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MYYNTIPÄÄLLIKÖN TERVEISET

toehtoja on syntynyt markkinoille. Yksi 
kilpailukykyisimmistä vaihtoehdoista on 
ehdottomasti hankkia tietoturvatoiminteet 
organisaatiolle palveluna, jolloin mainituis-
ta ongelmista pääsee eroon. Tarvittavat 
palvelut voidaan määritellä yhdessä palve-
luntoimittajan kanssa eikä alkuinvestointe-
ja tai rahoitusta tarvita. Koska asiantunte-
va palveluntarjoaja pystyy määrittelemään 
tarvittavat palvelut täsmällisesti maksetaan 
vain niistä palveluista joita todella tarvi-
taan, eikä oman henkilökunnan aikaa 
tuhlaannu rutiinien hoitoon.
 Loppukäyttäjien onneksi myös van-
halla “tietoturvaa laatikosta” -ajattelulla 
toimivat yritykset, siis ne jotka myös tarjo-
avat ratkaisujen ylläpidon, ovat havain-
neet laskevat katteet ja asiakaskunnan 
kiinnostuksen puhtaaseen palvelumalliin. 
Vanhan sanonnan mukaan aikainen lintu 
nappaa madon, mutta myös myöhemmät 
linnut pärjäävät varsin mukavasti ohjaa-
malla vanhat asiakkuutensa uusille raiteille 
ja palveluasiakkaiksi. Siitähän liiketoimin-
nassa on pohjimmiltaan kysymys, asiakas-
tarpeiden täyttämisestä heille parhaiten 
sopivalla tavalla - niin ja palataksemme 
otsikkoon, asiakas on se keisari!

Aurinkoista kesän alkua!

Teemu Åkerman

Keisarin uudet vaateet

Tervehdys! Tätä kirjoittaessani olen juuri 
toipumassa kohtuullisen ärhäkästä kevätf-
lunssasta, jonka onnistuin saamaan aloit-
taessani pyöräilykauden liian kevein varus-
tein. Ensi vuonna muistan toivottavasti 
olla käyttämättä shortseja ennen kuin 
lumet ovat sulaneet ja lehdet puhjenneet 
puihin, eikä vilkaisu lämpömittariin ennen 
varusteiden valintaa liene myöskään huo-
no idea.
 Toisin kuin nopeasti lukaisemalla saat-
taisi luulla, ei otsikko ole vahingossa fluns-
san sumentamin aivoin kirjoitettu, vaan 
tarkoituksenani on kertoa mitä PK-sekto-

rilla on tapahtumassa tietoturvan loppu-
asiakaspään ostokäyttäytymisessä. 
 Kuten tiedämme, oli aikaisem-
min vallalla “tietoturvaa laatikosta” 
- ajattelu. Silloin asiakkaat ostivat 

integroidun laitealustan ja ohjelmis-
ton valmiiksi pakattuna kokonaisuu-
tena, ja laitteita ylläpidettiin asiak-
kaan toimitiloissa. Mallin ongelma oli 
kuitenkin siinä, että se vaati suureh-
kon alkuinvestoinnin ja kenties vielä-
pä ulkoisen rahoituksen, minkä lisäksi 
asiakkaalla piti olla tietoturvasta vas-
taava henkilö konfiguroimassa palve-
lut käyttöön ja huolehtimassa firm-
ware-ohjelmistojen päivityksistä. 
Kaiken hyvän lisäksi laite ilmestyi vielä 
rasitteeksi firman taseeseen.
 Vastaava toimintamalli jatkuu 
toki vielä nykypäivänäkin, mutta 
markkinatalouden mekanismien mu-
kaisesti yhä kilpailukykyisempiä vaih-

Avoimen lähdekoodin liiketoiminta on vahvassa kasvussa.  
Merkkejä jopa OSS-hypestä on ilmassa.
Muutaman vuoden takaiseen ensimmäiseen hypeen verrattuna tilanne on kuitenkin 
monella tapaa toinen. Hypen synnyttäjinä eivät ole niinkään uutuuteen ihastunut 
vapaa raha, sitä palveleva sokea julkisuus ja pingviinin sympaattisuus, vaan vakavasti 
otettavien ICT-toimijoiden strategiset valinnat ja niistä seuranneut voimavarojen 
suuntaaminen OSS- kehitykseen ja -palveluihin. Open Sourcea arvoidaan ja siihen 
ryhdytään nyt realistelta pohjalta, liiketoiminnan lainalaisuudet mielessä pitäen.
 Myös Suomessa tienraivaajien pioneerityötä hyödyntävien uuden sukupolven 
OSS-yritysten liiketoimintamallit ovat entistä tukevammalla pohjalla. Isojen yritys-
ten OSS- avauksia, kuten Nokian uutta Linux- tuotekategoriaa, kannattaa jatkossa-
kin tutkia tarkasti.

• Petri Räsänen, johtaja
(COSS, Finnish Centre for Open Source Software)

Turvallisia Virtualisoituja 
Ohjelmistoja
Stinghornin tuoteratkaisujen avulla palveluiden asentaminen, hallinta ja 
ylläpito voidaan hoitaa yhdestä keskitetystä pisteestä käsin, sijaitsivatpa  
ne hajallaan Internetissä tai keskitettynä virtualisoinnin avulla yhdelle  
palvelimelle omaan konehuoneeseen.
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Stinghorn Virtual Linux on minkä 
tahansa Linux-palvelun virtuaa-
lisointiin suunniteltu ohjelmisto. 
Se tarjoaa turvallisen alustan ja 
tehokkaan asennusmenetelmän 
kymmenien täysin erillisten virtu-
aalisten tietokoneiden luomiseen 
yhdelle ja samalle fyysiselle rau-
ta-alustalle. Kaikki Stinghornin 
omat tuoteratkaisut on rakennet-
tu SVL -teknologian päälle.

Stinghorn L2TP Gateway VPN-yhdyskäy-
tävätuotteella yhdistyvät niin Windows 
XP/2000, Mac OS X Tiger/Panther kuin 
Linux työasematkin yrityksen sisäverkkoon 
turvallisesti ilman erillisiä asiakasohjelmis-
toja myös NAT-osoitemuunnoksen läpi. 
(kuvassa violetilla ja sinisellä)

Stinghorn Secure Business Suite tarjoaa yhden graafisen hallintanäkymän kaikkien tietotur-
vapalveluiden keskitettyyn hallintaan, sijaitsivatpa itse palvelut missä hyvänsä Internet- 
yhteyden päässä. Keskitetysti hallittavia palveluita ovat mm. (kuvassa tummalla) palomuu-
rit, roskapostin ja virusten suodatus sähköpostista sekä markkinoiden helppokäyttöisimmät 
toimipisteiden väliset turvalliset site-to-site VPN-etäyhteydet (kuvassa punaisella).

Stinghorn Instant 
Firewall on täydellinen 
tilallinen “asenna ja 
unohda” -palomuuri 
pienille yrityksille tai 
vaikkapa Internetis-
tä irrallaan olevien 
sisäverkkojen (esim. 
WLAN) eriyttämiseen 
toisistaan. 

UUTISIA

Virtuaalinen  
Web-palvelin  
pystyyn yhdessä 
minuutissa

Stinghorn Virtual Linux 
(SVL) -virtualisointijärjes-
telmään on tarjolla uusi 
Linux-palvelimien help-
poon pystyttämiseen ja 
käyttöönottoon tarkoitet-
tu virtuaalikonepaketti. 

Turvallinen dedikoitu-palvelin
Templaatin avulla on mahdollista käyn-
nistää omaan tai palveluntarjonta-asi-
akkaan käyttöön dedikoitu Linux-pal-
velin käytännössä välittömästi. Valmii-
den virtuaalikonetemplaattien avulla 
uusi palvelin saadaan asennettua ja 
käynnistettyä vain muutamalla helpolla 
komennolla. Kaikki uuden palvelimen 
asetukset ja palvelut ovat välittömästi 
käytettävissä ja täsmälleen samanlaisi-
na - joka ainoa kerta. 

LAMP-palvelut
Välittömästi virtuaalikoneen käynnis-
tämisen jälkeen tarjolla ovat Linux, 
Apache, MySQL, Perl, PHP ja Python. 
Käyttäjä näkee heti Apachen oletus-
näkymän! Virtuaalipalvelimet on aina 
turvallisesti eriytetty toisistaan ja ne 
näkevät toisensa ainoastaan normaa-
lin IP-verkon kautta. Tämän ansiosta 
loppuasiakkaalle voidaan hyvien tapo-
jen rajoissa antaa täydelliset oikeudet 
asentaa palvelimelleen mitä tahansa 
palveluita ja silti varmistua siitä,  
etteivät toiset samalla fyysisellä rauta-
alustalla ajettavat virtuaalipalvelimet 
häiriinny. 

Parantaa kannattavuutta
Stinghorn Virtual Linux -virtualisoin-
tijärjestelmä takaa ylläpidolle pääsyn 
virtuaalikoneisiin ja mahdollisuuden 
tarvittaessa tehdä etätyönä muutoksia 
niiden asetuksiin. Virtualisointi tarjoaa 
erinomaisen keinon nopeuttaa palve-
luntuotantoa, pienentää laitteisto- ja 
henkilöstökustannuksia ja parantaa 
näin oman toiminnan kannattavuutta. 
Stinghorn Virtual Linux -ratkaisulla yksi 
fyysinen tietokonerauta voidaan jakaa 
turvallisesti jopa 50:ksi täysin erilliseksi 
virtuaalipalvelimeksi.

Turvallisten palvelinten hinta on alle 
35 euroa kuukaudessa ja hinta laskee 
lukumäärän kasvaessa. Soita ja tilaa: 
0201 442 551.

• Lisätietoja:  
www.stinghorn.com/finnish  
       teknologia

Lue lisää:
www.stinghorn.com/finnish



Stinghornin tietoturva-asiantuntija  
Mika Boström.

STINGHORN CASE

Tietoturvapalvelutuote 
Stinghornin tuotteilla

Virtuaaliverkko
Virtuaalikoneita ajavan isäntäkoneen 
tehtäväksi jää koneiden kytkeminen 
toisiinsa, ja tähän tarvitaan virtuaaliver-
kotusta. Virtuaaliverkko on isäntäkoneen  
sisällä oleva verkko, johon virtuaalikoneet 
voidaan liittää. Näiden verkkojen miellyt-
tävin puoli on, että niiden ei välttämättä 
tarvitse olla fyysisissa verkkokorteissa 
kiinni. Tästä puolestaan seuraa, että sa-
massa isäntäkoneessa olevat järjestelmät 
voivat keskustella toisilleen normaalia 
verkkoliikennettä käyttäen, eikä siitä näy 
fyysisen koneen ulkopuolelle mitään.
 Virtuaaliverkon lähin vastine nor-
maaleissa verkoissa on yksinkertainen 
kytkin. Samaan virtuaaliverkkoon (kyt-
kimeen) liitetyt koneet voivat lähettää 
viestejä suoraan toisilleen. Näitä verkkoja 
voi järjestelmässä olla lähes rajattomasti, 
jolloin loogisesti yhteen kuuluvat vir-
tuaalikoneet saa näkymään toisilleen, 
mutta eristettyä lopuista. Virtuaaliverkon 
puolestaan voi liittää (yleensä) enintään 
yhteen fyysiseen verkkokorttiin, jolloin 

kyseisessä virtuaaliverkossa olevat koneet 
näkyvät muulle verkolle. Jos virtuaaliverk-
kojen välinen liikenne kulkee vielä palo-
muurin kautta, voidaan sitä suodattaa 
kuten mitä tahansa verkkoliikennettä.

Kuin junan vessa?
No melkein. Ongelmia saattaa aiheuttaa 
ainoastaan piuhan toisessa päässä oleva 
muinaismuistokytkin, joka ei ymmärrä 
että yhden verkkopiuhan takana voi olla 
suoraan kiinni useampi verkkolaite. Tämä 
ilmenee omituisena tilanteena, jossa vain 
ensimmäisen verkkoliikenteeseen vastan-
neen virtuaalikoneen verkkoyhteys toimii, 
muiden jäädessä pimentoon. ”Ratkaisu” 
on generoida verkkoliikennettä kultakin 
virtuaalikoneelta ulospäin tasaisin vä-
liajoin - yleensä reitittimelle suunnattu 
pingi riittää tähän vallan mainiosti.
 Verkkojen hahmottaminen fyysisen 
koneen sisällä tuntuu joskus vaikealta. 
Olen itse kuitenkin havainnut, että jos 
virtuaaliverkkoja ajattelee kytkimien 
vastineina, kytkennät muuttuvat heti 
loogisemmiksi. Loppujen lopuksi virtu-
aalikoneelle on yksi ja sama, onko se 
kiinni oikeassa kytkimessä vai sellaista 
jäljittelevässä loogisessa verkossa. Kun 
virtuaaliverkoille vielä antaa järkevät ni-
met, ei virtuaalikoneiden kytkeminen ole 
sen kummallisempaa kuin verkkojohtojen 
tökkiminen värikkäillä nimitarroilla varus-
tettuihin räkkikytkimiin.

Stinghorn Virtual Linux tarjoaa ylläpitäjän 
käyttöön työkalupakin, jolla virtuaaliverk-
kojen koostaminen ja käyttö on nopeaa, 
toimivaa ja yksikäsitteistä. Täyden VLAN-
tuen (Virtual LAN) ansiosta koneet ja 
verkot voidaan eristää toisistaan myös 
ulkoisella verkkotasolla.

Haastavat sekaympäristöt
Asiakkaiden kiinnostus tietoturvan han-
kintaan palveluna ohjasi People Groupin 
rakentamaan oman tietoturvapalvelukon-
septinsa. Asiakaskunnan haastavat ympä-
ristöt asettivat tuotantotyökaluille erityi-
sen kovat vaatimukset, sillä verkkoympä-
ristöistä löytyy usein sekä Windows- että 
Mac käyttöjärjestelmiä, ja liikuteltavat 
datamäärät voivat olla hyvinkin suuria. 
Eri käyttöjärjestelmien käyttäminen etä-
työssä asetti myös suojattujen etäyhte-
yksien rakentamiselle tiukat vaatimukset, 
sillä asiakkaat halusivat mahdollisimman 
helpon ja toimivan ratkaisun tietoturvasta 
tinkimättä.
 Tuotantotyökalujen valinnassa 
päädyttiin Stinghornin Secure Business 
Suiteen, joka on kattava tietoturvan 
tuotanto- ja hallintajärjestelmä sisältäen 
palomuuri-, etätoimisto VPN- ja etäkäyt-
tö VPN-ominaisuudet, sekä sähköpos-
tiliikenteen virus- ja roskapostisuotimet 
yhdelle tai useammalle domainille. Lisäksi 
tärkeinä valintakriteereinä olivat kattavan 
suomenkielisen tuen saatavuus tarvitta-
essa, sekä loppuasiakaskunnan tarpeiden 
tunteminen ja palveluntarjontaliiketoi-
minnan ymmärtäminen.

Sähkö-, ilmastointi- ja tilankäyttö-
kulujen paineessa suurkonejärjes-
telmistä tunnettu virtualisointi on 
löytänyt tiensä pienempienkin pal-
veluntarjoajien sanastoon. Palve-
luiden tarjoaminen virtuaalikoneilta 
on vain hiukan haastavampaa, 
mutta paljon edullisempaa, kuin 
samojen palveluiden tarjoaminen 
fyysisiltä palvelimilta. Oli palvelu 
mikä tahansa, siihen on päästävä 
kiinni verkosta.

Luotettavuus ja kustannustehok-
kuus avaintekijöitä
Johtuen palvelun luonteesta ja tärkeydes-
tä asiakkaille, on tekniselle toteutukselle 
asetettu laadullinen tavoite kova. People 
Groupin asiakkaat ovat tottuneet saa-
maan erittäin luotettavaa palvelua, mistä 
johtuen myös asiakasvaihtuvuus on vuo-
sien saatossa ollut minimaalista. Teknisten 
ratkaisujen myötä myös kustannustehok-
kuus hioutuu huippuunsa, sillä helposti 
käyttöönotettavat ja monistettavat järjes-
telmät keventävät asennustaakkaa sa-
malla kun palvelujen luotettava tuotanto 
minimoi inhimillisen työn komponenttia 
itse tuotantoprosessissa. 
 Stinghornin tuotteiden rakentuminen 
virtualisointialustalle toi myös mukanaan 
mahdollisuuksia, joita muiden valmis-
tajien tuotteista puuttui. “Nyt voimme 
samalla ratkaisulla toimittaa hajautettuja 
palveluita pienempien asiakkaiden omiin 
tiloihin, sekä keskitettyä tietoturvapal-
velua suuremmille datacenter ja hosting 
-asiakkaille.”, toteaa People Group Oy:n 
palvelupäällikkö Marko Alén. 

People Group Oy toteutti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun  
hajautetun tietoturvapalvelutuotteensa keskitetysti hallittavalla Sting- 
hornin Secure Business Suitella.

Bitti kulkee virtuaalisestikin

Jos virtuaaliverkkoja  

ajattelee kytkimien  

vastineina, kytkennät 

muuttuvat heti  

loogisemmiksi.

People Group Oy:n palvelupäällikkö  
Marko Alén

One - Stop - Service -konsepti

People Group Oy tarjoaa IT-palveluita työasemien, palvelimien ja verkkojen suunnit-
telussa, asennuksissa ja ylläpidossa. People Group tarjoaa IT- palveluita haastaviin 
sekaympäristöihin, joissa Windows, Macintosh- ja Linux-laitteiden tulee toimia var-
masti. Ulkoistuksella mahdollistetaan tuotantoympäristön toimintavarmuus, riskien 
minimointi ja korkea käyttäjätyytyväisyys. Asiakkaat voivat keskittyä tärkeimpään: 
omaan liiketoimintansa kehittämiseen. 

People Group Oy

Vuonna 1988 perustetun People Group-konsernin muodostavat 
neljä tytäryritystä, jotka ovat keskittyneet kukin omalle tieto- 
tekniikka-alan toimintasektorilleen. 
-People Group Academy 
-People Group Care
-People Group Data
-People Group e-piste
Lisätietoja yrityksestä ja muista toiminnosta löytyy osoitteesta: 
www.peoplegroup.fi/yritysinfo.html

Hinta alkaen 250 euroa kuukaudessa
Palvelua toimitetaan aina tyytyväisyysta-
kuulla ja asiakkaan tarpeet kartoitetaan 
ennen toimitusta. Palvelun perusveloitus, 
250 euroa kuukaudessa, sisältää jo 5-25 
käyttäjän toimiston peruspalvelun viidellä 
VPN-käyttäjätilillä. Palvelu kasvaa käyt-
täjän mukana ja uusien ominaisuuksien 
mukaan ottaminen on useimmiten vain 
puhelinsoiton päässä.
 Tutustu palveluntarjoajaan osoit-
teessa www.peoplegroup.fi/tietoturva tai 
soita palvelusta vastaavalle Marko Alénille 
040-5926201.

Stinghornin www-sivuilla järjestetyssä 
kevätarvonnassa onnetar suosi:
Emce Solution Partner Oy:n Oulun yksikössä työskentelevää  
Teemu Kemilää. Teemu valitsi itselleen kaapeli-digi-tv:n vastaan-
ottoon tarkoitetun digiboxin. Stinghorn Onnittelee voittajaa!



KOLUMNI • Kirsimarja Blomqvist

arvioivat intuitiivisesti toisen osapuolen 
luotettavuutta ja päättävät ensimmäisen 
tapaamisen aikana panostavatko aktiivi-
sesti yhteistyön rakentamiseen. Nopean 
luottamuksen suurta merkitystä voidaan 
selittää yritysympäristön epävarmuudella 
ja suurilla riskeillä.  Sähköposti, puhelin ja 
lisääntyvät työtehtävät aiheuttavat sen, 
että asiantuntijat ja yritysjohto joutuvat 
tekemään nopeita päätöksiä. Uudet ver-
kostosuhteet syntyvät, jos päätöksenteki-
jöissä syntyy innostus ja energia nopean 
luottamuksen myötä. Yksilöiden väliseen 
luottamussuhteeseen pohjaava suhde on 
kuitenkin yritysten väliselle kumppanuu-
delle liian suuri riski. Haasteeksi muodos-
tuu miten laajentaa yksilöiden välinen 
luottamussuhde tiiviiksi yhteistyöver-
kostoksi niin yritysten välillä kuin oman 
yrityksen sisällä ja miten rakennetaan 
kestävä luottamus myös ei-inhimillisiin 
tekijöihin, esim. organisaation strategiaan, 
prosesseihin ja tuotteisiin.
 Tulevaisuustutkija ennakoi luotta-
muksesta vuosikymmenen menestysteki-
jää. Tunnetut amerikkalaiset organisaatio- 
ja strategiaprofessorit Raymond E. Miles 
ja Charles Snow visioivat tulevaisuuden 
innovatiivisten pk-yritysten muodosta-
mien verkostojen globaalin menestyksen 
pohjaavan moderniin teknologiaan ja 
vahvaan keskinäiseen luottamukseen. 
Luottamuksella on kysyntää myös yri-
tyselämässä. Luottamuksesta tullee eräs 
verkostoyhteistyön kehittymistä enna-
koiva mittari ja yrityksen luottamuspää-
omasta taseessa arvioitava omaisuuserä. 
Luottamuksen mittaamisen lisäksi eräänä 
luottamustutkimuksen lähitulevaisuuden 
haasteena on mallintaa luottamus koko-
naisvaltaisena, niin yksilöt, organisaatiot 
kuin tuotteet, prosessit, strategian ja tek-
nologian huomioivana kokonaisvaltaisena 
ilmiönä. 
 Dynaamisessa, kompleksisessa ja 
epävarmassa maailmassa luottamus näyt-
tää olevan yhä harvinaisempi resurssi. 
Voisiko luotettavuudesta tulla vaikeasti 
jäljiteltävä pitkäaikaisen kilpailuedun 
lähde? 

Käytössä olevien Internet-yhteyksien 
nopeuksien noustessa myös PK-sektorin 
yritykset joutuvat entistä useammin tilan-
teeseen, jossa pohditaan yrityksen omien 
tietovarantojen sijoittelua. Aikaisempaa 
nopeammat yhteydet mahdollistavat 
mainiosti palvelimien ulkoistamisen pal-
veluntarjoajien tiloihin, mutta toisaalta 
ne oikeasti ensimmäisen kerran tarjoavat 
myös tilaisuuden palvella omia asiakkaita 
omista tiloista käsin.

Ulkoistuspäätöksen kriteerit
Tehtäessä päätöstä palvelimien ulkoista-
misen ja omista tiloista tapahtuvan pal-
veluiden tuottamisen välillä on keskeisim-
pinä päätöksenteon kriteereinä pidettävä 
tiedon helpon saatavuuden tärkeyttä, 
tiedon luottamuksellisuutta sekä tiedon 
saatavuuden vaikutuksia yrityksen omaan 
liiketoimintaan. Jos tieto ei sisällä oman 
tai asiakkaiden liiketoiminnan kannalta 
luottamuksellista informaatiota, tai tiedon 
helppo saatavuus milloin ja minne tahan-
sa on priorisoitu tärkeimmäksi tekijäksi, 
on tiedon sisältävien palvelimien ulkois-
taminen palveluntarjoajalle ehdottomasti 
järkevää ja usein myös suositeltavin 
vaihtoehto. Edellä mainitut kriteerit täyt-

tävään tietoon kohdistuu myös varmasti 
eniten hakuja, joka edelleen puoltaa 
tiedon sijoittamista palveluntarjoajan ko-
nehuoneeseen “paksujen” Internet -yh-
teyksien päähän. Oman dedikoidun pal-
velimen hankkiminen palveluntarjoajan 
tiloihin on helppoa ja kustannustehokas-
ta. Kukaanhan ei myöskään estä yritystä 
sijoittamasta omalle palvelimelleen pa-
lomuuria tai VPN-yhdyskäytävää ja näin 
nostamasta palvelun turvallisuustasoa.

Liiketoiminnan jatkuvuuden tur-
vaaminen
Jos tieto kuitenkin on luottamuksellista 
tai muutoin yrityksen oman tai asiakkai-
den liiketoiminnan kannalta kriittistä, ei 
tiedon säilyttämisen ulkoistaminen usein-
kaan ole se paras ratkaisu. Tällaista tietoa 
sisältävät palvelimet on syytä säilyttää 
yrityksen omissa tiloissa, näin itsellä säi-
lytetään myös paras kontrolli tiedon fyy-
siseen sijaintiin. Joka tapauksessa omissa 
tiloissa on ehdottomasti syytä säilyttää 
toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeä 
tieto; kuvat, tietokannat ja dokumentit. 
Omille asiakkaille on nykyisten nopeiden 
Internet-yhteyksien avulla helppoa ja tur-
vallista tarjota pääsy näihin palveluihin. 

Paras ratkaisu usein onkin ulkoistaa vain 
palveluiden ja niiden pääsyn valvonta 
- toisin sanoen tietoturvan hallinta. 
 Edellä kuvatulla mallilla yritys pystyy 
säilyttämään täyden kontrollin omaan 
tietoonsa, tarjoamaan reaaliaikaisesti 
ajantasaisen tiedon omien asiakkaidensa 
käyttöön sekä varmistamaan sen, ettei 
eräänä kauniina aamuna, kun kauha-
kuormaaja on katkaissut tietoverkot, 
toimistolla ole viisi, viisitoista tai viisikym-
mentä henkeä tekemässä ei-mitään vain 
siksi, ettei tietoon ole pääsyä. 

Ratkaisuja on valmiina
Luotettavilla työkaluilla palvelutarjoajat 
voivat keskitetysti suojata yritysten tie-
toverkot ja ylläpitää palvelut käyttäjäyri-
tysten puolesta vaikka ne sijaitsisivatkin 
yritysten omissa tiloissa. Palveluiden 
hallinnan ja ylläpidon ulkoistaminen pal-
veluntarjoajalle vapauttaa yrityksen hen-
kilökunnan resursseja oman liiketoimin-
nan tehtäviin ja luo merkittäviä säästöjä. 
Yritysten on vaadittava palveluntarjoajil-
taan enemmän, työkalut yllä kuvattujen 
palveluiden tuottamiseen on saatavana 
Stinghornilta. 

Stinghorn yhdis-
tää VPN-tunne-
leilla myös uuden 
Apple Tigerin

Stinghornin VPN-
yhdyskäytäväratkaisu 
mahdollistaa turval-
listen etäyhteyksien 
muodostamisen myös 

Applen uudesta Mac OS X Tiger 
-käyttöjärjestelmästä yritysten sisä-
verkkoihin.

Mac, Windows, Linux
Stinghorn L2TP Gateway VPN- 
yhdyskäytävätuote on ainut mark-
kinoilla oleva VPN-päätepiste, joka 
mahdollistaa turvalliset etäyhteydet 
mistä tahansa maailmalta yritysten 
sisäverkkoihin kaikilla keskeisimmil-
lä käyttöjärjestelmillä. Stinghornin 
VPN-ratkaisun avulla saadaan yhdel-
lä ja samalla kustannustehokkaalla 
tuotteella luotua turvalliset etäyh-
teydet Apple Mac OS X Tigerin ja 
vanhemman Pantherin lisäksi myös 
Windows 2000/XP ja Linux -käyttö-
järjestelmiä käyttävistä tietokoneista.

Yhteydet myös NAT:in läpi
Turvalliset yhteydet onnistuvat myös 
hotelleissa, lentokentillä ja kodeissa 
laajasti käytössä olevan, mutta usein 
ongelmallisen, NAT-verkko-osoite-
muunnoksen läpi. Stinghorn L2TP 
Gateway:n avulla turvalliset yhtey-
det kotiverkkoon onnistuvat mistä 
tahansa maailmalta, olipa käyttäjä 
sitten kiinteässä tai langattomassa 
verkossa, tai vaikkapa GPRS-yhtey-
den päässä.

Sisäänrakennetuilla  
asiakasohjelmistoilla
Stinghornin VPN-ratkaisussa käy-
tetään hyödyksi käyttöjärjestelmien 
sisäänrakennettuja VPN-asiakasoh-
jelmistoja. Näin vältytään erillisten 
asiakasohjelmistojen (client) hank-
kimiselta ja asentamiselta käyttäjien 
koneisiin sekä saavutetaan merkit-
täviä säästöjä ylläpitotyössä. Sisään-
rakennettujen asiakasohjelmistojen 
käytöllä ehkäistään myös tehokkaasti 
ongelmia, joita perinteisesti on syn-
tynyt erillisten client-ohjelmistojen 
kanssa käyttöjärjestelmäpäivitysten 
yhteydessä.

Turvattujen yhteyksien hinta on 50 
euroa vuodessa käyttäjää kohden  
ja hinta laskee käyttäjämäärän kas-
vaessa. Soita ja tilaa: 0201 442 551.

Luottamus 
verkostoyrityksen 
kilpailuetuna

Tietojohtamisen 
professori Kirsimarja 
Blomqvist, kauppa-
tieteiden osasto ja 
Technology Business 
Research Center,  
Lappeenrannan  
teknillinen yliopisto.

Etsiessään osaamista ja kustannussäästöjä yritykset ulkoistavat helposti 
niin IT-palveluidensa ylläpidon kuin niiden sisällönkin. Tiedätkö sinä missä 
yrityksesi luottamuksellinen tieto “lojuu”?

Dynaamisessa ja kompleksisessa toimin-
taympäristössä pyritään vähentämään tie-
toisesti riskejä ja valitsemaan luotettavat 
yhteistyökumppanit. Eri tutkimusten mu-
kaan yritysten välisistä verkostosuhteista 
epäonnistuu 50-80% ja eräs yleisimmistä 
syistä verkostoyhteistyön epäonnistumi-
seen on ollut luottamuksen puute. Talous-
tieteilijät näkevät luottamuksen alentavan 
yritysten välisen informaation ja resurssien 
vaihdannan kustannuksia, sosiologit luot-
tamuksen vähentävän erilaisten toimijoi-
den yhteistyön kompleksisuutta. 
 Vaihdantakustannusten laskemisen 
lisäksi luottamus mahdollistaa strate-
gisemman yhteistyön ja uuden tiedon 
luomisen verkostoyhteistyössä. Yritysten 
välisessä yhteistyössä luottamus syntyy 
avainhenkilöiden ja taustaorganisaatioi-
den vuorovaikutuksessa. Se, kuka päättää 
haluaako ja voiko luottaa toiseen, arvioi 
väistämättä sekä vastapuolen avainhen-
kilöitä että organisaatiota. Tutkimukseni 
mukaan suomalaisissa ICT toimialan 
pk-yritysten ja globaalien suuryritysten 
välisissä yhteistyösuhteissa luottamuksen 
tärkeimmät lähteet sekä yksilö- että or-
ganisaatiotasolla olivat 1) toimijan kyvyk-
kyys eli osaaminen, 2) goodwill eli toisen 
kunnioittamiseen ja vastavuoroisuuteen 
pohjaava hyväntahtoisuus, 3) avoin kom-
munikaatio ja muu luottamusta rakentava 
käyttäytyminen sekä 4) selkeä yrityksen ja 
yksilön identiteetti.  
 Henkilötasolla koettu luotettavuus 
ratkaisee kuitenkin sen, haluaako vasta-
puoli edetä potentiaalisessa yhteistyössä. 
Globaalissa verkostotaloudessa ennestään 
toisille vieraiden toimijoiden kesken voi 
syntyä myös ns. nopea luottamus. Esi-
merkiksi Yhdysvaltain Piilaaksossa, missä 
suuri osa toimijoista tulee muualta, on 
luottamuksen todettu pohjaavan kykyyn 
esittää nopeasti oma osaaminen ja yh-
teistyömahdollisuudet. Myös Suomessa 
yritysjohdon ja asiantuntijoiden yhteistyö-
käyttäytymistä tutkittaessa on havaittu 
ns. nopean luottamuksen merkitys uusien 
yhteistyösuhteiden käynnistymiselle. 
Tällöin toisilleen vieraat asiantuntijat 

Pidä liiketoimintakriittinen  
tieto omissa käsissäsi

Stinghornin tuotepäällikkö  
Jukka Niiranen

Kuvatulla mallilla 

yritys pystyy säilyttä-

mään täyden kontrol-

lin omaan tietoonsa.



Stinghorn 
Lappeenrannan toimipiste
Oksasenkatu 8 C, Keskusta

Stinghorn 
Helsingin toimipiste
Elimäenkatu 12-16 6B, Vallila
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Oy Stinghorn Ltd
PL 212
53101 Lappeenranta

Puh: 0201 442 550
Fax: 0201 442 559
Sähköposti: contact@stinghorn.com

Osoitteenmuutokset/tilaa tämä lehti: 
communications@stinghorn.com

Haaveissa
rauhallinen
loma?

Linux-palveluiden virtualisointi ja tietoturvan keskitetty hallinta.
Turvalliset VPN-yhteydet käyttäjien ja toimipaikkojen välillä,
oikeat palomuurit, sähköpostin virus- ja roskapostisuodatus...

Ammattilaistason tietoturvas-
ta ei tarvitse vain haaveilla.

Stinghorn tarjoaa kesäkuun
aikana tilattuihin tietoturva-
kokonaisuuksiin ylimääräisen
puolen vuoden ilmaisen yllä-
pitopalvelun kaupan päälle.
Palvelut saat käyttöösi heti
ja tekemällä päätöksen nyt
nautit yhden vuoden hinnalla
rauhallisesta lomasta vielä
jouluna 2006!

Tarjous koskee kaikkia Sting-
hornin tietoturvatuoteratkai-
suja sekä Linux-palveluiden
virtualisointia.

Ota yhteyttä:
0201 442 551
sales@stinghorn.com
tai katso lisätietoja
ratkaisuista:
www.stinghorn.com/finnish


