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J. Niiranen

1. Johdanto

Tiedon  suojaamisen  tarve  kasvaa  yrityksissä  jatkuvasti.  Keskeisimmät  syyt  tälle  ovat

verkottuneiden yritysten  yhä kasvava määrä,  sähköisesti  liikkuvan  tiedon merkityksen

lisääntyminen jokapäiväisessä liiketoiminnassa lähes alalla kuin alalla sekä suurempien

yritysten pienemmille toimijoille  kohdistama paine siirtyä käyttämään entistä  enemmän

sähköisiä välineitä tiedonvaihdossa. 

Aikaisemmin  suhteellisen  tietoturvallisten  modeemisoittosarjojen  päässä  toimineet  PK-

yrityksetkin  siirtyvät  jatkuvasti  enenevässä  määrin  kiinteisiin  Internet-yhteyksiin,  jolloin

suojattomat  tietojärjestelmät  ovat  niin  kotimaisten  kuin  kansainvälistenkin  hyökkääjien

armoilla. Tiedon ja sen sujuvan liikkuvuuden tärkeys nykyaikaisessa yhteiskunnassa on

kiistatonta. Jokainen voi omakohtaisesti  kokeilla miltä tuntuu käyttää tietokonetta jossa

sähköposti  ei  toimi  tai  kännykkää  ilman  numeromuistiota  –  entä  kuinka  monessa

yrityksessä laskutuksesta tulisi mitään, jos asiakasrekisteriin ei enää olisikaan pääsyä?

Suurissa  yrityksissä  tietoturva-asioihin  on  paneuduttu  jo  useiden  vuosien  ajan,  mutta

valitettavan  usein  niissäkin  järjestelmät  ovat  jo  päässet  vanhenemaan  tai  olemassa

olevien  järjestelmien  käytön  ohjeistus  on  unohtunut.  Yksi  alan  ajureista  onkin

suuryritysten pienempiin toimijoihin kohdistama painostus kohti turvallisempia järjestelmiä.

Pienten alihankkijoiden on kyettävä toimimaan korkeantietoturvan järjestelmiä käyttävien

suurempien kumppaneidensa kanssa.

Tietoturva  ei  ole  vain  tekninen  asia,  eikä  sitä  missään  tapauksessa  pidä  jättää  vain

yrityksen  teknisen  henkilökunnan  hoitoon.  Päinvastoin,  tietoturva  pitää  yrityksissä

rinnastaa  hyvin  yleisiin  turvallisuuteen  liittyviin  asioihin  kuten  kulunvalvontaan,

paloturvallisuuteen  tai  vakuutuksiin.  Keskeistä  tietoturvassa  on  yrityksen  johdon

sitoutuminen asiaan.

Tässä dokumentissa tietoturvasta puhuttaessa tarkoitamme esimerkiksi tiedon salausta,

virustorjuntaa, tunnistusmenetelmiä ja verkon infrastruktuurin suojaamista. 

2. Stinghorn lyhyesti

Stinghorn  on  vuonna  2002  perustettu  suomalainen  ohjelmistoalan  yritys,  joka  on

erikoistunut tietoturvanhallintajärjestelmiin. Yrityksellä on toimipisteet Lappeenrannassa ja

Helsingissä.

Stinghornin  toiminnan  lähtökohtina  ovat  tietoturvan  korkea  taso,  nykyistä  helpompi

tietoturvan ja palveluiden hallittavuus sekä kustannustehokkaiden ratkaisujen tuottaminen

asiakkaille.  Stinghornin  tuotteet  mahdollistavat  uusien  tietoturvakokonaisuuksien

rakentamisen,  avaavat  uusia  liiketoimintamahdollisuuksia  palveluntarjoajille  ja
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mahdollistavat  PK-yrityksille  kiinteiden  Internet-yhteyksien  turvallisen  käytön  ja

hyödyntämisen jokapäiväisessä liiketoiminnassa.

Stinghornin  tuotteet  ovat  työkaluja,  joiden  avulla  yrityksen  tietoturvaratkaisut  voidaan

toteuttaa vaivattomasti. Yrityksen asiakkaita ovat erityisesti tietoturvapalvelutarjoajat sekä

operaattorit. Stinghornin tuotteilla yritys voi ottaa tietoturvapalvelut omaan hallintaansa tai

ulkoistaa  ne  siten,  että  tietoturvapalvelua  tarjoava  yritys  huolehtii  yrityksen  koko

tietoturvasta.  Yrityksen  tuotteet  mahdollistavat  nykyaikaisten  tietoliikenneverkkojen

hyötykäytön  jokapäiväisessä  liiketoiminnassa  myös  niille  yrityksille,  joilla  ei  ole  varaa

omaan  erikoistuneeseen  tietotekniseen  henkilöstöön.  Stinghornin  tuotteiden  avulla

palveluntarjoaja voi ylläpitää ja päivittää asiakasyrityksen tarvitsemat palvelut asiakkaan

puolesta omasta toimipisteestään käsin.

3. Tietoturva ja yritykset

Keskeistä  tietoturvan  hoitamisessa  on  yrityksen  oman  johdon  sitoutuminen  asiaan.

Tietoturvaa  ei  pidä  nähdä  vain  tekniikkana  tai  ylimääräisenä  kustannuksena,  vaan

samanlaisena osana yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa kuin vartiointi,

lukot, palohälyttimet ja vakuutukset. Tästä huolimatta valitettavan monissa, erityisesti PK-

sektorin, yrityksissä tietoturvaa hoitaa ”serkun kummipoika” tai ”se laskutuksen Riitta”, ja

mikäpä siinä, hyvinhän hän on asiat varmasti hoitanutkin tähän saakka. Tietojärjestelmien

käytön  moninaistuessa  tietoturvajärjestelmien  ylläpitäminen  oman  toimen  ohessa  on

kuitenkin  käynyt  kestämättömäksi  järjestelyksi.  Tämän  lisäksi  edelleen  jopa  kaksi

kolmannesta  yritysten  johtohenkilöistä  vähättelee  niitä  riskejä  ja  uhkia,  joita

tietoverkkopalveluiden  käyttö  yritykselle  luo.  Keskeisenä  syynä  tähän  on  useimmiten

ymmärryksen puute siitä, mitä voi tapahtua, jos tietojärjestelmät jätetään suojaamatta. 

Tutkimusten  mukaan  tähän  ongelmaan  ollaan  yrityksissä  onneksi  heräämässä.  IDC-

tutkimuslaitos  ennustaa  tietoturvapalveluihin  tehtävien  panostusten  kasvavan

pohjoismaissa vuosittain 21%:a ainakin vuoteen 2008 saakka. Tämä on lupaava merkki

myös yritystemme kilpailukyvyn kannalta, sillä toinen samaisen tutkimuslaitoksen tutkimus

osoittaa, että yhdysvaltalaisista ja kanadalaisista yrityksistä on viimeisen vuoden aikana jo

lähes  kaksi  kolmannesta  kasvattanut  omaa tietoturvaan  ja  liiketoiminnan jatkuvuuteen

suunnattua panostustaan.

Alla olevassa taulukossa on elokuussa 2004 julkaistun Helsingin kauppakamarin tekemän

yritysturvallisuustutkimuksen tuloksien yhteenveto. Siinä vastaajia pyydettiin valitsemaan

17 riskin joukosta viisi yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittävintä. Vastaajista jopa 72

%  pitää  selkeästi  merkittävimpänä  riskinä  tietojärjestelmän  ja  -verkon  riskejä.  Myös

henkilöriski,  tiedon  käsittelyriskit  ja  tuotantotoiminnan  katko  sijoittuvat  riskeistä

merkittävimpien joukkoon. Taulukosta käy ilmi, että kolmen tärkeimmän riskin joukossa on

kaksi tietoturvaan liittyvää riskitekijää.
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Taulukko  1:  ”Selvitys  yritysten  liiketoiminnan  riskeistä  ja  toiminnalle  olennaisten

turvallisuuden  osa-alueiden  hallinnasta  Uudenmaan  alueella”

-yritysturvallisuustutkimuksen  tulosten  yhteenveto,  Helsingin  kauppakamari,

yritysturvallisuusprojekti, elokuu 2004.

3.1. Tietoturvan haasteet

Monissa yrityksissä, ja valitettavan yleisesti myös mediassa, tietoturvan katsotaan olevan

kunnossa, kun käytössä on virustorjuntaohjelmisto ja palomuuri. Vaikka tämänkin tason

saavuttaminen on jo hyvä, ei vielä voida kuitenkaan sanoa tietoturvan olevan kunnossa,

saatikka  tuudittautua  turvallisuuden  tunteeseen.  Kuten  edelläkin  on  todettu,  kuuluu

tietoturvaan  laajasti  erilaisia  asioita.  Pelkkään  tietotekniseenkin  turvallisuuteen  pitää

palomuurien ja virustorjunnan lisäksi laskea mukaan muun muassa roskapostin torjunta,

salatut  yhteydet  eri  toimipaikkojen  välillä,  tunkeutumisen  havainnointi  ja  henkilöstön

tunnistautuminen.  Näin  ollen  lienee  jokaiselle  selvää,  ettei  kasvavaa  tietoturvapalettia

nykyisin enää ole mahdollista riittävän hyvin hoitaa omien töiden ohessa ilman erillistä

osaamista ja jatkuvaa alan kehityksen seuraamista. 
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%

Tietojärjestelmän ja -verkon riskit 72

Henkilöriski 56

Tiedon käsittelyriskit 43

Tuotantotoiminnan katko 43

Onnettomuus/vahinko 40

Sopimusriski 40

Infrastruktuurin pettäminen 32

Riippuvuus ulkoisesta toimijasta 32

Ilkivalta / varkaus 21

Tuotevastuu / tuoteriski 20

Omaisuusrikos 19

Palo- ja pelastustoiminnan järjestelyt pettävät 19

Työturvallisuuden järjestelyt pettävät 18

Aineettomien oikeuksien loukkaus 14

Yksityisyyden suoja 9

Talousrikos 8

Ympäristöturvallisuuden järjestelyt pettävät 6
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Aivan oma lukunsa tietoturvan hallinnoinnissa on olemassa olevien järjestelmien ylläpito.

Pääsääntöisesti uudet hankitut järjestelmät vastaavat kyllä sellaisenaan hankintahetken

tietoturvavaatimuksia,  mutta  nykyisessä  kilpajuoksussa  järjestelmien  väärinkäyttäjiä

vastaan  ei  staattisilla  ratkaisuilla  kovinkaan  montaa  kuukautta  pärjää.  Tietoturvan

hallinnan suurimpia haasteita ovatkin ylläpitohenkilöstön ja sitä kautta järjestelmien ajan

tasalla pitäminen vastaamaan muuttunutta turvallisuustilannetta.

3.2. Liiketoiminnan Damokleen miekka

Tietoverkoissa liikutellaan jo nykyisin valtavia määriä tietoa niin asiakkaiden suunnalta

yrityksille, yritysten välillä kuin yritysten sisälläkin. Liikkuvan tiedon muodoilla ei juurikaan

ole rajaa; tarjouspyyntöjä, tarjouksia, laskuja, tiedotteita, tuote-esitteitä, valokuvia ja niin

edelleen.  Listaa  voisi  jatkaa  lähes  loputtomiin.  Näin  ollen lienee selvää,  ettei  paluuta

entiseen  enää  ole,  vaan  yritysten  on  lähestulkoon  pakko  olla  yhteydessä  julkisiin

tietoverkkoihin päivittäin. Ja jotta Internetin käyttö liiketoiminnan tukena olisi mahdollista,

on tietoturvan oltava kunnossa. 

Voidaankin  kysyä  onko  järkevää,  että  pienet  ja  keskisuuret  yritykset  käyttävät

merkittävästi  omalle  liiketoiminnalleen  arvokasta  aikaa  oman  tietoturvansa

ymmärtämiseen,  opettelemiseen  ja  ylläpitoon?  Työaikaa  käytetään  sellaisten  asioiden

hoitamiseen, jotka eivät useinkaan liity millään tavalla yrityksen omaan liiketoimintaan, siis

siihen mistä  raha kassaan tulee.  Tietoliikenneratkaisujen tehtävänä on tukea  yritysten

liiketoimintaa ja tuoda uusia asiakkaita, ei suinkaan luoda uusia ongelmia. Viimeistään nyt

organisaatioiden  on  syytä  pohtia  oman  tietoturvansa  perusteita.  Voisiko  tietoturvan

ylläpitoon kuluvan ajan käyttää oman liiketoiminnan edistämiseen ja saavuttaa sitä kautta

yritykselle  merkittävästi  paremman  tuloksen?  Tai  jos  tietoturva  todellakin  on  –  kuten

alussa pohdimme - ”laskutuksen Riitan” tai ”serkun kummipojan” hoidossa, onko koskaan

pohdittu mitä sitten tapahtuu, jos Riitta jää eläkkeelle ja serkun kummipoikakin valmistuu

ja pääsee ”oikeisiin töihin”?

3.3. Tietoturvapalveluiden ulkoistaminen

Tietoturvapalveluiden  ulkoistaminen  on  erittäin  varteenotettava  vaihtoehto  erityisesti

pienille  ja  keskisuurille  yrityksille.  Ulkoinen  palveluntarjoaja  pystyy  usein  tuottamaan

entistä  turvallisemmat  palvelut  huomattavasti  itse  tuotettuja  palveluita  edullisemmin  ja

ennen  kaikkea  kattavammin.  Ulkoistamalla  tietoturvapalveluiden  ylläpito  ja  tuotanto

ulkopuoliselle palveluntarjoajalle saadaan pienessäkin organisaatiossa käyttöön aina ajan

tasalla olevat palvelut ja ylläpitäjäksi todellinen tietoturvan ammattilainen. Erikoistuneiden

palveluntarjoajien  avulla  PK-yrityksetkin  voivat  hyötyä  mittakaavaedusta  ja  aktiiviseen

käyttöön on mahdollista ottaa myös uusia tietoverkkopalveluita, joihin aikaisemmin ei ole

ollut mahdollisuuksia kalliiden käynnistyskustannusten,  osaamisen puutteen tai  muiden

resurssien  riittämättömyyden  takia.  Tietoturvapalveluiden  ulkoistaminen  vapauttaa
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”laskutuksen Riitan” työaikaa laskuttamiseen, eivätkä muutokset henkilökunnassa enää

vaikuta liiketoiminnan jatkuvuuden edellytyksiin.

Valittaessa  toimittajaa  ulkoistetuille  palveluille  on  kuitenkin  syytä  käyttää  harkintaa.

Tietoturvaa  ei  pidä  ulkoistaa  mille  tahansa  ”tmi.  Mies  ja  Koiralle”.  Toisin  kuin

mikrotukipalveluiden, tietoturvan pitää olla jatkuvassa seurannassa, eikä työ saa pysähtyä

edes loma-aikoina. Kesä-heinäkuun vaihteessa moni on varmasti törmännyt tilanteeseen,

jossa  alihankkija  ilmoittaa,  että  juuri  tästä  nimenomaisesta  asiasta  tietävä  henkilö  on

jäänyt vuosilomalle ja palaa takaisin elokuun toisella viikolla. Tietoturva-asioissa tällainen

palvelutaso ei tule kysymykseen.

Tietoturvapalvelun tarjoajalla täytyy olla mahdollisuus etähallita organisaation palveluita

ympäri  vuorokauden  ja  ympäri  vuoden.  Kun  palveluntarjoajalla  on  käytössään

korkeatasoinen keskitettyyn hallintaan suunniteltu työkalu voi hän yhdestä pisteestä käsin

tuottaa palvelut useille asiakkailleen ja vieläpä pienentää palveluntarjonnan tuottamisen

yksikköhintaa ja mahdollistaa sitä kautta tietoturvapalveluntarjonnan asiakkaan kannalta

entistä houkuttelevampaan hintaan. Jos palveluntarjoaja ei pysty tällaista tarjoamaan, ei

ulkoistamisesta ole saavutettavissa merkittävää etua asiakasyritykselle.

Tietoturvapalveluiden ulkoistamisen pitää  myös olla  asiakkaalle  helppoa ja vaivatonta,

eikä varsinainen turvattava tieto saa missään vaiheessa joutua hallitsemattomaan tilaan.

Joitakin  palveluita  ja  palvelimia on järkevää  ulkoistaa jopa fyysisesti  palveluntarjoajan

tiloihin  –  varsinkin  silloin,  kun  tiedon  on  oltava  saatavilla  laajoille  käyttäjäjoukoille

ehdottoman  katkottomasti.  Toisaalta  silloin,  kun  tiedon  saavutettavuus  ei  ole

ykkösprioriteetti,  vaan  on  sen  sijaan  ehdottoman  tärkeää,  että  tieto  on  turvassa,  ei

palvelimien fyysinen ulkoistaminen enää ole järkevää. Tällöin on tärkeintä huolehtia tietoa

suojaavien järjestelmien ajantasaisuudesta.

3.4. Yritysten on vaadittava enemmän

Tietoturvapalveluiden  tarjoajille  on  saatavana  työkaluja,  joilla  palveluiden  tuottaminen

suurille  käyttäjäjoukoille  on  helppoa  ja  kustannustehokasta.  Loppukäyttäjäyritysten  on

vaadittava  omilta  palveluntarjoajiltaan  entistä  korkeatasoisempia  palveluita;  aina  ei

tarvitse tyytyä ensimmäiseen vaihtoehtoon, vaan tarjousta kannattaa kysyä myös toiselta

ja kenties kolmanneltakin toimittajalta. Tietoturvapalveluiden tarjoajan ei enää tarvitse olla

Internet-palveluiden  tarjoaja,  vaan  tietoturvan  voi  hoitaa  keskitetysti  juuri  siihen

erikoistunut  palveluntarjoaja.  Tämä  mahdollisuus  kannattaa  ulkoistajan  pitää  aina

mielessä ja kilpailuttaa eri toimittajat. 

Loppukäyttäjän  omissa  tiloissa  sijaitsevia  tietoturvapalveluita  voidaan  hallinnoida

edullisesti,  keskitetysti  ja  turvallisesti  Internetin  yli  palveluntarjoajan  tiloista  käsin.

Palomuuri, virustorjunta, roskapostin suodatus, salatut yhteydet toimipaikkojen välillä jne.

ovat  kaikki  palveluita,  joita  yritykset  voivat  –  ja  heidän  pitää  –  vaatia  toimittajilta

etähallittuina  kuukausimaksullisina  palveluina.  Palveluiden  tuottajat  myyvät  kyllä
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mielellään  satoja  ja  tuhansia  euroja  maksavia  laitteita  loppukäyttäjien  itsensä

ylläpidettäväksi – miksipä ei, sehän on sitä niin sanottua helppoa rahaa. 

4. Tietoturva-alan suuntauksia

Organisaatioiden  tietoturvan  tasoa  on  tehostettava  kokoajan  kiihtyvän  yritysten

verkostoitumisen  ja  niin  ikään  lisääntyvien  uhkien  vuoksi.  ”Perinteisten”  virusten  ja

verkkomatojen lisäksi  Internetissä on laajasti tarjolla erilaisia tietomurtoihin suunniteltua

työkaluohjelmia ja ohjeita niiden käyttöön. Näiden ohjelmien avulla myös taitamattomat

tietokoneiden  käyttäjät  ns.  script  kiddies  (”komentokersat”)  voivat  nopeasti  tunkeutua

suuriin määriin suojattomia tietokoneita. Näiden puolileikillisten, mutta mahdollisesti hyvin

tuhoisien,  tunkeutumisten  lisäksi  verkkoa  käyttävät  luonnollisesti  myös  todelliseen

yrityssalaisuuksien vakoiluun erikoistuneet henkilöt.

Aikaisemmin  keskitettyjä  hallintajärjestelmiä  on  ollut  saatavilla  lähinnä  vain  kaikkein

kalleimmille  tietojärjestelmille  ja  silloinkin  yhdellä  hallintakäyttöliittymällä  on  ollut

mahdollista  ylläpitää  vain  yhtä  tai  hyvin  rajallista  määrää  eri  palveluita.  Yleisimmin

etähallinnassa on nykyisin käytössä malli, jossa ylläpitäjä kirjautuu komentorivillä sisään

yksitellen jokaiseen etähallittavaan palvelimeen ja tekee samat muutokset yksi kerrallaan

jokaiselle  palvelimelle  erikseen.  PK-sektorin  palvelun  tarjonnassa  ei  nykyisinkään  ole

harvinaista,  että  ylläpito  hoidetaan  hyppäämällä  autoon  ja  ajamalla  asiakkaan  tiloihin

tekemään tarvittavat muutostyöt.

Koska  uhat  tietojärjestelmille  lisääntyvät  päivittäin  on varsin  yleisesti  hyväksyttyä,  että

yritysten tietoturvan hallinta ja ylläpito on saatava helpommaksi ja nopeammaksi,  jotta

kyetään vastaamaan jatkuvasti muuttuviin suojaustarpeisiin. Tietoturvan hallinnan kehitys

on  selkeästi  menossa  kohti  keskitetysti  hallittavia  tietoturvajärjestelmiä  ja  järjestelmiä,

joissa  yksi  yksittäinen  ylläpitäjä  pystyy  nopeasti  jakelemaan  tarvittavat

tietoturvapäivitykset ja muutokset useille maantieteellisesti hajallaan oleville palvelimille.

Järjestelmien  kehittyessä  ja  mahdollistaessa  etähallinnan  on  tietoturvapalvelutarjonta

konseptin kysyntä kasvanut merkittävästi. IDC-tutkimuslaitoksen mukaan alan kasvu on

nykyisellään 20-40% vuosittain. Toisen, Yankee Groupin tekemän, tutkimuksen mukaan

puolestaan  90%  Yhdysvaltalaisista  yrityksistä  suunnittelee  jo  tällä  hetkellä  oman

tietoturvansa  ulkoistamista  palveluntarjoajalle.  Tietoturvan  ulkoistaminen  nähdään

mahdollisuutena erityisesti PK-sektorin yrityksille.

4.1. Tietoverkkojen turvaamisen haasteita

Tietoverkkojen  turvaamisen  keskeisimpiä  haasteita  on  yritysjohdon  tietämyksen

kasvattaminen  ja  sitoutumisen  lisääminen.  Kaikesta  julkisuudessa  olleesta

rummutuksesta huolimatta jopa kaksi kolmannesta yritysten johdosta vähättelee riskejä ja

uhkia, joita huono tietoturva yrityksen toiminnalle aiheuttaa. Joidenkin selvitysten mukaan
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jopa kuusi kymmenestä yritysjohtajasta ei myöskään ymmärrä mitä tietoturvariskit oman

yrityksen kohdalla voisivat tarkoittaa. Edellä kuvattu yritysturvallisuustutkimus antaa tästä

kuitenkin  kokolailla  paremman  kuvan,  sen  tulosten  mukaan  yritysjohto  on  selvästi

heräämässä havaitsemaan ainakin riskin läsnäolon.

Valitettavan  usein  tietoturva  nähdään  liiketoiminnan  näkökulmasta  kuitenkin  vain

ylimääräisenä kustannuksena. Tietoturvan pitäminen vain tekniikkana ja jättäminen sitä

kautta  IT-osaston  hoidettavaksi  johtaa  kuitenkin  tilanteeseen,  jossa  tietoturvan

hoitamiseen  jää  liian  niukasti  resursseja.  Tällaisen  asennoitumisen  voisi  yrityksessä

rinnastaa  tilanteeseen,  jossa  koko  yrityksen  vartiointi  jätetään  yhden  talonmiehen

hoidettavaksi.

Tietoturvan osaamisen hallinta ja kehittäminen yrityksessä on myös huomioitava omaa

henkilökuntaa  koulutettaessa.  Vaikka  tekninen  tietoturva  ulkoistettaisiinkin

palveluntarjoajalle on yrityksessä sisällä pysyttävä ymmärrys siitä mitä suojataan, miksi

suojataan ja miten asiat  liittyvät  toisiinsa.  Jos tätä  ymmärrystä  ei  ole on yritys  varsin

pitkälti palveluntarjoajien johdateltavissa. Vaarallinen esimerkki tästä on tilanne, jossa PK-

yritys  halusi  ottaa  käyttöönsä  Internet-puhelut  ja  pyrkiä  sitä  kautta  alentamaan  omia

kustannuksiaan. Puheluille on olemassa useita tarjoajia ja tekniikoita, mutta yrittäjä päätti

kuitenkin  ottaa  yhteyttä  omaan  Internet-operaattoriinsa,  joka  olikin  alan  suurimpia

toimijoita ja sitä kautta luotettavan oloinen kumppani. Kiinteän xDSL-yhteyden omistava

yrittäjä  oli  kuullut,  että  samaa  yhteyttä  voisi  helposti  käyttää  Internet-puheluiden

hoitamiseen  ja  operaattorin  asiakaspalvelu  vahvistikin  yrittäjälle  tämän  tiedon.  Pian

hänelle  toimitettiin  puheluihin  tarvittavat  ohjelmistot  ja  laitteet.  Puhelupalvelun

käynnistämiseksi yrittäjälle myös neuvottiin asiakaspalvelusta, että xDSL-modeemin NAT-

ominaisuus  pitää  kytkeä  pois  päältä,  jotta  yhteydet  onnistuvat.  Pienyrittäjämme  oli

tyytyväinen  koska  nyt  hän  saavuttaisi  merkittäviä  säästöjä  puhelukuluissaan  ja  saa

täysipainoisesti  hyödynnettyä Internet-yhteytensä. Ja tietokoneetkin ovat vielä suojassa

xDSL-modeemin palomuurin takana.

Mikä tässä sitten meni pieleen? Luonnollisesti  se,  että asiakaspalvelu ”unohti”  mainita

yrittäjälle, että xDSL-modeemista poiskytkettävä NAT-ominaisuus on juuri se palomuuri,

jonka suojassa yrittäjän tietokoneet olivat. NAT (Network Address Translation) tarkoittaa

verkko-osoitteen  muunnosta  ja  sen  voidaan  katsoa  toimivan  hyvin  pienissä  verkoissa

palomuurina.  Oikeasta  palomuurista  tässäkään  ei  ole  kyse,  mutta  joka  tapauksessa

tilanne on parempi kuin ilman mitään.

Tietoverkkojen  turvaamisen  taloudellisia  vaikutuksia  on  varsin  vaikeaa  arvioida.

Luonnollisesti  ohjelmistoille  ja  laitteille  voidaan  laskea  hinta  ja  niiden  omistamisen

kustannukset,  mutta  keskeisempää  on  varmasti  pyrkiä  arvioimaan  tietoturvaan

käytettävien panosten ja muuten mahdollisesti  toteutuvien riskien vaikutuksia yrityksen

toiminnalle.
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4.2. Tietoturva-alan uutisointia

Tietoturvakysymykset ja tietoturvauhat ovat viime aikoina ylittäneet uutiskynnyksen varsin

helposti  myös  valtakunnan  medioissa.  Myös  tietoturvan  vaikutuksia  yritysten

liiketoimintaan  on  uutisoitu  erilaisten  tutkimusten  kautta.  Seuraavassa  muutamia

viimeaikaisia alan otsikoita.

“PK-yritysten tietoturva retuperällä”

Suomen yrittäjien tutkimus toteaa, että 60 %:lla PK-yrityksistä on puutteellinen osaaminen

tietoturvasta  ja  teknologiasta.  Samainen  tutkimus  kertoo,  että  palomuuri  puuttuu  joka

kolmannelta yritykseltä.

Lähde: Suomen Yrittäjät, toukokuu 2004

“Yritykset maksavat liikaa huonosta tietoturvasta ja sen hallinnasta”

Yritykset  maksavat  kolme  kertaa  enemmän  erillisistä  palomuuri-,  virustorjunta-  ja

roskapostisuodatustuotteista,  kuin  tarjolla  olevista  integroiduista  hallittavista

tietoturvaratkaisuista.

Lähde: Aladdin Knowledge Systems, toukokuu 2004

“Kaksi kolmannesta sähköpostista jo roskapostia”

Lähde: MessageLabs, toukokuu 2004

“Yritysten liiketoiminnan kannalta merkittävin riski on tietojärjestelmien ja -verkon

haavoittuvuudet”

Lähde: Helsingin kauppakamari, Yritysturvatutkimus, elokuu 2004

4.3. Käyttäjät ja tietoturva

Kaikista  tarjolla  olevista  hienoista  järjestelmistä  ja  keskitetystä  hallinnasta  huolimatta

käyttäjien tietoturva asenteita pitää edelleen muokata. Tavallisten käyttäjien tehtäväksi jää

kuitenkin aina pohtia ja arvioida mm. se missä liikuteltavia laitteita kytketään verkkoon ja

kuinka kotien tietoturva ylläpidetään. Olipa yrityksen palomuuri kuinka hyvä tahansa, ei se
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auta mitään, jos työntekijä tuo oman kannettavan tietokoneensa mukana kotiverkostaan

verkkomadon  yrityksen  verkkoon.  Toki  hyvin  suunniteltu  ja  toteutettu  yritysverkko

kykenee  rajoittamaan  madon  liikkeen  rajalliselle  alueelle  yritysverkossa,  mutta  yhden

osaston  tai  toimipaikan  tietokoneet  ovat  aina  tällöinkin  uhattuna.  Edelleen  tavallisten

käyttäjien  tarkkuutta  vaaditaan  sähköpostien  avaamisessa  tai  ohjelmien  antamien

ilmoituksien  lukemisessa.  Koulutusta  tietoturva-asioista  on  yrityksissä  syytä  antaa

ylläpitäjien lisäksi myös peruskäyttäjille.

Varsin  hämmästyttävää  on,  että  autolla  ajamiseksi  pitää  käydä  autokoulu,  mutta

tiedonvaltatiellä saa kaahata kuka tahansa ja millä tahansa laitteella!

5. Stinghornin näkemys tietoturvaan

Lyhyesti  sanottuna  Stinghornin  näkemys  tietoturvaan  on  se,  että  asioista  on  tehtävä

helpompia. Ei ole mitään mieltä, että yritykset joiden oma toiminta on keskittynyt johonkin

aivan  muuhun,  käyttävät  merkittävästi  omaa  aikaansa  tietoturvan  ja  liiketoiminnan

tukemiseen  tarkoitettujen  asioiden  pohtimiseen.  Ulkoistamalla  tietoturvan  ylläpidon

yritykset pystyvät saavuttamaan yhdellä kertaa sekä merkittäviä kustannussäästöjä, että

yleisen tietoturvan tason parantumisen. Yhdistämällä yhden hallinnan alle suuren joukon

erilaisia  tietoturvapalveluita  voidaan  välittömästi  vähentää  ylläpidon  kuormitusta  ja

keskittää eri toimipaikkojenkin palveluiden hallinta ammattilaisten käsiin. 

Nykyaikaiset  tietoverkot  mahdollistavat  helposti  tietoturvapalveluiden  ylläpitämisen

keskitetysti  yhdestä  paikasta  myös  yrityksen  oman  verkon  ulkopuolelta.  Tietoturvan

hallinnassa ei tarvitse tehdä enää eroa keskisuurten ja suurten yritysten ja PK-sektorin

yritysten välille. Kaikille on tarjolla turvallisia työkaluja tietoturvan hoitamiseen. Ulkoinen

palvelun  tarjoaja  ja  yrityksen  oma  IT-osasto  ovat  täsmälleen  samassa  roolissa

palveluntuottajana.

5.1. Tietoturvasovellusten hallinta

Tietoturvasovelluksia  ovat  palvelut  ja  ohjelmistot  joiden  tehtävänä  on  huolehtia

tietoturvasta jossakin yrityksen tietoverkon pisteessä tai alueella. Seuraavassa olemme

listanneet  tekijöitä,  joita  yrityksen  pitää  pohtia  päättäessään  eri  tietoturvasovellusten

hallinnasta. 

Palomuuri

● Hankitaan vain oikeasti tarvittavat ominaisuudet. 

● Lisää ominaisuuksia = lisää hintaa.

● Halutaanko / osataanko palomuurisääntöjä määrittää itse

● Jaetaan  oma  sisäverkko  erillisiin  verkkoihin:  myynti,  tuotanto,  johto,  talous,

asiakkaat....
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● Hyvä  oma  palomuuri  kasvaa  organisaation  mukana  ja  mahdollistaa  tärkeimpien

palveluiden pitämisen lähellä

● Ulkoista vain hallinta!

Virtuaaliset yksityisverkot

● Toimipaikkojen väliset yhteydet

● Toimipaikkojen ja yksittäisten liikkuvien ”Road Warrior” -käyttäjien väliset yhteydet

● Varmistettava  järjestelmien  yhteensopivuus  ja  yksityisverkkoyhteyksien  NAT-

osoitemuunnoksen läpäisy

● Selvitettävä tarve asiakasohjelmistojen hankkimiseen ja asentamiseen

● Tietotekniset ja lisenssitekniset rajoitteet yhteyksien määrälle

● Otetaanko käyttöön pari hyvää teknologiaa vai pussillinen huonoja?

AntiVIRUS -suodatus

● Suodatetaan virukset jo palvelintasolla – ei päästetä niitä käyttäjien laitteisiin

● Palvelintasolla  voidaan  haluttaessa  käyttää  vaikka  useamman  eri  toimittajan

suodatusta peräperää

● AntiVIRUS -suodattimien  ylläpito  vaatii  24/7  työtä  niin  ohjelmistojen  tuottajilta  kuin

palveluntarjoajaltakin

AntiSPAM -suodatus

● Toisen  käyttäjän  roskaposti  on  toisen  käyttäjän  uutiskirje,  älykkään  järjestelmän

opettaminen on suuressa organisaatiossa vaikeaa

● Roskapostittajat osaavat kiertää estosanalistojen sanat: ei ”Porn” vaan ”P0r n”

● Pisteytetään ja merkitään roskaposti jo palvelintasolla. Näin jätetään käyttäjälle vapaus

valita sähköpostiohjelmassaan mitä roskapostille tehdään

5.2. Tietoturvan keskitetty hallinta

Tietoturvan  keskitetty  hallinta  tarjoaa  yrityksille  useita  etuja  hoidettiinpa  hallinta

keskitetysti  sitten yrityksen sisällä oman IT-yksikön toimesta tai ulkoistettuna palveluna

palveluntarjoajan  toimesta.  Joka  tapauksessa  lopputuloksena  on  tilanne,  jossa

päänsärkyä on luvassa merkittävästi aikaisempaa vähemmän. 

Keskitetty hallinta tuo organisaation palveluiden tuottamiseen yksinkertaisuutta, kun useita

palveluita  voidaan  hallinnoida yhdestä  maantieteellisestä  paikasta.  Usein  yrityksillä  on

toimintaa useissa toimipaikoissa, useilla paikkakunnilla tai jopa useissa maissa. Huolella

toteutetussa keskitetyssä hallinnassa ei näillä maantieteellisillä tekijöillä  ole merkitystä.

Keskitetty  hallinta  tuo  huippuosaavan  tietoturvan  ammattilaisen  myös  pienimmän
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sivukonttorin tietoturvavastaavaksi ja viimeisimmät tietoturvapäivitykset saadaan jaeltua ja

käyttöön  organisaation  laajuisesti  heti  kun  niitä  hyödyntäviä  hyökkäysmenetelmiä

ilmaantuu.

Taloudelliset kysymykset ovat aina esillä kun organisaatio toimii ostajana. Keskitettyyn

tietoturvan  hallintaan  siirtymisen  luomat  kustannussäästöt  ovat  kiistattomia.  Säästöjä

syntyy niin palveluiden käynnistämiskuluissa kuin ylläpidossakin. Keskitetyssä hallinnassa

olevia palveluita on mahdollista pystyttää merkittävästi itsenäisiä palveluita nopeammin.

Esimerkkinä  voidaan  esittää  todellinen  tilanne  jossa  yksittäistä  ohjelmistopohjaista

palomuuria määritellään toimintaan yrityksessä avoimen lähdekoodin pohjalta vaikkapa

kaksi  työpäivää,  vertailuna  tälle  todettakoon,  että  keskitetyssä  hallinnassa  olevan

palomuuripalvelun  pystyttäminen  kestää  enimmilläänkin  vain  noin  20  minuuttia.

Keskitetyssä  tietoturvassa  yritys  voi  myös  halutessaan  hankkia  tietoturvan  hallinnan

ulkopuolisena  palveluna  vaikkapa  kuukausimaksulla.  Tällöin  uuden  palvelun

käynnistyskustannukset  saadaan  painettua  erittäin  alhaisiksi  ja  palveluista  maksetaan

vain tarpeen tai jopa käytön mukaan.

Useissa  yrityksissä  olemassa  olevan  tietoturvan  pääongelmana  on  tietojärjestelmien

heterogeenisuus ja niiden hajautettu hallinta. Vaikka esimerkiksi yrityksen pääpalomuuri

voikin olla ulkoistettu, ovat jotkut muut palvelut silti olla talon sisällä omassa hallinnassa.

Tällöin ollaan helposti tilanteessa, jossa järjestelmän ylläpitäminen ajan tasalla vie aivan

liian paljon aikaa ja työtä. Myös tietoturvan taso voi ailahdella, koska erillisiä järjestelmiä

ylläpidetään eri aikaan ja eri henkiöiden toimesta – koko tietoturvan ketju on juuri yhtä

heikko  kuin  sen  heikoin  lenkki.  Keskitetyssä  hallinnassa  voidaan  käyttää  huolella

testattuja standardiratkaisuja, joiden kaikkien ylläpitäjänä on ammattilainen.

Tietoturvan  ongelmia on itse  koko  käsitteen vaikean  hahmotettavuuden ohella  uusien

palveluiden käyttöönoton monimutkaisuus. Perinteisesti on jouduttu asentamaan erilaisia

apuohjelmia  suoraan  käyttäjien  työasemille  ja  useille  erillisille  palvelimille  ympäri

organisaation  tietoverkkoa.  Suurissa  organisaatiossa  tämä  on  merkinnyt  valtavaa

työkenttää ja pienissä organisaatioissa puolestaan jäänyt helposti tekemättä, kun asian

osaavaa henkilöä vain ei ole ollut olemassa. Keskitetty tietoturvan hallinta tarjoaa tähänkin

helpotusta.  Uusien tietoturvapalveluiden asentaminen pitää tehdä helpoksi  ja nopeaksi

suorittaa,  eikä  asennus  saa  vaatia  IT-alan  erityisosaamista.  Kun  palvelin  on  saatu

käynnistettyä paikallisesti pitää palveluntarjoajan välittömästi ottaa se haltuunsa ja hoitaa

palvelun pystytys ja käyttöönotto loppukäyttäjän puolesta!

Kuten yllä kuvattua saavuttaa loppukäyttäjä  keskitetyn tietoturvan käyttöönotolla selviä

säästöjä ja etuja omalle toiminnalleen. Nyt voikin herätä kysymys miksi näin ei ole aina

tehty.  Syy  tähän  on,  että  taloudellisesti  PK-sektorin  ulottuvilla  olleita  keskitetyn

etähallinnan mahdollistavia ohjelmistoja ei ole ollut saatavilla. Aivan viime aikoina tällaisia

ratkaisuja on markkinoille tullut ja tietoturvan ulkoistaminen on pikkuhiljaa kasvamassa.

Tämä  tarjoaakin  uusia  liiketoimintamahdollisuuksia  erityisesti  tietoturvapalveluiden
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tarjontaan  erikoistuneille  palveluyrityksille.  Alalla  tulee  tapahtumaan  markkinoiden

uusjakoa  ja  eri  palvelutuottajien  erikoistumista,  koska  keskitetty  tietoturvan  hallinta

mahdollistaa myös tietoturvapalvelutarjonnan erottamisen Internet-palvelun tarjonnasta.

Kuka tahansa voi  tuottaa tietoturvapalveluita kenen tahansa Internet-asiakkaille, missä

tahansa maapallolla.

5.3. Stinghornin keskitetyn hallinnan käyttöönotto

Stinghorn  Oy  tarjoaa  yritysten  IT-osastojen  ja  näihin  rinnastettavien  PK-sektorin

palveluntarjoajien  käyttöön  useita  työkaluja  tietoturvan  hallintaan.  Näistä  tietoturvan

keskitettyyn  hallintaan  on  suunniteltu  erityisesti  Stinghorn  Secure  Business  Suite  –

Stinghorn SBS. Ottaakseen Stinghorn SBS:n käyttöönsä palveluntarjoajan täytyy ensin

hankkia  hallintajärjestelmän ja  palvelualustan asennus-CD:t  sekä  lisenssitiedosto,  joka

kuvaa  koko  hankittua  järjestelmää.  Lisenssitiedosto  on  Stinghornin  digitaalisesti

allekirjoittama tiedosto, joka kertoo, mitä järjestelmän komponentteja palveluntarjoaja on

hankkinut  käyttöönsä,  ja  täten  sallii  niiden  asennuksen.  Jos  uusia  osia  tarvitaan

myöhemmin, uusi lisenssitiedosto voidaan ladata Stinghorn SBS -hallintajärjestelmään.

Ensimmäisenä  palveluntarjoajan

tulee  suorittaa  Stinghorn  SBS

-hallintajärjestelmän  asennus.

Asennus  tulee  tehdä  tyhjään

tietokoneeseen  käyttäen

Stinghorn-asennus-CD:tä.  Koko

asennus  vie  aikaa  noin  15

minuuttia, eikä muita ohjelmistoja

tarvita asennuksen tueksi. 

Asennuksen  ensimmäisen

vaiheen  jälkeen  palveluntarjoaja

viimeistelee  asennuksen

graafisen  käyttöliittymän  avulla

käyttäen standardia web-selainta.

Internet-yhteys

hallintajärjestelmään  voidaan

muodostaa  samasta

sisäverkosta,  jossa

hallintajärjestelmä sijaitsee. Tästä

eteenpäin koko Stinghorn SBS:n

hallinta  tehdään  tästä  samasta

graafisesta käyttöliittymästä (pois

lukien  ensimmäiset

palvelualustojen  asentamiset).
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Nyt  palveluntarjoaja  on  valmis  aloittamaan tietoturvapalveluiden  tarjoamisen  Stinghorn

SBS:n avulla.

Kuva 2: Stinghorn SBS -järjestelmän osien suhteet toisiinsa

Kun asiakas tarvitsee tietoturvapalveluita verkkoonsa, ainoa asia, mitä tämän pitää tehdä,

on  ottaa  yhteyttä  palveluntarjoajaan  ja  jättää  tilaus  haluamastaan  uudesta

tietoturvapalvelusta. Kun asiakas ja palveluntarjoaja tekevät sopimuksen, palveluntarjoaja

luo  uuden  palvelualustan  hallintajärjestelmään  ja  määrittelee  sovitut  palvelut

palvelualustalle. Tämä kaikki vie aikaa vain muutamia sekunteja ja hiiren napsautuksia

graafisessa  käyttöliittymässä.  Palvelualustojen  luomisen  jälkeen  palveluntarjoaja  voi

tulostaa  automaattisesti  generoidut  turvalliset  asennuskoodit  asiakkaan  järjestelmää

varten.  Seuraava  vaihe  on  lähettää  asennuskoodi  Stinghorn  SBS  -palvelualustan

asennus-CD:n kanssa asiakkaalle. Jälleenmyyntipakkauksessa oleva palvelualusta-CD ja

asennuskoodi voidaan toimittaa asiakkaalle postitse tai salasana voidaan lähettää jopa

sähköpostitse,  minkä  jälkeen  asiakas  lataa  tarvittavan  palvelualustaohjelmiston

Internetistä.

Kun asiakas vastaanottaa CD:n ja asennuskoodin palveluntarjoajalta, kaikki mitä hänen

tulee  tehdä,  on  suorittaa  Stinghorn  SBS -palvelualustan  nopea ja  helppo  asennus  ja

näppäillä  asennuskoodi  järjestelmään prosessin  aikana.  Luonnollisesti  on  mahdollista,

että sopimuksen mukaan palveluntarjoaja tuo asiakkaalleen koko järjestelmän valmiina,

eikä asiakkaan  tarvitse  itse  tehdä mitään.  Stinghorn SBS -palvelualustan asennus on

helppoa – lähestulkoon kuka tahansa ilman tietoteknistä osaamistakin osaa asentaa sen.

Palvelualustan asennus vie aikaa vain noin 15 minuuttia, minkä jälkeen Stinghorn SBS

-palvelualusta  yhdistyy  automaattisesti  Internetin  kautta  Stinghorn  SBS

-hallintajärjestelmään  ja  molemmat  osapuolet  tunnistautuvat  toisilleen  luotettavalla

menetelmällä.  Tämän  jälkeen  ei  enää  tarvita  paikallisen  käyttäjän  osallistumista

asennuksiin,  hallinnointiin  tai  päivityksiin,  koska  palvelualustaa  ja  kaikkia  sovelluksia

hallitaan keskitetysti hallintajärjestelmästä käsin.
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Kun  uusi  palvelualusta  tulee  näkyviin  Stinghorn  SBS  -hallintajärjestelmään,

palveluntarjoaja  ottaa  sen  hallintaansa.  Nyt  hän  voi  asentaa  sovitut  sovellukset

palvelualustalle  etätyönä  omasta  toimipisteestään  ja  suorittaa  tarvittavat

hallintatoimenpiteet  niille  keskitetystä  hallintajärjestelmästä  käsin.  Palveluntarjoaja  voi

tehdä  kaikki  sovellusten  asennukset,  päivitykset,  hallinnan  ja  kokoonpanon  yhdestä

pisteestä niin tälle asiakkaalle kuin muillekin asiakkailleen.

6. Työkaluja tietoturvan parantamiseen

Tietoturva  on  yksi  ohjelmistoteollisuuden  aloista,  joka  pystyy  tehokkaimmin

hyödyntämään  avoimen  lähdekoodin  ratkaisuja.  Monet  alan  yritykset  aina  maailman

suurimmista toimijoista lähtien hyödyntävätkin tuotteissaan laajasti testattuja ja turvallisiksi

havaittuja ohjelmistokomponentteja. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja löytyy niin Nokian

laitepohjaisista ratkaisuista, kuin esimerkiksi Astaron tai Stinghornin ohjelmistotuotteista.

6.1. Avoin lähdekoodi

Kuten  edellä  todettua  avointa  lähdekoodia  käytetään  laajasti  tietoturvasovellusten  ja

-tuotteiden pohjana. Avoin lähdekoodi on kaikille ilmaista ja kaikkien vapaasti saatavilla

Internetissä. Parhaimmillaan se on käyttöjärjestelmästä riippumattomassa käytössä, jossa

tietoa pitää kyetä siirtämään erilaisten rauta-alustojen ja käyttöjärjestelmien välillä. Tällöin

avoin lähdekoodi tarjoaa rajapinnat ja tiedostomuodot,  joita kuka tahansa voi  soveltaa

omissa  ratkaisuissaan.  Avoimeen  lähdekoodiin  perustuukin  nykyisin  jo  lukuisia

käyttöjärjestelmiä ja ohjelmistoja.  Näistä  tunnetuimpia ovat  varmasti  Linux-järjestelmät,

mutta myös uusimmat Mac -käyttöjärjestelmät perustuvat avoimen lähdekoodiin.

Lähdekoodi  on  ohjelmointikielen  tekstiä,  joka  käännetään  tietokoneen  ymmärtämäksi

kieleksi, binääriksi. Lähdekoodi on siis kaikkien ohjelmien perusta ja sen avulla luodaan

sekä muokataan ohjelmaa tai ohjelmistoja. Kaupallisissa ohjelmissa lähdekoodi pidetään

yleensä salassa ja kuluttajan käsissä on ainoastaan ohjelman binääriversio. Binäärikoodin

tulkitseminen on ihmiselle käytännössä mahdotonta,  joten käyttäjä ei pysty arvioimaan

kuinka kyseessä oleva ohjelmisto toimii ja onko sen koodissa kenties jotakin vilpillisiä osia

(Malware) tai jopa vakoilukomponentteja (Spyware).

Koska  avoimen  lähdekoodin  ohjelmistoista  on  loppukäyttäjälle  tarjolla  binäärin  lisäksi

myös  lähdekoodi  mahdollistaa  tämä  ohjelman  auditoinnin  eli  tarkistamisen.  Tässä

luonnollisesti  oletetaan,  että  loppukäyttäjällä  on tähän  vaadittava osaaminen.  Tällaista

osaamista kuitenkin löytyy suuremmista yrityksistä, valtionlaitoksista ja mm. sotavoimilta.

Yleinen myytti  on ollut, että suljettu tieto olisi  turvallista,  mutta kuten edellä todettiin ei

käyttäjällä  tällaisen suljettuun koodiin  perustuvan ohjelmiston  kohdalla  ole  muuta kuin

ohjelmistontuottajan  oma vakuutus,  ettei  ohjelmisto  sisällä  ei-toivottuja  komponentteja.

Avoimen  lähdekoodin  kohdalla  tietoturva  kysymyksiin  on  keskitetty  perinteisesti  aina

- 14 -



26. marraskuuta 2004
J. Niiranen

kaikkien komponenttien kehittämisen alusta alkaen. Kun ohjelmien kehitykseen osallistuu

suuri joukko ihmisiä eri puolilta maailmaa löytyvät koodissa olevat mahdolliset virheet jo

aikaisessa kehitysvaiheessa ja niihin saadaan kehitettyä korjaukset nopeasti.

Hyvänä  esimerkkinä  suljetun  ja  avoimen  koodin  kehityksen  erosta  toimii  DVD-levyille

suunniteltu kopiointisuojaus, joka oli “salainen” koko sen kehityksen ajan. Kopiosuojausta

kehittäneet  yritykset  käyttivät  sen kehittämiseen  suuri  summia ja  julkaisivatkin  valmiin

tuotteen  markkinoille.  Koska  kehitystyö  oli  tehty  suljettuna  projektina  oli  luodun

järjestelmän testaamiseen käytettävissä olleet resurssit luonnollisesti rajalliset. Muutamia

kuukausia julkaisun jälkeen eräs norjalainen opiskelija julkaisi Internetissä yksinkertaisen

ohjeen  uuden  ja  kalliin  kopiointisuojaustekniikan  kiertämiseen.  Käyttäjän  tarvitsi  vain

maalata  mustalla  tussilla  levyn  ulkoreunan  kopioinnin  estävä  alue  piiloon!  Jos  edellä

kuvattu  kehitystyö  olisi  tehty  avoimena  hankkeena  olisi  tämä  suojauksen  kiertämisen

mahdollisuus mitä todennäköisimmin tullut ilmi jo teknologian kehittämisvaiheessa.

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen on kuitenkin usein ongelmallista yrityksille. Avoimen

lähdekoodin  kehitystyö  tehdään  harrastajien  toimesta  hajallaan  ja  pieninä  erillisinä

projekteina. Usein näiden projektin tavoitteena on vielä ratkaista jokin yksittäinen pieni

”niche”-ongelma ja ratkaisijoina ovat erittäin teknologisesti orientoituneet henkilöt. Näiden

projektien lopputuloksena Internetissä julkaistaankin  usein  lähdekoodi  ja  enemmän tai

vähemmän kryptiset ohjeet ohjelmiston käyttöönottoon.

Poikkeuksiakin luonnollisesti on. Näistä voidaan mainita esimerkiksi suositut Linux-jakelut,

joiden ohjeistus  ja asennus on joissakin tapauksissa jopa parempaa kuin kaupallisten

”isoveljien”,  sekä  Open  Office  -toimisto-ohjelmisto,  joka  on  lähes  täysin  yhteensopiva

kaupallisen  Microsoft  Officen  kanssa,  mutta  saatavana  useille  eri  käyttöjärjestelmille

täysin korvauksetta Internetissä. (mm. tämä dokumentti on laadittu Open Officella)

Vaikka  avoimen  lähdekoodin  ohjelmistokomponentteja  on  paljon  vapaasti  saatavana,

vaatii niiden hyödyntäminen erikoisosaamista, ymmärrystä ja pienten palasten yhdistelyä.

Käyttäjän  on  myös  kyettävä  valitsemaan  tarjolla  olevista  näennäisesti  samanlaisista

komponenteista  ne  luotettavimmat  ja  parhaiksi  ajan  myötä  hioutuneet.  Tästä  syystä

yritysten,  joiden  omaa  osaamista  ohjelmistot  eivät  ole,  kannattaakin  luottaa  valmiina

saataviin  kokonaisratkaisuihin,  joiden  rakentamisessa  on  käytetty  luotettavia  avoimen

koodin komponentteja ja joiden toimittajat tarjoavat niille tuotetuen ja ohjeistuksen.

6.2. Stinghorn Secure Business Suite

Stinghorn  Secure  Business  Suite  on  tietoturvapalveluiden  keskitettyyn  hallintaan,

rakentamiseen ja ylläpitoon tarkoitettu kokonaisjärjestelmä. Stinghorn SBS on rakennettu

vastaamaan  korkeita  tietoturvavaatimuksia.  Järjestelmän  avulla  tietoturvapalveluiden

tuottaminen suurille  käyttäjäjoukoille  on entistä joustavampaa ja nopeampaa. Tuotteen

avulla  organisaation  tietoturvapalveluita  voidaan  hallita  keskitetysti  ja  yrityksen  eri

toimipaikat  voidaan  yhdistää  toisiinsa  tietoturvallisesti.  Stinghorn  SBS  pitää  sisällään
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laajan kokoelman verkonrakentamisessa ja -turvaamisessa tarvittavia komponentteja ja

yhdistää ne yhdeksi varmatoimiseksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Stinghorn

SBS -järjestelmä rakentuu kahdesta pääosasta, hallintajärjestelmästä ja palvelualustoista,

joiden  päälle  asennetaan  sovelluksia.  Hallintajärjestelmä  sijoitetaan  organisaation

päätoimipaikkaan tai muuhun kohteeseen, josta organisaation verkkoa ja sen palveluita

halutaan hallinnoida. Yhdellä hallintajärjestelmällä voidaan asentaa, ylläpitää ja päivittää

sovelluksia laajalle joukolle palvelualustoja. Järjestelmän osien sijoittelua ei ole millään

tapaa rajoitettu. Stinghorn SBS -järjestelmän avulla yrityksen tietoturvan hallinnointi  on

mahdollista hoitaa itse tai ulkoistaa palveluntarjoajalle.

Kuva 3: Stinghornin  tuotteet  ovat  valmiita  myymäläpakattuja  ohjelmistotuotteita,  joihin

kuuluu niin asennusoppaat kuin käyttäjätukikin.

6.3. Stinghorn L2TP Gateway

Stinghorn L2TP Gateway on ohjelmistopohjainen yhdyskäytävätuote,  joka mahdollistaa

turvallisten  etäyhteyksien  muodostamisen  julkisen  Internetin  yli  työasemalta  yrityksen

sisäverkkoon ilman erikseen asennettavaa asiakasohjelmaa. Tuotteen avulla yrityksien

turvallinen  tiedonsiirto  on  entistä  helpompaa  ja  se  lisää  turvallisen  etätyöskentelyn

mahdollisuuksia,  koska  se  mahdollistaa  yrityksen  työntekijöiden  pääsyn  käsiksi

liiketoiminnan  kannalta  kriittiseen  tietoon  myös  muualta  kuin  yrityksen  omasta

sisäverkosta.  Stinghorn  L2TP  Gateway  toimii  keskitettynä  päätepisteenä  liikkuvien

käyttäjien asiakasohjelmistojen virtuaalisille yksityisverkko (VPN) -tunneleille. Se tarjoaa

edullisen  ratkaisun  yhdistää  suuri  joukko  liikkuvia  käyttäjiä  turvallisesti  yrityksen

sisäverkkoon lähes mistä tahansa, jopa verkko-osoitemuunnoksen läpi. Koska Stinghorn

L2TP  Gateway  ei  vaadi  toimiakseen  erillistä  asiakasohjelmistoa,  on

yhdyskäytäväohjelmisto vastaavia laitteistoratkaisuja sekä edullisempi että joustavampi.
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6.4. Stinghorn Instant Firewall

Stinghorn  Instant  Firewall  (SIF)  on  markkinoiden  kustannustehokkain

ohjelmistopalomuuriratkaisu, joka vastaa turvallisuustasoltaan niin nykyisiä kuin tuleviakin

tarpeita.  Edullisuudesta  ja  korkeasta  tietoturvan  tasosta  riippumatta  SIF-palomuurin

asentaminen on erittäin helppoa ja nopeaa: muun muassa aikaisempaa useampi käyttäjä

pystyy  sillä  itse  käynnistämään  edistyneitä  tietoturvapalveluita.  Esimerkiksi

tietoturvallisten salattujen yksityisverkkoyhteyksien luominen yrityksen eri toimipaikkojen

välille Internetin välityksellä on aiempaa selvästi helpompaa. Asentaminen voidaan tehdä

yhdeltä  CD-levyltä  lähes  mille  tahansa  standardille  PC-alustalle  ja  se  onnistuu  ilman

erityistä tietoteknistä osaamista alle 10 minuutissa. Stinghorn Instant Firewall on saatavilla

kuukausimaksua  vastaan  palveluna  Internet-palveluntarjoajien  kautta  tai  pakattuna

tuotteena  jälleenmyyjiltä.  Lähiverkossa  olevien  työasemien  määrä  ei  vaikuta  tuotteen

hintaan, vaan hinnoittelu perustuu suojattavien sisäverkkojen lukumäärään. Kotikäyttäjät

voivat ladata itselleen ilmaisen version Stinghorn Instant Firewall -ohjelmistopalomuurista

Stinghornin www-palvelusta.
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