin näitä tarkentaviin 
alaluokkiin, kuten palvelun saatavuus, käytettävyys ja luottamuksellisuus. Jokainen 
vaatimus myös tyypitettiin sen mukaan, oliko se tekninen, hallinnollinen vai fyysinen. 
Vaatimus kuvattiin selkeästi ja arvioitiin lopuksi, sisältyykö se Kuvapäiväkirja-
konseptiin vai ei sekä määriteltiin vaatimuksen toteutuksesta vastaava taho. 

Tietoturvavaatimukset käytiin tietoturva-asiantuntijapalvelun ja palvelun tuottajan 
kanssa läpi työpalaverissa. Testaustulokset toimitettiin järjestelmän kehittäjille tiedoksi.  

Keskeisimmät tietoturvavaatimukset liittyivät Kuvapäiväkirja-pilotissa seuraaviin 
asioihin: 

• Palvelussa ylläpidettyyn sisältöön siinä mielessä, mitä sisältöä ei saa välittää 
palvelussa, kuinka tätä valvotaan ja kuka on siitä vastuussa. Kuvapäiväkirja-
pilotissa erityistä huomioita kiinnitettiin siihen, mitä osapuolet ovat keskenään 
sopineet palvelun käytöstä. Lisäksi huomiota kiinnitettiin siihen, miten käsitellään 
tapaukset, joissa henkilö lopettaa palvelun käytön ja mitä tapahtuu hänen 
käyttämilleen tunnuksille ja hänen palveluun lähettämilleen kuville. 

• Palvelun käyttäjän tunnistaminen, tunnistetietojen laatu ja luottamuksellisuus 
osoittautuivat keskeisimmiksi tietoturvavaatimuksiksi, joilla ehkäistään palvelun 
väärinkäyttö ja sisällön tahaton paljastuminen. Tämä liittyi matkapuhelinnumeron 
käyttöön käyttäjätunnuksena, salasanan vahvuuteen, yhteyksien salaamiseen sekä 
istunnon aikaisten tietojen tallentamiseen ja poistamiseen työasemalta. 

• Palvelun mahdollinen väärinkäyttö, esim. järjestelmän ylikuormittaminen, väärän-
laisen tiedon lataaminen tai syöttäminen, saattaa aiheuttaa järjestelmän hitautta tai 
jopa kaatumisen. Tämä liittyi sovelluksen tietoturvalliseen toteutukseen, jossa 
syötteet tarkistetaan ja syötteiden määrä sekä koko rajataan. Tämä liittyi myös 
palvelun suorituskykyyn, joka samalla vaikuttaa palvelun laatuun ja käyttöön. 
Esimerkiksi jos kuvien lataaminen palveluun tai itselleen tai kuvien selailu ja 
hallinnointi on hidasta, saattaa se vaikuttaa palvelun kiinnostavuuteen. 

• Palvelun saatavuuteen, joka samalla liittyy käyttäjän saamaan käyttäjä-
kokemukseen. Esimerkiksi miten palvelun käyttäjä reagoi siihen, jos hänen 
palveluun lataamansa kuvat häviävät levyrikon vuoksi tai kamerapuhelimesta 
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lähetetyt kuvat eivät näy hänen kansiossaan tai hänen jakamansa kuvat eivät näy 
kavereilla. 

• Palvelun sisällön suojaamiseen palvelun sisällön välittämisessä tietoliikenne-
verkoissa. 

 
Huomioita tietoturvavaatimusten kuvaamisesta 

Oleellista vaatimusmäärittelyn toteuttamisessa oli se, ettei Kuvapäiväkirja-pilotille oltu 
aikaisemmin määritelty erillisiä tietoturvatavoitteita, joten tietoturvan toteutuksen taso 
hahmottui vasta vaatimusmäärittelyn aikana. Tietoturvavaatimukset pitää käydä läpi 
myös järjestelmää hyödyntävän palvelun tarjoajatahon kanssa ja todeta, miten ne 
vastaavat liiketoiminnan tarpeita. 

Tietoturvan mallinnuksen kannalta on oleellista, että tietoturvavaatimuksia laadittaessa 
on mukana myös tekninen arkkitehti, joka tuntee järjestelmän ja ympäristön, jossa 
palvelua ylläpidetään, jotta myös järjestelmätason tietoturvaratkaisut voidaan arvioida. 
Lainsäädäntöön viittaavissa vaatimuksissa olisi oltava myös lakiasiaintuntemusta 
käytettävissä jo varhaisessa vaiheessa palvelua kehitettäessä. 

Toteutuksen kannalta on oleellista, että tietoturvavaatimusten, kuten muidenkin 
vaatimusten, toteutumista seurataan. 

Kuvapäiväkirja-pilotin osalta erillistä tietoturvariski- ja uhka-analyysiä ei toteutettu, 
vaan testattiin laadittujen tietoturvavaatimusten perusteella Kuvaboxi-järjestelmä. 
Tietoturvavaatimuksista tunnistettiin mahdolliset ongelmakohdat, joihin liittyi tieto-
turvariski, joka toteutuessaan vaikuttaisi palveluun. Riskin minimoimiseksi ehdotettiin 
nykyiselle toteutukselle parannusehdotus ja vastuutaho. 

Tyypillisesti tietoturvariski- ja uhka-analyysissä tietoturvavaatimukset yhdistetään 
havaittuihin riskeihin ja riskien osalta arvioidaan seurausaste sekä todennäköisyys sille, 
että riski toteutuu. Jotta riskiin osattaisiin varautua oikein, kuvataan riskin toteutuessa 
pahin mahdollinen seuraamus palvelun kannalta sekä syy riskin toteutumiseen. Riskin-
hallintaa varten kuvataan ennakoivat toimenpiteet, joilla riskin vaikutusta voidaan 
lieventää tai estää kokonaan riskin toteutuminen. Riskienhallinnan kannalta nimetään 
myös vastuutaho. 

Tietoturvavaatimusanalyysissä keskityttiin Kuvapäiväkirja-konseptin käyttöön loppu-
käyttäjän näkökulmasta; vaatimukset kohdistuivat palvelun sisältöön, käytettävyyteen ja 
loppukäyttäjäsovellukseen.  

Muut yleiset tietoturvavaatimukset Kuvaboxi-järjestelmän ja Kuvapäiväkirja-pilotin 
käyttöönottoon ja käyttöön liittyen listattiin ja käytiin läpi yleisellä tasolla läpi ilman, 
että niitä testattiin erikseen (ks. kappale ”Käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät 
tietoturva-asiat”). 
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3.3. Tietoturva-arkkitehtuurin kuvaaminen 

Kuvapäiväkirja-pilottihankkeessa tietoturva-arkkitehtuurin kuvaus toteutettiin pilotin 
järjestelmäkuvauksiin ja esitettyyn tavoitetilan liiketoimintamalliin (prosessikuvaus) 
pohjautuen. Kuvapäiväkirja-pilotin toteuttava tietoturva-arkkitehtuuri kuvattiin 
loogisesta näkökulmasta. Se kuvaa palveluun kuuluvat järjestelmät ja niiden väliset 
riippuvuudet. Tietoliikenteen osalta erillistä kuvausta ei tehty, koska ainoat liitynnät 
Kuvaboxi-järjestelmän ja ulkomaailman välillä ovat yhteydet viestinvälitysoperaattorille 
sekä Internet-näkyvyys Kuvaboxi-palvelimelle (kuva 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Kuvapäiväkirja-pilotin looginen arkkitehtuuri.  
 

Huomioita tietoturva-arkkitehtuurin kuvaamisessa 

Toteutetun arkkitehtuurin suunnittelussa on otettu huomioon seuraavat tietoturvan 
asettamat vaatimukset järjestelmälle: 

• Pääsy järjestelmään pitää olla kontrolloitua ja siksi pääsy palvelimille on ohjattu 
palomuurien kautta, jossa on toteutettu pääsynvalvonta.  

• Järjestelmän pitää pystyä vastaanottamaan ja käsittelemään käyttäjiltä saapunutta 
kuva- ja videomateriaalia riittävän nopeasti, hallitusti ja tietoturvallisesti. Siksi 
yhteydet multimediapäätelaitteista operaattoriverkon yli järjestelmän palvelimille on 
toteutettu SSL-yhteyksillä. Kuvia ei siirretä multimediaviesteinä (MMS) sanoman-
välitysjärjestelmän kautta. 

• Kuvaboxi-Järjestelmän loppukäyttäjille tiedotteet heille jaetusta kuvamateriaalista 
välitetään tekstiviesteinä tai sähköpostina. Järjestelmään ei voi lähettää teksti-
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viestejä tai sähköpostia. SSL-suojatut tekstiviestilähetykset on varmistettu kahdella 
sanomanvälityspalveluja tarjoavalla operaattorilla. 

 

3.4. Testaus- ja auditointisuunnittelu 

Kuvapäiväkirja-pilottihankkeessa testaus- ja auditointisuunnittelu pohjautui tarkistus-
listaan, jonka tarkoituksena on toimia varsinaisen testauksen suunnittelun pohjana 
esim. testitapauksia laadittaessa tai auditointisuunnittelun pohjana, kun katselmoidaan, 
onko järjestelmä täyttänyt siltä odotetut vaatimukset, esim. miten tuotantoympäristö 
täyttää sille asetetut suorituskyky- ja tietoturvavaatimukset. Testaus- ja auditointi-
suunnittelu tehtiin Kuvaboxi-järjestelmän ylläpitäjien käyttöön, mutta sitä ei toteutettu 
tässä hankkeessa. 

Testaussuunnitelmassa kuvattiin systeemitestauksen testitapaukset yleisellä tasolla. 
Testitapauksina kuvattiin myös järjestelmän poikkeustilanteet eli miten järjestelmä 
jatkaa esim. häiriötilanteissa toimintaansa.  

Testitapaukset jaettiin neljään kategoriaan: 

• Testitapauksiin, joilla testataan ja mitataan järjestelmän normaalia (suunniteltua) 
käyttäytymistä. Kuvapäiväkirja-pilotissa tyypillisiä testitapauksia ovat kuvien ja 
videoiden välittäminen multimediapäätelaitteesta ja kuvien jakelu muille käyttäjille. 

• Testitapauksiin, joilla testataan ympäristön aiheuttamia häiriö- ja kuormitus-
tilanteita. Kuvapäiväkirja-pilotissa tyypillisiä testitapauksia ovat verkkoliikenteessä 
tai palvelinresursseissa tapahtuvat poikkeustilanteet, ja niistä aiheutuvat 
mahdolliset vikatilanteet ja datan korruptointi. 

• Testitapauksiin, joilla testataan käyttäjän ennalta arvaamatonta käyttäytymistä. 
Kuvapäiväkirja-pilotissa tyypillisiä testitapauksia ovat virheellisen datan lataaminen 
palveluun tai väärien syötteiden antaminen web-käyttöliittymässä. 

• Testitapauksiin, joilla testataan, onko järjestelmä suunniteltu tietoturvallisesti eli 
löytyykö järjestelmästä tietoturva-aukkoja. Kuvapäiväkirja-pilotissa tyypillisiä 
testitapauksia ovat järjestelmään kirjautuminen, järjestelmän käyttö ylläpitäjän 
tunnuksilla, järjestelmän sisäiset (komponenttitason) ja ulkoiset (järjestelmätason) 
liitynnät ja järjestelmätason suojaustaso.  

Testaus- ja auditointisuunnittelu perustui prosessikuvauksiin, tietoturvavaatimus-
analyysiin, tunnettuihin tietoturvatesteihin ja järjestelmän kuormitettaviin resursseihin. 



 
 
 
 
 
 

 23 

Huomioita testaus- ja auditointisuunnittelusta 

Yleensä testauksen- ja auditoinnin yhteydessä tai ennen niitä toteutetaan katselmointi, 
jolla varmistetaan, että toteutettu järjestelmä täyttää siltä vaaditut tietoturva-
vaatimukset. Katselmointi tehdään tietoturvavaatimusten, järjestelmäkuvausten, 
suunnittelun ja toteutuksen kuvausten sekä tietysti testaussuunnitelman pohjalta. 
Kuvapäiväkirja-pilottihankkeessa ei katselmointia tehty, koska tuotantojärjestelmä oli 
auditoitu aikaisemmin olemassa olevien asiakkaiden toimesta. Erillinen katselmointi 
edellyttää seuraavia nimikkeitä projektin käyttöön: 

• Tarkat järjestelmäkuvaukset sisältäen laitteisto-, ohjelmisto- sekä järjestelmän 
liityntäkuvaukset. 

• Järjestelmän sisältämien ohjelmistojen suunnitteluaineisto sisältäen arkkitehtuuri- 
ja suunnittelukuvaukset, toiminnalliset kuvaukset, yksityiskohtainen suunnittelu 
sekä ohjelmakoodi mahdollista koodin katselmointia varten. 

Yleensä katselmointi, auditointi ja testaus pitäisi teettää ulkopuolisella asiantuntijalla, 
jotta näkemys järjestelmän tilanteesta voidaan laatia ilman mitään sidonnaisuuksia ja 
puolueettomasti. 

 

3.5. Käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät tietoturva-asiat 

Kuvapäiväkirja-pilottihankkeessa haluttiin listata tätä palvelua koskevia tietoturva-
asioita, jotka tulisi huomioida palvelun käyttöönotossa ja sen käytön aikana. Itse 
asiassa laadittu tarkistuslista pätee vastaavanlaisen konseptin käyttöönottoon myös 
muilla toimialoilla. Tarkistuslistaa laadittaessa määriteltiin vastuutaho sekä ehdotus, 
miten ko. asia tulee dokumentoida. Tarkistuslista on suuntaa antava ja sitä on syytä 
täydentää tapauskohtaisesti. Alla on käyty läpi tarkistuslistaa Kuvapäiväkirja-pilotin 
näkökulmasta. 

– Ainoastaan auktorisoidut käyttäjät voivat käsitellä kuva- ja videomateriaalia, esim. 
loppukäyttäjät voivat katsella, ladata, kommentoida tai tilata materiaalia. 
Kuvapäiväkirja-pilotissa on määritelty ja hallittu loppukäyttäjät (lasten vanhemmat), 
joille materiaalia jaetaan. Palvelussa ei ole mainittu tai estetty ohjelmallisesti sitä, että 
loppukäyttäjä edelleen jakaa materiaalia (käyttäjä lataa materiaalin omalle 
työasemalleen ja jakaa sen eteenpäin). 

– Ainoastaan auktorisoidut käyttäjät voivat muokata palvelun sisältöä, esim. palvelun 
ylläpitäjät voivat lisätä ja poistaa materiaalia. Kuvapäiväkirja-pilotissa määritellyt 
henkilöt päiväkodista jakavat materiaalin vanhemmille. 

– Sisällöntuottaja (tässä tapauksessa tarkoitetaan tahoa, joka lisää palveluun 
materiaalia) on vastuussa sisällöstä, mutta palvelun omistajalla (tässä tapauksessa 
tarkoitetaan tahoa, jonka kanssa on tehty sopimus palvelun käytöstä) on oikeus, mutta 
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ei vastuuta puuttua siihen, mitä sisältöä on saatavilla. Kuvapäiväkirja-pilotissa 
sisällöntuottajina ovat päiväkodit ja palvelun omistaja on Futurice Oy. 

– Sisällöntuottaja on vastuussa siitä, että yksityisyyden suojaa, niin kuin se on kirjattu 
lakiin, ei ole rikottu materiaalin osalta, joka on tämän palvelun kautta saatavilla. 
Kuvapäiväkirja-pilotissa päiväkodit ovat sopineet vanhempien kanssa kuvausluvasta, 
tehneet selväksi millaisesta palvelusta on kyse ja millaista materiaalia (henkilö-
kohtainen, luottamuksellinen) palvelun kautta jaellaan. Samalla on tehty selväksi, että 
sopimattomia kuvia ei oteta tai yksityisyyden suojaa ei rikota. 

- Sisällöntuottaja, joka tässä tapauksessa toimii samalla palvelun sisällön ylläpitäjänä 
on vastuussa siitä, että materiaaliin eivät pääse käsiksi ne tahot, jotka eivät enää kuulu 
palvelun piiriin. Kuvapäiväkirja-pilotissa vanhemmille, joiden lapsia ei enää päivä-
kodissa ole, ei jaeta materiaalia sekä huolehditaan siitä, että päiväkodin henkilökuntaan 
enää kuulumattomat henkilöt eivät pääse palveluun. 

- Palvelun omistaja on vastuussa palvelun saatavuudesta palvelusopimusten 
mukaisesti. Kuvapäiväkirja-pilotissa palvelun omistaja Futurice Oy sopii päiväkoteja 
edustavan tahon kanssa palvelutasosta viimeistään silloin, kun palvelun tuotanto-
käytöstä sovitaan. 

- Palvelun omistaja on määritellyt ja ylläpitää listaa henkilöistä, joilla on pääsy 
sisältöön, esim. käyttäjälistat palvelun loppukäyttäjistä ja ylläpitäjistä. Kuvapäiväkirja-
pilotissa päiväkodit hallinnoivat listaa vanhemmista ja henkilökunnasta, joilla on pääsy 
sisältöön sekä palvelun omistaja ja muut vastaavat tahot, joilla on pääsy palvelun 
sisältöön, esim. palvelinylläpito, kontrolloivat palvelimien pääsyoikeuksia. 

- Sisällön omistajuus on selvästi määritelty. Kuvapäiväkirja-pilotissa sisällön omistajina 
ovat päiväkodit. 

- Sisällön varmuuskopiointi- ja tuhoamiskäytännöt on selkeästi määritelty. 
Kuvapäiväkirja-pilotissa palvelinylläpidosta vastaava taho on vastuussa varmuus-
kopioinnista ja käytännöistä datan palautuksen ja tuhoamisen suhteen. 

- Palvelun omistaja on määritellyt, miten palvelun sisältö on suojattu tiedon laittoman 
tai tahattoman tietovuodon estämiseksi, ja jos sellainen tapahtuu, sisältö on suojattu 
niin, ettei se paljastu. Kuvapäiväkirja-pilotissa järjestelmätason tietoturvakatselmointia 
ei toteutettu. 

- Palvelun jokainen osapuoli takaa kirjallisin sopimuksin, että luottamuksellisuus 
toteutuu palvelussa. Kuvapäiväkirja-pilotissa palvelun käyttäjätahot (omistaja ja 
käyttäjätahot) varmistavat sopimuksin, että luottamuksellisuus riittävällä tasolla 
palvelun sisällön ja toteutuksen suhteen säilyy. 
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- Palvelun tuottajatahot tuntevat, mitä henkilötietolaki ja yksityisyyden suojalaki 
edellyttävät tiedon suojaamiseksi ja käsittelysäännöiksi silloin, kun hallinnoidaan 
käyttäjärekistereitä tai muuta henkilökohtaista tietoa.  

- Palvelun tuottajatahot ovat tehneet selväksi loppukäyttäjille palvelun käyttöehdoissa 
palvelun käyttöoikeudet ja –vastuut. Kuvapäiväkirja-pilotissa nämä asiat tulevat esille 
Kuvaboxi-järjestelmän käyttöehdoissa. 

- Palvelun tuottajataho on vastuussa tietoturvan toteutustasosta, jonka pitää olla 
riittävä turvaamaan palvelun käyttö ja saatavuus sekä havainnoimaan ja estämään 
tietoturvahyökkäykset. Kuvapäiväkirja-pilotissa Kuvaboxi-järjestelmän omistaja on 
vastuussa järjestelmätason tietoturvatoteutuksesta. 

- Palveluun kuuluvien laitteiden hallinta ja niissä hallinnoitavien tietojen käsittely on 
selkeästi määritelty. Kuvapäiväkirja-pilotissa tämä tarkoittaa päiväkodeissa multimedia-
päätelaitteiden ja työasemien hallintaa sekä Kuvaboxi-järjestelmään kuuluvien 
palvelinten hallintaa. 

 



 
 
 
 
 
 

3.6. Merkittävimmät esille tulleet tietoturva- ja käytettävyysasiat sekä kehitysideat 
 

Kuvapäiväkirja-pilotoinnin aikana merkittävimmät tietoturva- ja käytettävyysasiat sekä kehitysideat luokiteltiin kuuteen kategoriaan: palvelun 
tietosuoja, palvelun looginen toimivuus, käyttäjäkokemus, järjestelmän toimintavarmuus, järjestelmän haavoittuvuus ja fyysinen tietoturva. 
Näistä kahden viimeisimmän osalta ei voitu rekisteröidä havaintoja, koska järjestelmätason ja fyysisen tietoturvan auditointia ei tehty. 
Keskeisimpiä aiheita on käsitelty alla olevissa taulukoissa millään tavoin niitä priorisoimatta. [3] 

Taulukko 1. Kuvapäiväkirja-pilotissa esille tulleet tietoturva- ja käytettävyysasiat. 
 

 Havainto (tietoturva-asia = T, käytettävyysasia = K) Ongelma ja ratkaisuehdotus 

Palvelun kautta jaeltavaa materiaalia voidaan käydä katsomassa miltä 

päätelaitteelta tahansa, joka mahdollistaa WWW-yhteydet. Palvelun käytön 

aikana web-selain tallentaa ”kekseinä” eli ns. cookie-tietona selaimelle 

katseltavaksi tulleet kuvat ns. ”thumbnail” -koossa, mutta ei poista näitä kuvia 

automaattisesti, kun palvelun käyttö lopetetaan. (T) 

Ongelma liittyy tietosuojaan, jossa käsiteltävä data ei saisi joutua sivullisten haltuun. 

Mahdollinen ratkaisu olisi se, että palvelu ei lataa kuvamateriaalia työasemaan ilman, 

että se poistettaisiin sieltä automaattisesti palvelun käytön lopetuksen yhteydessä tai 

palvelun käytön aikana kaikki materiaali haetaan palvelimelta aina, kun sitä käytetään 

eikä missään vaiheessa palvelun käytön aikana sitä tallenneta työaseman 

kovalevylle.  

Palvelun 
tietosuoja 

Palvelussa voidaan välittää kuva- ja videomateriaalia kohteista, tilanteista tai 

henkilöistä tiedostamatta, että se voi olla kiellettyä, loukkaavaa tai muuten 

sopimatonta. (T) 

Ongelma liittyy yksityisyyden suojaan, jossa mm. uskonnolliset, kulttuurilliset tai 

julkisuuteen liittyvät seikat estävät materiaalin kuvaamisen ja välittämisen palvelussa. 

Tällaiset seikat on syytä selvittää etukäteen. Kuvapäiväkirja-pilotissa henkilöille, jotka 

ottivat kuva- ja videomateriaalia, oli tehty tämä selväksi ja päiväkotilasten 

vanhemmilta oli pyydetty kirjallinen lupa heidän lastensa kuvaamisesta.    

Palvelun 
looginen 
toimivuus 

Palvelussa käyttäjä voi jaella kuvia muille henkilöille, jotka ovat palvelun 

rekisteröityneitä käyttäjiä tai uusia henkilöitä, joiden pitää rekisteröityä palvelun 

käyttäjiksi, jotta he näkisivät jaetut kuvat. Jaettavat kuvat tallennetaan kansioihin 

ja henkilöt liitetään niihin. Kun halutaan, että jokin henkilö ei näe kansion 

materiaalia enää, hänet poistetaan listalta, jossa määritellään, kenelle kansion 

sisältö näkyy. (K) 

Ongelma liittyy henkilöiden poistoon ns. kaverilistalta. Käyttöliittymässä ei ole 

selkeästi kuvattu, miten henkilö voidaan poistaa kaverilistalta. Tämä onnistuu, jos 

ymmärtää ”klikata” kaverin nimeä, jolloin avautuu uusi dialogi, jossa poisto tehdään. 
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 Havainto (tietoturva-asia = T, käytettävyysasia = K) Ongelma ja ratkaisuehdotus 

Palvelussa käyttäjä voi jaella kuvia kavereilleen antamalla kaverin matkapuhelin-

numeron ja valinnaisen sähköpostiosoitteen. Palvelu ei tarkista annetun 

matkapuhelinnumeron olemassaoloa. (K, T) 

Ongelma liittyy tilanteeseen, jossa annettua matkapuhelinnumeroa ei ole olemassa. 

Palvelu ei tarkista tätä ja ei siten voi varmistaa, että viesti meni perille. Tällöin käyttäjä 

ei voi tietää, onko kaveri oikeasti saanut kuvat katseltavakseen. Käyttäjän olisi hyvä 

saada varmuus siitä, että viestit on toimitettu perille asti. Tämä sama ominaisuus on 

matkapuhelinverkoissa tekstiviestilähetysten yhteydessä. 

Palveluun kirjaudutaan antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Jos palveluun 

kirjautujalla ei ole järjestelmän rekisteröintitiedoissa sähköpostiosoitetta, ilmoittaa 

se, että käyttäjä ei saa ilmoituksia uusista hänelle jaetuista kuvista. (K) 

Käytännössä ei näin ole, jos käyttäjällä ei ole sähköpostiosoitetta 

rekisteröintitiedoissa, saa hän viestit tekstiviesteinä. 

Palvelussa otettujen kuvien ja videon laatu ei aina ollut odotuksien mukainen. (K) Ongelma liittyy vielä rajallisiin kameraominaisuuksiin, joita kamerapuhelimissa on. 

Ratkaisu ongelmaan voi olla parempien multimediapäätelaitteiden käyttö tai 

digitaalisten kameroiden käyttö olosuhteissa, joissa vaaditaan parempia 

kameraominaisuuksia, esim. huono valaistus. 

Käyttäjäkokemus 

Kuvaboxi-järjestelmässä jaeltava materiaali jaettiin yhdessä kansiossa, jonka 

sisältö kasvoi niin isoksi, että kuvien selailu vaati selainikkunan vierittämistä 

edestakaisin, mikä hidasti palvelun käyttöä. Osasyynä oli se, että uusimmat kuvat 

olivat selainikkunan alimmaisena. (K) 

Ongelma liittyy kuvamateriaalin jakeluun ja sijoitteluun kansioihin. 

Ratkaisuehdotuksena esitettiin alakansioiden käyttö, jolloin kuvat voitaisiin jakaa 

ajankohdan tai aihepiirien mukaan. 

Järjestelmän 
toimintavarmuus 

Palvelussa voidaan välittää kuvien lisäksi videokuvaa. Vaikka palvelun pilotin 

aikana välitettiin kappalemäärällisesti eniten kuvia, osoittautui dataliikenteen 

osalta videokuvan osuudeksi noin 2/3. Multimediapäätelaitteiden muistin 

kasvaessa myös tallennettavan materiaalin koko kasvaa, ja jos siirtokapasiteetti 

datan siirtämiseksi päätelaitteesta pois ei kasva vastaavasti, voi tämä osoittautua 

pullonkaulaksi silloin, kun palvelua käytetään paljon. (K) 

Ongelma liittyy multimediapäätelaitteeseen mahdollisesti tallennettavan datan 

määrään ja sen siirtämiseen palvelimelle sekä sen poistamiseen päätelaitteesta. 

Rajoitettu siirtokapasiteetti ja siirtojen pitkä kesto vaikuttaa päätelaitteen 

suorituskykyyn ja akkujen kestoon.  

Mahdollinen ratkaisu olisi se, että multimediapäätelaite mukautuisi käytettävissä 

olevaan siirtokapasiteettiin ja pyrkisi siirtämään kuvat ja videomateriaalin sitä 

useammin mitä pienempi siirtokapasiteetti on. Jos siirtokapasiteettia on runsaasti, 

materiaalin voisi siirtää isommissa erissä. Nyt siirtoa on optimoitu niin, että se 

tapahtuu, kun päätelaitteella ei ole muuta käyttöä. 
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 Havainto (tietoturva-asia = T, käytettävyysasia = K) Ongelma ja ratkaisuehdotus 

Kun kuvia halutaan ottaa tilanteista useita peräkkäin, multimediapäätelaitteiden 

suorituskyvyssä havaittiin hitautta kuvan ottamisen jälkeen eli paluu valmiustilaan 

saattoi kestää niin pitkään, että tilanne kuvauskohteen suhteen on muuttunut. (K) 

Ongelma liittyy multimediapäätelaitteen suorituskykyyn, joka on vielä melko rajallinen 

hyvälaatuisen kuvan ja videomateriaalin ottamiseen. 

Mahdollinen ratkaisu olisi se, että kuvaustilanteet valmistellaan niin, että halutut 

tilanteet saadaan kuvattua. 

 

Taulukko 2. Kuvapäiväkirja-pilotissa esille tulleet kehitysideat. 
 

 Kehitysidea Huomioitavat asiat tietoturvan ja käytettävyyden kannalta 

Palvelua toivottiin laajennettavan siten, että päiväkodin ja vanhempien välillä 

voitaisiin välittää kuva- ja videomateriaalin lisäksi viestejä. Esimerkiksi palvelun 

kautta vanhemmille välittyisi päiväkodin terveiset mm. lapsen tekemisistä ja 

kehityksestä sekä kaikkia yleisesti koskevia viestejä sekä vanhemmat voisivat 

välittää tietoa hoitajille esim. poissaoloista. 

Palvelun laajentaminen yksittäisten lasta koskevien tietojen välittämiseksi 

vanhemmille edellyttäisi sitä, että kunkin lapsen tiedot siirretään palvelussa kansioon, 

johon vaan ko. lapsen huoltajilla ja vastaavilla hoitajilla olisi pääsyoikeus. Tämä lisäisi 

palvelun ylläpitoon kuluvaa aikaa sekä henkilökohtaisen tiedon huolellisempaa 

hallintaa. Nyt tilanne on helpompi, sillä kaikki kuva- ja videomateriaali siirretään 

yhteen kansioon, johon kaikille vanhemmille on annettu luku- ja kommentointi-

oikeudet. 

Käyttäjäkokemus: 
Palvelun 
laajentaminen 

Palveluun toivottiin useammin uutta materiaalia. Palvelun kautta jaeltavan materiaalin määrä on suhteutettava käytettävissä olevien 

henkilöresurssien määrään, jotta materiaali voidaan käydä riittävän hyvin läpi ennen 

sen julkaisua. 

Vanhemmat eivät voi tällä hetkellä järjestellä heille jaettuja kuvia, esim. oman 

lapsen kuvat voisi sijoitella ensimmäiseksi sekä poistaa kuvia, joita ei haluta 

nähdä. 

Vanhemmilla ei kuitenkaan saa olla mahdollisuutta poistaa järjestelmästä kuvia, vaan 

ainoastaan piilottaa omasta näkymästään sellaiset kuvat, joita he eivät halua nähdä. 

Käyttäjäkokemus: 
Palvelun 
ominaisuudet 

Kuvatekstit saattavat olla niin pitkiä, että ne pidentävät kansioita, kun muutoin 

vierekkäiset kuvat sijoittuvat allekkain selainikkunassa. 

Satojen kuvien selailu samassa ikkunassa on hidasta ja vaikeuttaa sisällön 

hahmottamista. 
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Kuviin ja kuvateksteihin automaattisesti tulevaa päivämäärää ei ole mahdollista 

muokata esim. oikeaksi kuvausajankohdaksi. 

Kuvien yhteydessä on päivämäärä, joka tarkoittaa ajankohtaa, jolloin kuvat 

tallennettiin järjestelmään, sillä ei ole loppukäyttäjän kannalta merkitystä. 

Valikot näkyvät liian ahtaissa raameissa. Käyttöliittymän toiminnot pitää olla selkeästi esillä ja käytettävissä. 

Videoleikkeet eivät näy kaikilla selaimilla. Palvelun käyttöehdoissa olisi hyvä mainita, millä selaimen konfiguroinneilla palvelu on 

testattu toimivan. 

Videoleikkeitä ei ole mahdollista tallentaa omalle koneelle niin kuin kuvia. Palvelun ominaisuudet olisi hyvä mainita selkeästi. 

 Kehitysidea Huomioitavat asiat tietoturvan ja käytettävyyden kannalta 
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4. Tietoturvan ratkaiseminen tuotantoketjussa 
 

4.1. Palvelun tuotanto ja roolit 

Kuvapäiväkirja-pilotin arvoverkkoon kuuluu useita eri osapuolia, joilla kullakin on oma 
roolinsa tietoturvan ratkaisemisessa (kuva 6). Arvoketjun osapuolet liittyvät joko 
palvelun luonti- tai käyttövaiheiseen. Samat osapuolet voivat toimia useassa roolissa. 

 

Vuorovaikutteinen 

kanava 

Sisällöntuottajat 

Palvelunkehittäjät

Palveluoperoija/ 

Paketoija 

Jakelija 

Vastaanottajat/ 

Kuluttajat 

Palvelun 
luontivaihe 

Palvelun 
käyttövaihe 

Operaattorit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Kuvapäiväkirja-pilotissa on useita arvoketjun osapuolia. 
 

Pääasiallisina sisällöntuottajina palvelussa toimii päiväkotien henkilökunta ja 
pienemmässä roolissa lasten vanhemmat, jotka pääsevät kommentoimaan palvelun 
sisältöä. Palvelun kehittäjinä toimivat teknologiayhteistyökumppanit Futurice Oy ja 
Fromdistance Ltd sekä palvelun koordinaattori FVH, jotka saavat palautetta sisällön-
tuottajilta. Palvelun käyttövaiheessa palvelun paketoijina toimivat Kuvaboxi-
järjestelmän operoijat (tässä päiväkotien henkilökunta), jotka tuottavat samalla sisältöä 
jakelijalle (tässä Futurice). Palvelun kautta voi myös tilata kuvatuotteita, joita Fotoyks 
paketoi ja jakelee kuluttajille. Päiväkotilasten vanhemmat toimivat palvelun kuluttajina, 
joilla on mahdollisuus vaikuttaa palvelun laatuun. Operaattorit toimivat viestiliikenteen 
välittäjinä ja matkapuhelinmaksuliikenteen hoitajana. Päätelaitevalmistajat toimittavat 
alustan (tässä matkapuhelin) palvelun kehittäjille ja sisällöntuottajille. 
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Palvelutuotantoketjun luonti- ja käyttövaiheisiin liittyy tietoturvavastuita, joista voidaan 
sopia sopimuksin. Edellä esitetyn arvoketjun osapuolten tietoturvavastuut voidaan 
pelkistää seuraavasti: 

• Sisällöntuottajalla on vastuu tuottamastaan sisällöstä. 

• Palvelun kehittäjällä on vastuu kehitetyn palvelun toimivuudesta ja laitetoimittajilla 
on vastuu palvelualustasta. 

• Palveluoperoijalla on vastuu palvelun paketoinnista, jotta se vastaa sille asetettuja 
odotuksia niin laadullisesti kuin sisällöllisesti. 

• Jakelijalla on vastuu palvelun häiriöttömästä jakelusta. 

• Operaattoreilla on vastuu mobiiliviestiliikenteen välittämisestä ja laskutuksesta. 

Lisäksi arvoketjun operaattoriin liittyy viranomaistaho, jolla on velvollisuus säädellä 
operaattoritoimintaa. 

Eri osapuolten rooli tietoturvan ratkaisemisessa koko kehitettävän palvelun näkö-
kulmasta ei välttämättä tule esille, ellei jokin taho koordinoi koko palvelukehitys-
prosessia ja osapuolet osallistu aktiivisesti palvelun kehittämiseen sen eri vaiheissa. 
Näin samalla varmistetaan, että eri osapuolten näkemykset ja vastuut tulevat myös 
todettua. Useimmiten tietoturva-asiat ovat hankalia ja järjestelmäkokonaisuudet niin 
isoja, ettei yksittäinen osapuoli pysty yksin sopimaan muiden puolesta käytetyistä 
tietoturvamenetelmistä, vaan näistä on sovittava yhteisesti. 

Palvelukehitykseen voidaan tietoturvavaatimukset ottaa mukaan siinä missä muutkin 
vaatimukset. 

Tietoturvatavoitteiden kuvaamisessa oleellista on käydä tunnistetut tietoturva-
vaatimukset läpi ja arvioida ne uudestaan siltä kannalta, miten ymmärrettäviä, 
yksiselitteisiä ja vertailtavia ne ovat. Mikään vaatimus ei saa sulkea pois toista 
vaatimusta tai olla ristiriidassa toisen vaatimuksen kanssa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, 
ovat vaatimukset priorisoitava sen mukaan, mikä pitää toteuttaa ensisijaisesti ja mikä 
toissijaisesti. 

Tietoturvatavoiteasettelussa on syytä tehdä luokittelu, koska asiat koskevat eri 
intressiryhmiä (esimerkkiluokittelu Kuvapäiväkirja-pilotin osalta on esitetty alla). 

• Sovelluksen kuormitettavuus: varmistetaan, että sovellus toimii oikein tilanteissa, 
joissa järjestelmää kuormitetaan suurilla määrillä kuva- ja videomateriaalia. 

• Sovelluksen käytettävyys: varmistetaan, että sovelluksen käyttö on looginen ja 
käyttäjän toimintoja ja loogisia valintoja tukeva. Tässä tarkoitetaan Kuvaboxi-
työkalua. 

• Järjestelmän haavoittuvuus: varmistetaan, että järjestelmässä käytettyjen valmis-
ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien tunnetut tietoturva-aukot on korjattu. 
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• Järjestelmän konfigurointi: varmistetaan, että Kuvapäiväkirja-pilotti on konfiguroitu 
oikein, esim. Kuvaboxi-rajapinnassa käytetty web-palvelin ei sisällä tietoturva-
aukkoja. 

• Järjestelmän pääsynvalvonta ja ylläpito: varmistetaan, että järjestelmään pääsee 
tarkoin määritellyistä rajapinnoista, ja että järjestelmän ylläpitorajapinnat on 
kuvattu. 

• Salauksen ja muiden tietoturvamekanismien käyttö: varmistetaan, että käytettävän 
suojauksen taso on riittävä ja salausta on käytetty oikein. 

Tietoturvatavoitteiden kuvaamisessa oleellista on tunnistaa vaatimuksen alkuperä ja 
osoittaa vaatimukselle omistaja, jotta tarvittaessa vaatimuksen tarkoitusta voidaan 
täsmentää. Tietoturvatavoitteet, siinä missä muut vaatimukset, tekniset tai 
liiketoimintavaatimukset, pitää kuljettaa ohjelmistokehitysprosessin läpi, jotta 
vaatimusten alkuperä ja jäljitettävyys voidaan tarvittaessa osoittaa. 

Tietoturvatavoitteet pitää katselmoida, sillä niiden perusteella tehdään päätös, 
jatketaanko järjestelmäkehitystä kuvatulla tietoturvatasolla. Katselmoinnissa pitää olla 
mukana asiantuntijoita, joilla on tietämystä tietoturva-asioista, järjestelmäympäristöstä 
ja järjestelmän käyttötarkoituksesta. 

Yleisinä toimenpiteinä tietoturvaratkaisujen hakemiseksi ja toteuttamiseksi voidaan 
mainita: 

• Varmistetaan, että tietoturva-asiat on huomioitu palvelukehityksessä. 

• Määritellään järjestelmän tietoturvatavoitteet. 

• Määritellään tietoturvavaatimukset järjestelmälle. 

• Toteutetaan tietoturvavaatimukset ja parhaimmat käytännöt. 

• Määritellään korjaustoimenpiteet haavoittuvuuksille. 

• Määritellään tietoturvamittarit ja toteutetaan testaus. 

• Julkaistaan toiminnalliset tietoturvaohjeet. 

• Määritellään järjestelmän auditointikäytännöt. 
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5. Johtopäätökset 
Kuvapäiväkirja-pilottihanke valittiin LUOTI-ohjelmaan siinä vaiheessa, kun palvelun 
pilotointi oli aloitettu [1]. Palvelu pohjautui Futuricen kehittämään Kuvaboxi-
järjestelmään, Fromdistancen kehittämään järjestelmään, joka välitti kuva- ja 
videomateriaalia multimediapäätelaitteelta, jossa käytettiin MDM-asiakasohjelmaa sekä 
näiden järjestelmien integrointiin. Määrittely-, suunnittelu- ja toteutustyö 
Kuvapäiväkirja-pilotin tarvitsemien työkalujen osalta oli siis tehty. Tässä mielessä 
LUOTI-ohjelman tietoturva-asiantuntijapalvelulla ei pystytty vaikuttamaan järjestelmän 
tai pilotoitavan palvelun tietoturvamäärittelyihin. Ainoastaan jatkokehityksen osalta 
tietoturvapalvelu pystyi esittämään asiantuntijapalvelussa tietoturvavaatimuksia. LUOTI-
hanke antoi lisäarvoa Kuvapäiväkirja-pilotille siinä mielessä, että asiat, joiden oletetaan 
tyypillisesti olevan kunnossa, jouduttiin käymään läpi tietoturvan näkökulmasta. Tällöin 
jouduttiin miettimään myös käytettävyyteen ja erilaisiin käyttötilanteisiin liittyviä 
poikkeustilanteita ja niihin reagoimista aivan eri näkökulmasta. Lisäksi 
asiantuntijapalvelun käyttö korosti testauksen ja auditoinnin hyödyllisyyttä 
palvelukehityksessä. 

Järjestelmältä odotettavien toiminnallisten vaatimusten hahmottamiseksi järjestelmän 
käyttö ja siihen liittyvät oleelliset prosessit pitää kuvata. Näin saadaan selville mm. 
järjestelmän käyttöön ja palveluprosessiin liittyvät tietoturvavaatimukset. 
Kuvapäiväkirja-pilotin tietoturvavaatimukset liittyivät järjestelmän käytettävyyteen, 
esim. miten vastaanotettuja kuvia olisi prosessoitava, jos niitä on paljon, jotta palvelun 
saatavuus ja käytettävyys taattaisiin riittävän hyvällä tasolla. Asiantuntijapalvelun 
tuottamat tietoturvavaatimukset toimitettiin palvelun kehittäjän käyttöön. 

Vaikka asiantuntijapalvelussa ei toteutettu laajamittaista riski- ja uhka-analyysiä, 
toteutettu testaus tietoturvavaatimusanalyysin yhteydessä osoittautui hyväksi keinoksi 
hahmottaa mahdolliset ongelmatilanteet Kuvaboxi-järjestelmän ja 
multimediapäätelaitteiden käytössä. Riskianalyysin laatiminen ja päivittäminen 
järjestelmäkehityksen eri vaiheissa määrittelystä toteutukseen ja testauksesta 
käyttöönottoon kannattaa silti aina tehdä, sillä välttämättä hankkeen alkuvaiheessa ei 
pystytä hahmottamaan järjestelmän todellista käyttöä, esim. sen levinneisyyttä, 
käyttäjämääriä tai käyttäjien käyttäytymistä. Uhkakuvien hallinnalla pyritään 
varautumaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin, minimoimaan vahinkoja uhkan 
toteutuessa tai jopa kokonaan poistamaan tai minimoimaan uhkakuva, esim. 
Kuvapäiväkirja-pilotissa sisältöön kohdistuvat uhkat (sisällön saatavuus ja laatu). 

Kuvapäiväkirja-pilotissa tietoturva liittyy pääsääntöisesti palvelun toimivuuteen ja sitä 
kautta sen saatavuuteen. Palvelun saatavuuteen vaikuttaa itse Kuvaboxi-järjestelmän 
toteutuksen lisäksi kolmansien osapuolten järjestelmät, kuten operaattori- ja datan 
välityspalvelut. Kolmansien osapuolten järjestelmien analysointi tietoturvan kannalta 
osoittautui epävarmaksi, koska se tehtiin haastatteluin eikä varsinaista auditointia ollut 
mahdollista tehdä.  
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Kuvapäiväkirja-pilotissa kuten muissakin vastaavissa ohjelmistokehityshankkeissa 
korostuvat seuraavat käytännöt ja niiden tärkeys palveluntuotantoketjussa: 

• Tietoturvasuunnittelu on tehtävä muun järjestelmäsuunnittelun rinnalla eikä täysin 
erillisenä tehtävänä, sillä tietoturvamäärittelyt toimivat reunaehtoina muulle 
suunnittelulle, mm. käytettävyydelle ja informaation käsittelysäännöille. Palvelun 
kehityksen eri vaiheissa olisi verifioitava, miten alkuperäiset vaatimukset on 
huomioitu tai saavutettu, ts. vaatimusten seurattavuus suunnittelu-, toteutus-, 
testaus- ja jatkokehitysvaiheissa pitää pystyä todentamaan. 

• Liiketoiminta- tai palveluprosessien kuvaaminen ja tarkka suunnittelu on toimiva 
menettelytapa sekä liiketoimintalähtöisen tietojärjestelmäkehityksen että 
tietoturvasuunnittelun lähtökohtana. Liiketoiminnallisten vaatimusten pohjalta 
syntyviin tietojärjestelmävaatimuksiin on hyvä sisällyttää myös järjestelmälle 
asetettavat tietoturvavaatimukset. 

• Yhteistyö ohjelmistokehittäjien ja tietoturva-asiantuntijoiden kanssa olisi hyvä 
aloittaa jo ohjelmistoprosessin alkuvaiheessa, mielellään jo vaatimusmäärittelyn 
yhteydessä. 

• Koska palvelun tietoturvaan vaikuttaa palvelun arvoketjun kaikkien osapuolten 
tietoturvataso, olisi tietoturvavaatimukset käytävä jokaisen tahon kanssa läpi ja 
testattava toteutuksen taso koko arvoketjussa. 

• Tietoturvan auditoinnin on oltava osa normaalia katselmusmenettelyä. 

• Palvelun käyttökuormituksen arviointi voi olla aivan uudenlaisessa julkisessa 
palvelukonseptissa hankalaa, mikä asettaa omat haasteensa myös palvelun 
saatavuudelle asetettavien vaatimusten tarkalle määrittelylle. 

• Tietoturva ja käytettävyys ovat sidoksissa toisiinsa ja useimmiten joudutaan 
tekemään kompromisseja toisen kustannuksella. 
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