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4. joulukuuta 2004
J. Niiranen

1. Johdanto

Tässä dokumentissa esitellään tietoverkkojen palveluita ja erityisesti tietoturvapalveluita.
Tavoitteena on laajentaa lukijan ymmärrystä  tietoverkkojen toiminnasta ja  siitä  miten
erilaiset tietoturvapalvelut toimivat ja mitä hyötyä niiden käytöstä on mahdollista saada.
Käymme  läpi  asioita  toiminnallisella  tasolla  –  eli  selvitämme  lukijalle  mitä  asiat
käytännössä tarkoittavat. Dokumentti on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman selkeäksi
ja teknisiä ilmauksia välttäen. Koska esiteltävät asiat ovat kuitenkin luonteeltaan varsin
teknisiä  on jonkinasteinen tietotekniikan tuntemus lukijalle  kuitenkin tarpeen.  Asioiden
omaksumisen  tueksi  olemme  koonneet  alkuun  joukon  tietotekniikka-alan  termejä
selityksineen.  Esitettäviä  asioita  on  selvennetty  kuvien  avulla,  joten  rohkeasti  vain
eteenpäin – tietoturva on helppoa!

2. Tietoverkot yleensä

Tietoverkon  muodostavat  kaksi  tai  useampi  solmukohta,  jotka  on  yhdistetty  toisiinsa
tietoliikenneyhteydellä.  Tietoverkot  voivat  olla  yhteydessä  toisiin  tietoverkkoihin  ja  ne
voivat  pitää  sisällään  aliverkkoja.  Yksinkertaisimmillaan  tietoverkko  on  siis  kahden
tietokoneen välinen tiedon siirtoon tarkoitettu yhteys.

2.1. Muutamia tietoverkkojen osia

Tietoverkoista  puhuttaessa  keskustelussa  vilahtelee  usein  lyhenteitä,  kirjainsanoja,
vieraskielisiä termejä ja muita alan 'jargoniin' kuuluvia ilmauksia. Tämä on valitettavaa,
mutta niin kovin yleistä nykyisin lähes alalla kuin alalla. Jos puhuja kuitenkin on todellinen
alansa asiantuntija, pitää hänen kyetä esittämään asiansa selvällä suomen kielellä, niin
että kuulijalla on edes mahdollisuudet päästä perille asiasisällöstä. Olemme koonneet alla
olevaan taulukkoon muutamia yleisimmin esiintyviä tietoverkkojen osia ja alan termejä,
joiden tunteminen varmasti helpottaa keskusteluissa tietotekniikkaihmisten kanssa.

Taulukko 1: Joitakin tietotekniikka-alan termejä.

Termi Selitys

DMZ DeMilitarized Zone, eli demilitarisoitu vyöhyke. DMZ on verkko (tai
vain  yksi  tietokone)  organisaation  sisällä,  johon  on  sallittu
liikennöinti  julkisista  tietoverkoista.  DMZ verkosta  ei  ole  suoraa
pääsyä  organisaation  sisäverkkoon.  Esimerkiksi  Web-palvelimet
sijoitetaan yleensä DMZ-verkkoon.

DNS (eng. Domain Name Service tai System) Toimialueen nimipalvelu
mahdollistaa  muistiteknisen  (mnemonisen)  internet-osoitteen
kuten  www.stinghorn.com muuttamisen  numeeriseksi  internet
protokollan osoitteeksi kuten: 192.89.219.220. Palvelu helpottaa
eri internet-osoitteiden muistamista.
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Termi Selitys

Hubi (eng.  Hub) Hubi on verkon laite, jossa eri  tietoliikenneyhteydet
yhtyvät.  Siihen  tulee  tietovirtoja  useista  eri  suunnista  ja  niitä
lähetetään  edelleen  useisiin  eri  suuntiin.  Yksinkertaisessa
tietoverkossa  voi  esimerkiksi  kolme  tietokonetta  olla  yhdistetty
toisiinsa hubilla. Silloin yhdeltä laitteelta tuleva tietovirta ohjataan
kaikille muille.

Internet / Intranet /
Extranet

(eng.  samat)  Internet  on  maailmanlaajuinen  tietoverkkojen
yhdistelmä – verkkojen verkko. Internetin ensimmäisen muodon,
”Arpanet:in” kehitti Yhdysvaltojen hallituksen ”Advanced Research
Projects Agency (ARPA)”  vuonna 1969.  Intranet  on puolestaan
yrityksen tai organisaation oma tietoverkko, joka on (tai  ei ole)
yhteydessä Internetiin yhdyskäytävän kautta. Extranet on pitkälti
kaupallinen termi sellaiselle  osalle Intranetiä,  johon on rajatulla
joukolla käyttäjiä sallittu pääsy Internetistä. Yleensä Internetin ja
Intranetin  tai  Extranetin  välisenä  yhdyskäytävänä  toimii
palomuuri.  Ilmauksella  ”julkinen  verkko”  tarkoitetaan  yleensä
Internetiä  ja  ilmauksella  ”yksityisverkko”  tarkoitetaan  yleensä
Intranetiä. 

IP (eng.  Internet  Protocol)  Internet  protokolla  on  yhteyskäytäntö,
jolla tietoverkoissa viestitään.

IP-osoite (eng.  IP-address)  IP-osoite  on  numerosarja,  joka  identifioi
jokaisen  internetissä  lähetetyn  tietopaketin  lähettäjän  tai
vastaanottajan.  Tällä  hetkellä  yleisesti  käytössä  olevan internet
protokollan  (IPv4)  IP-osoitteet  ovat  neljän  enimmillään  kolmen
numeron  sarjoja,  jotka  on  erotettu  toisistaan  pisteellä.  (esim.
192.89.219.220)  IP-osoite  on  siis  rinnastettavissa  tietokoneen
”puhelinnumeroksi”.

Isäntä (eng. host) Isäntä sanalle on olemassa useita merkityksiä riippuen
asiayhteydestä.  Puhuttaessa  yleensä  tietoverkoista  isäntä
(suomenkielistä termiä käytetään äärimmäisen harvoin) on mikä
tahansa tietokone, jolla on kaksisuuntainen yhteys tietoverkkoon,
eli se pystyy lähettämään ja vastaanottamaan tietoa. Puhuttaessa
WWW-sivuista isäntä voi tarkoittaa palvelinta, joka jakelee WWW-
sivuja toisille koneille.

IT (eng.  Information Technology)  Informaatioteknologia  on  termi,
joka pitää sisällään kaikki teknologiat, joita käytetään kaikkinaisen
tiedon luomiseen, varastointiin ja vaihtamiseen. Karkeasti ottaen
sama kuin suomen kielessä käytetty ilmaus ”ATK”.

Kytkin (eng. switch) Kytkin on samanlainen verkon laite kuin hubi, mutta
se ei välitä sisään tulevaa liikennettä kaikkiin ulospäin meneviin
yhteyksiin,  vaan  älykkäämmin  ainoastaan  tiettyyn  yhteyteen
(porttiin),  jonka  kautta  tietovirta  välittyy  kohti  sen  lopullista
vastaanottajaa.
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Termi Selitys

Palomuuri Palomuuri on ohjelmisto joka sijaitsee tietokonelaitteistossa, joka
toimii  kahden  tai  useamman  tietoverkon  yhdyskäytävä
palvelimena.  Palomuurin  tehtävänä  on  suojella  yksityisverkon
(Intranet) resursseja muilta tietoverkoilta. Käytännössä palomuuri
rajoittaa  liikennevirtaa  julkisista  verkoista  kuten  Internet
yksityisverkkoihin päin. Samalla se kuitenkin pääsääntöisesti sallii
tietoliikenteen yksityisverkosta julkiseen verkkoon päin.

Palvelin (eng. server) Palvelin on tietokone, joka on kytketty tietoverkkoon
ja joka tarjoaa siinä verkossa jotakin palvelua käyttäjille tai toisille
tietokoneille.

Paketti / tietopaketti (eng.  packet)  Paketti  on  tietovirran  yksikkö,  joka  ohjataan
lähtöpisteestä  kohteeseensa  internetissä  tai  muussa
pakettikytkentäisessä verkossa.

Reititin (eng.  router)  Reititin  on  laite  tai  ohjelmisto,  joka  ohjaa
tietoverkon  tietopaketteja  kohti  seuraavaa  tietoverkon
solmukohtaa, joka on reitillä sen lopulliseen kohteeseen.

Salaus (eng.  encryption)  Salaus  tarkoittaa  tiedon  muuttamista
salakieliseksi.  Salattua tietoa on ihmisen tai  koneen vaikeaa tai
jopa mahdotonta ymmärtää, jollei käytössä ole avainta salauksen
purkamiseksi  ja  tiedon  palauttamiseksi  alkuperäiseen
ymmärrettävään muotoonsa.

Solmukohta (eng.  node) Tietoverkossa solmukohta on yhteyspiste, joka joko
edelleen  jakelee  tietopaketteja  tai  on  niiden  lähettäjä  tai
vastaanottaja.  Solmukohdan  voi  siis  muodostaa  esimerkiksi
reititin,  palvelin,  yhdyskäytävä tai  yksittäinen tietokone.  Verkon
solmukohdalla  on  kyky  tunnistaa  ja  prosessoida  tai  edelleen
välittää tietopaketteja.

Verkkokortti /
verkkosovitin

(eng. Network Interface Card, NIC) Verkkosovitin on tietokoneen
piirikortti, joka mahdollistaa tietokoneen liittämisen tietoverkkoon.

WWW / Web (eng. World Wide Web) World Wide Web konsortio määrittelee
WWW:n  juhlallisesti  ”tietoverkkoteitse  saavutettavaksi  tiedon
maailmankaikkeudeksi, joka on inhimillisen tiedon ruumiillistuma”.
Teknisesti  WWW tarkoittaa  kaikkia  niitä  resursseja  ja  käyttäjiä
Internetissä,  jotka  käyttävät  Hypertekstin  siirto  protokollaa
(HTTP).  Käytännössä  tavalliselle  käyttäjälle  WWW on kuitenkin
Internetin graafinen ilmentymä.

Yhdyskäytävä (eng. gateway) Yhdyskäytävä on tietoverkon solmukohta, josta on
pääsy toiseen tietoverkkoon. 
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2.2. Tietoverkkojen palvelut

Tietoverkkojen  palveluilla  tarkoitetaan  sellaisia  palveluja,  joita  tietokoneohjelmistot
tarjoavat verkon välityksellä toisille tietokoneille tai niitä käyttäville ihmisille. Tavalliselle
käyttäjälle tutuimpia tietoverkkojen palveluita ovat varmasti sähköpostipalvelu ja erilaiset
web-palvelut. Syvemmällä tietoverkoissa toimii usein tavallisen käyttäjän näkymättömissä
kuitenkin paljon muitakin palveluita. Tällaisia ovat muun muassa toimialueen nimipalvelu,
joka  mahdollistaa  toisten  tietokoneiden  löytämisen  Internetistä  helposti  muistettavan
osoitteen avulla ja käyttäjätietokantapalvelu, joka mahdollistaa käyttäjien tunnistamisen
samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla useissa eri palveluissa. Käytännössä tietoverkot
ovat  pullollaan  erilaisia  palveluita  ja  niiden  määrä  kasvaa  kokoajan,  tässä  paperissa
kuitenkin  keskitytään  käymään  läpi  tietoturvapalveluita.  Niiden  tehtävänä  on  turvata
muiden  palveluiden olemassaolo  sekä  mahdollistaa  niiden  käyttäminen ja  tätä  kautta
huolehtia koko Internetin toimivuudesta.

Kuva 1: Eräs tapa kuvata tietoverkkoja.
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Edellä olevassa kuvassa 1 on esitetty yksi tapa kuvata tietoverkkoja. Erilliset tietoverkot
on  usein  tapana  esittää  ”pilvinä”.  Kuvassa  on  myös  nähtävissä  joukko  erilaisia
tietoturvapalveluita  kuten  palomuureja,  roskapostisuodattimia  ja  virtuaalisten
yksityisverkkojen yhdyskäytäviä.

Selvyyden vuoksi on varmasti myös syytä todeta, että puhuttaessa tietoverkkopalvelun
tarjoajista tai Internet-palvelun tarjoajista tarkoitetaan tällä yrityksiä, jotka myyvät toisille
yrityksille tai kuluttajille Internet-yhteyksiä ja esimerkiksi sähköposti- tai www-palveluita.

2.3. Palveluiden hallinta perinteisesti

Perinteisesti tietoverkkojen palveluiden ylläpito on jouduttu tekemään jokaiselle palvelulle
erikseen. Käytännössä ylläpitäjä on erillisen hallintayhteyden avulla tehnyt tietoverkon yli
palvelimelle  sinne tarvittavat muutokset ja säädöt käsin käyttämällä komentorivi käskyjä
tai  palvelun  omaa  käyttöliittymää.  Tehtyään  muutokset  yhteen  palvelimeen  on  hän
joutunut  aloittamaan  työ  alusta  toisen  samanlaisen  palvelimen  kanssa.  Joissakin
tapauksissa  käytössä  on  voinut  olla  myös  erillinen  hallintatyökalu,  joka  on  kenties
asennettu  järjestelmän  ylläpitäjän  omalle  tietokoneelle.  Tällaiset  hallintatyökalut  ovat
kuitenkin  pääsääntöisesti  valmistajakohtaisia  ja  ylläpitäjä  on  joutunut  asentamaan  ja
tutustumaan  hyvinkin  suureen  joukkoon  erilaisia  hallintatyökaluja  ylläpitäessään  eri
valmistajien tuotteita. Tämä on kallista ja aikaa vievää työtä. 

Suuremmissa  organisaatiossa  on  jo  useiden  vuosien  ajan  ollut  käytössä  erilaisia
keskitetyn hallinnan järjestelmiä. Yleisesti nekin ovat valmistajakohtaisia tuotteita, joilla
voi  hallita  muutamia  palvelutuotteita  kyseisen  valmistajan  valikoimista.  Tämän  lisäksi
keskitetyn  hallinnan  työkalut  on  yleisesti  hinnoiteltu  niin,  että  ne  ovat  PK-sektorin
käyttäjien  ulottumattomissa.  Suurissa  organisaatioissa  keskitettyä palveluiden hallintaa
tehdään nykyisin jo varsin laajasti, mutta pienissä yrityksissä todellisuus on jotakin aivan
muuta.  Valitettavan  usein  PK-sektorin  palveluiden  tarjoajat  tai  ylläpitäjät  joutuvat
menemään edelleen fyysisesti  paikan päälle  tehdäkseen palveluille  hyvinkin triviaalisia
muutostöitä. Ei liene kenellekään epäselvää kuinka kallista on lähettää ylläpitäjä vaikkapa
80 km päässä sijaitsevaan etätoimipaikkaan tekemään 5 minuutin työtehtävää.

Viime vuosien aikana  kun erilaisia  palveluita  on otettu  kiihtyvällä  tahdilla  käyttöön ja
verkkopalvelut ovat levinneet myös pienempiin organisaatioihin on jouduttu tilanteeseen,
jossa jokaisen palvelun erillinen hallinta  on käytännössä  mahdoton tehtävä.  Tämä on
johtanut palveluiden keskitetyn hallinnan kysynnän merkittävään kasvuun.
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2.4. Palveluiden keskitetty hallinta

Palveluiden ja 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. 

Tietoturvan  ja  tietoverkkopalveluiden  keskitetty  hallinta  tuo  organisaation  palveluiden
tuottamiseen  yksinkertaisuutta,  kun  useita  palveluita  voidaan  hallinnoida  yhdestä
maantieteellisestä paikasta. Monilla yrityksillä on toimintaa useissa toimipaikoissa, useilla
paikkakunnilla tai jopa useissa maissa. Huolella toteutetussa keskitetyssä hallinnassa ei
näillä  maantieteellisillä  tekijöillä  ole  mitään  merkitystä.  Keskitetty  hallinta  tuo
huippuosaavan  tietoturvan  ammattilaisen  myös  pienimmän  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  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,  saattaa muut palvelut silti  olla talon sisällä omassa hallinnassa.
Tällöin ollaan helposti tilanteessa, jossa järjestelmän ylläpitäminen ajan tasalla syö aivan
liian  paljon  aikaa  ja  työtä.  Myös  tietoturvan  taso  saattaa  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

- 6 -



4. joulukuuta 2004
J. Niiranen

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  aikaisemmasta  käy  ilmi  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 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-
asiakkaalle, missä tahansa maapallolla.

2.5. Palveluiden 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 oman
henkilöstön  työaikaa  liiketoiminnan  kannalta  tärkeämpiin  tehtäviin,  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.
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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. Tietoturva

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.
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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. 

3.1. Tietoturvauhat

Tiedon jatkuva siirtyminen sähköisiin tietojärjestelmiin ja verkottuneisiin tietokoneisiin tuo
päivittäin  esiin  uusia  uhkakuvia,  joista  ei  vielä  kymmenen  vuotta  sitten  välttämättä
tiedetty  mitään.  Tietoa  on olemassa  montaa  eri  tyyppiä,  käytössä  on monia  erilaisia
tiedon  tallennustapoja  ja  erilaisia  tiedon  siirtoteitä.  Yrityksillä  on  hallussa  omalle
liiketoiminnalleen kriittistä tietoa, jota ei haluta saattaa ulkopuolisten tietoon. Harvemmin
kukaan  yksityinenkään  henkilö  iloitsee  omien  tekstiensä  tai  vaikkapa  digitaalisten
lomavalokuviensa leviämisestä julkisiin verkkoihin. 

Valitettavan  usein  esimerkiksi  Suomalaisessa  mediassa  tietoturva  ja  tietoturvauhat
rinnastetaan  pelkästään  viruksiin,  matoihin  ja  niiden  torjuntaan.  Tietoturvauhista
puhuttaessa  on  muistettava,  että  asia  on  huomattavasti  tätä  laajempi.  Luonnollisesti
viruksen  tyhjentämä  PC-tietokone on yhdelle  ihmiselle  äärimmäisen ikävä  tapahtuma,
mutta  tilanne,  jossa esimerkiksi  yrityksen tiedot  pääsevät  vuotamaan julkisuuteen voi
johtaa suuriin ongelmiin liiketoiminnassa ja sitä kautta vaikkapa 50 tai 100 ihmisen töiden
loppumiseen. Tietovuodon voi  aiheuttaa mm. ilkeämieliset  ohjelmat  kuten virukset tai
madot  mutta  myös  vilpillisessä  mielessä  kirjoitettu mobiilikoodi  kuten java,  javascript,
activeX tai web-selaimen plugin -koodit. 

Myös  tietokoneohjelmien  virheellinen  koodi  voi  itsessään  aiheuttaa  mahdollisuuden
tietovuotoon.  Ohjelmakoodiin  on  voinut  jäädä  sellaisia  ominaisuuksia,  jotka
mahdollistavat järjestelmän väärinkäyttämisen rikollisille. Toisaalta on myös muistettava
huomioida  ohjelmistojen  toivottujen  ominaisuuksien  väärinkäyttämisen  mahdollisuus.
Esimerkiksi tekstinkäsittelijän 'peruuta' (undo) toiminto voi paljastaa tiedoston historiasta
tietoja,  joita ei  vastaanottajan olisi  haluttu tietävän. Kuvitellaanpa tapaus, jossa yritys
lähettää  tarjouksen  asiakkaalleen  tekstidokumenttina  ja  kirjoittaja  laatii  tarjouksen
vanhan  tekstin  päälle,  johon  hän  muuttaa  vain  joitakin  tietoja  ja  lähettää  tiedoston
sähköpostilla  vastaanottajalle.  Kun  asiakas  avaa  tiedoston  ja  tarkastelee  sen  historia
tietoja,  pystyy  hän  pahimmillaan  lukemaan  tiedostosta  yrityksen  sisäisiä  merkintöjä,
alkuperäisen  editoimattoman  tiedoston  tekstejä  tai  vaikkapa  hinnan,  jolla  edelliselle
asiakkaalle tuotetta tarjottiin samaisella dokumentilla. 

Edellä mainittujen '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
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(”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.

Monista edellä mainituista tietoturvauhista päästään kouluttamalla ihmisiä ja lisäämällä
heidän  tietoisuuttaan  mahdollisista  ongelmista.  Esimerkiksi,  sen  sijaan,  että  tarjous
lähetettäisiin  asiakkaalle  tekstitiedostona  voidaankin  käyttää  PDF-tiedostoa.  PDF:ksi
tulostettu  teksti  ei  sisällä  mitään  historiatietoja  dokumentista.  Toisaalta  monet
tietoturvauhan  ovat  sellaisia  joihin  yksittäisellä  käyttäjällä  ei  ole  mahdollisuutta  itse
vastata, vaan niistä pitää organisaatioiden huolehtia keskitetysti tietoverkkotasolla, ennen
kuin ne pääsevät käyttäjille asti.

Kaikista  käytössä  olevista  hienoista  teknisistä  ratkaisuista  ja  koulutuksesta  huolimatta
pitää käyttäjän aina pitää mielessään tosiasia, että kaikki tietoverkoissa liikkuva tieto on
oletusarvoisesti kaikkien luettavissa, jollei tiedon salaamiseen siirron aikana ole erityisesti
kiinnitetty  huomiota.  Tavallisen  käyttäjän  kohdalla  tämä  tuskin  on  ongelma  eikä
tiedonvuotaminen esimerkiksi  miljoonien sähköpostien joukosta aiheuttane kenelläkään
sydämentykytyksiä. Mutta organisaatioiden kohdalla tilanne on toinen. Jos tietoliikennettä
ei salata millään tavalla voi yksittäinenkin ihminen päästä paikkaan, jossa hän voi seurata
organisaation koko tietoliikennettä  ja  vaikkapa kerätä  sitä  omaan käyttöönsä pitkiäkin
aikajaksoja.

Kuva 2: Harmaa viiva kuvaa salaamatonta liikennettä yrityksen toimipaikkojen välillä.
Sopivasti  sijoittuva  tunkeutuja  voi  seurata  halutessaan  kaikkea  liikennettä  mikä
toimipaikkojen välillä kulkee.
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3.2. Nykytilanne lyhyesti

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% 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  2:  ”Selvitys  yritysten  liiketoiminnan  riskeistä  ja  toiminnalle  olennaisten
turvallisuuden  osa-alueiden  hallinnasta  Uudenmaan  alueella”
-yritysturvallisuustutkimuksen  tulosten  yhteenveto,  Helsingin  kauppakamari,
yritysturvallisuusprojekti, elokuu 2004.

4. Palomuurit

Palomuuri  on  ohjelmisto  joka  sijaitsee  tietokonelaitteistossa,  joka  toimii  kahden  tai
useamman  tietoverkon  yhdyskäytäväpalvelimena.  Palomuurin  tehtävänä  on  suojella
yksityisverkon (Intranet) resursseja muilta tietoverkoilta. Käytännössä palomuuri rajoittaa
liikennevirtaa  julkisista  verkoista,  kuten  Internet,  yksityisverkkoihin  päin.  Samalla  se
kuitenkin pääsääntöisesti sallii tietoliikenteen yksityisverkosta julkiseen verkkoon päin

Teknisesti  palomuuri  on  mahdollista  toteuttaa  usealla  eri  tavalla.  Perinteisesti
palomuureja on toteutettu mm. niin sanotuilla TCP -välityspalvelinratkaisuilla (SOCKS) tai
sovellustason palomuureina (firewall toolkit).  Kasvaneet tietoturvariskit ja voimakkaasti
lisääntynyt tietoliikenteen määrä ovat kuitenkin ohjanneet palomuurien kehittämistä myös
eteenpäin.  Nykyisin  palomuurit  toteutetaan  tehokkuussyistä  käyttämällä  verkko-
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osoitemuunnosta  (NAT)  tai  yleisesti  kaikkein  turvallisimmaksi  palomuuriratkaisuksi
hyväksyttyä  tilallista  pakettiensuodatusta  (Stateful  Packet Inspection).  Verkko-
osoitemuunnoksen käyttämistä  ainoana palomuuritekniikkana on myös pidettävä viime
vuosien  kehityksen  valossa  arveluttavana,  koska  tämän  menetelmän  kiertäminen  on
osoittautunut  varsin  helpoksi.  Tilallisessa  pakettien suodattamisessa tietoliikenneyhteys
palomuurin läpi on käynnistettävä organisaation oman verkon sisältä ja vain vastausviestit
näihin  sisältä  lähetettyihin  pyyntöihin  päästetään  ulkoverkosta  päin  läpi.  Parhaissa
palomuureissa  on  nykyisellään  käytössä  sekä  verkko-osoitemuunnos,  että  tehokas  ja
turvallinen tilallinen pakettien suodatus.

Kuva 3: Palomuuri  yrityksen sisäverkon ja  Internetin välissä.  Mustat  nuolet  kuvaavat
tietoliikennettä.  Sisäverkon  työasema  voi  liikennöidä  Internetiin  ja  saada  vastaukset
tietopyyntöihinsä, mutta Internetistä päin ei yhteyksiä voi palomuurin läpi avata.

4.1. Palomuurin sijoittelu

Palomuuri  sijoitetaan  verkonreunalle  tai  muuhun  pisteeseen,  jossa  sen  tehtävänä  on
seurata verkkoliikennettä. Työasemaan sijoitettu palomuuri on myös tärkeä, mutta se ei
yksin  riitä.  Jos  käyttäjä  voi  kytkeä  työasemaan  sijoitetun  palomuurin  pois  päältä
tarvittaessa, voi sen tehdä myös ei toivottu vieras, tunkeutuja tai muu luvaton ohjelmisto
koneessa.

4.1.1. Verkkopalomuuri
Hyvä ja luotettava palomuuri sijoittuu verkon reunalle puolustuksen etulinjaan. Erillinen
palomuuri verkon reunalla suojaa organisaation verkon kokonaisuudessaan. Palomuurin
tehtävänä  onkin  tarkkailla  liikennevirtaa  tietyssä  pisteessä  ja  havaita  mahdolliset
osoiteväärennökset sekä järjestelmän kaato- ja häirintäyritykset

Poikkeuksen  tästä  muodostavat  tietenkin  laajat  sisäverkot,  joissa  on  paljon  liikkuvia
käyttäjiä.  Esimerkiksi  kesällä  2003  kotimaisia  pankkejakin  vaivanneet  ja  kokonaisia
konttoreita  sulkeneet  madot  levisivät  mitä  todennäköisimmin  verkkojen  sisään
palomuurien  ohi  liikkuvien  käyttäjien  mukana.  Tällaisissa  suurissa  verkoissa  on
organisaation sisäinen verkko vielä syytä jakaa palomuureilla pienempiin kokonaisuuksiin
ja  toisaalta  määrittää  kaikille  käyttäjille  ehdottomat  säännöt  liikkuvien  työasemien
suojaamiseen.  Tämä  johtaakin  sitten  organisaation  tietoturvaohjeistuksen  laadintaan.
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Vaikka muodollisen ohjeistuksen laatiminen voidaankin ajatella olevan tarpeellista  vain
suurissa  organisaatioissa,  on  pienempienkin  yritysten  kuitenkin  jossakin  määrin  syytä
asiaan  paneutua.  Jokaisen  yrityksen  on  ainakin  kerran  vuodessa  aiheellista  pysähtyä
pohtimaan  vastaukset  kysymyksiin:  a)  onko  tietoturvamme  ajan  tasalla,  b)  mitä
muutoksia  siihen  on  tarvetta  tehdä  ja  c)  kuka  henkilö  on  vastuussa  tietoturvan
hoitamisesta.

4.1.2. Työaseman palomuuri
Palomuuri työasemassa toimii käytännössä samoin kuin verkkopalomuurikin. Työaseman
palomuuri  suojaa  tietokonetta  (vrt.  sisäverkko)  tietoverkkoa  (vrt.  Internet)  vastaan.
Työasemassa oleva palomuuri on ehdoton vaatimus, jos kyseessä on liikkuva tietokone,
jolla  ollaan  yhteydessä  julkisiin  tietoverkkoihin  esimerkiksi  lentokentillä,  hotelleissa  tai
kotiverkossa.  Kuten  edellä  todettua  palomuuri  pelkästään  työasemassa  ei  ole  riittävä
ratkaisu, mutta se on askel oikeaan suuntaan. Paras suojaus saavutetaankin verkko- ja
työasemapalomuurien yhdistelmällä.

4.2. Rautapalomuurit

Rautapalomuurit  ovat kokonaisia fyysisiä laitteita, joissa ohjelmisto on valmiina sisällä.
Näihinkin  laitteistoihin  ohjelmisto  voidaan  päivittää,  jolloin  puhutaan  ns.  “firmware”
-päivityksestä. Rautapalomuurien etuna on äärimmäisen helppo käytettävyys, usein riittää
vain virran kytkeminen päälle. Niiden heikkoutena on puolestaan raudan rajoittuneisuus ja
suljettu,  jokaisen  valmistajan  itse  itselleen  räätälöimä,  käyttöjärjestelmä.
Rautapalomuurien  käyttöjärjestelmä  on  valmistajien  varjelema  salaisuus,  eikä  sen
luotettavuudesta  ole  näin  ollen  muuta  varmuutta  kuin  valmistajan  oma  vakuutus.
Rautapalomuurien muunneltavuutta rajoittaa myös se, että tietty rauta-alusta on se mikä
se on, eikä sen tehoa voida tulevaisuudessa nostaa. Organisaation tarpeiden kasvaessa
on tyydyttävä hankkimaan kokonaan uusi palomuurilaite ja valitettavan usein vanhasta,
mutta pieneksi jääneestä vaikkakin vielä muuten käyttökelpoisesta laitteesta, ei ole kuin
kaatopaikalle.

4.3. Ohjelmistopalomuurit

Ohjelmistopalomuurit  ovat  ohjelmistoja,  jotka  voidaan  asentaa  joko  itsenäisinä
järjestelminä tai ne saattavat vaatia alleen erillisen käyttöjärjestelmän (kuten Windows tai
Linux).  Itsenäisinä  järjestelminä  toimivien  ohjelmistopalomuurien  etuna  on  se,  että
palomuurin  valmistaja  tietää  täysin  mitä  ohjelmistokomponentteja  järjestelmässä  on.
Valmistaja myös takaa, että vain tarvittavat ohjelmat ovat käytössä. Käyttöjärjestelmien
päällä  ajatettavat  ohjelmistopalomuurit  ovat  aina tietoturvatasoltaan heikompia,  koska
kokojärjestelmän ominaisuuksista ei kenelläkään yksittäisellä valmistajalla ole täydellistä
tietoa. 

Ohjelmistopalomuurien  etuina  ovat  niiden  tyypistä  riippumatta  joustavuus  ja
päivitettävyys. Uusien tietoturvatarpeiden noustessa esiin on ohjelmisto nopea ja helppo
päivittää,  tai  jos  organisaation  tarpeet  ajan  mittaan  kasvavat,  voidaan
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ohjelmistopalomuuri  asentaa  joustavasti  uudelle  tehokkaammalle  rauta-alustalle  tai
tarvittaessa esimerkiksi kahdentaa.

4.4. Määrittäminen

Palomuurien  määrittämisellä  tarkoitetaan  ns.  palomuurisääntöjen  luomista.  Yleisesti
palomuureissa  on  perussääntönä  kaiken  liikenteen  päästäminen  sisäverkosta  ulos  ja
edelleen kaiken liikenteen estäminen ulkoverkosta sisäänpäin. Palomuurien toteutuksessa
on  laajasti  käytössä  turvallisiksi  hyväksytyt  OpenBSD  ja  Linux  -järjestelmät.  Näitä
käytetään  niin  ohjelmisto-  kuin  rautapalomuurienkin  perustana.  Palomuurisääntöjen
luomiseen on olemassa erilaisia tekniikoita. Linux -järjestelmissä käytetään ”IP Tables”
-tekniikkaa  ja  OpenBSD  -järjestelmissä  puhutaan  puolestaan  ”Packet  Filtering”
-tekniikasta.  Molemmissa  tapauksissa  liikennettä  suodatetaan perustuen  tietopakettien
lähde  ja  kohde  IP  osoitteisiin  ja  portteihin.  Riippuen  käytössä  olevasta  palomuurista
sääntöjen  luominen  tehdään  järjestelmän  hallinnasta  joko  teksti-  tai  graafisen
käyttöliittymän kautta. Palomuurisääntöjen luominen ei ole missään tapauksessa triviaalia
ja  helpoimmissakin  järjestelmissä  pitää  ylläpitäjällä  olla  käsitys  siitä  mitä  hän  on
tekemässä. Joissakin järjestelmissä palomuurisääntöjen graafinen hallinta on toteutettu
kuitenkin niin, että myös peruskäyttäjän on mahdollista ottaa järjestelmiä käyttöön.

4.5. Seuranta

Palomuurien toimintaa  voidaan seurata  niin sanottujen lokitiedostojen avulla.  Riippuen
tehdyistä  palomuurimäärittelyistä  palomuurin  läpi  kulkenutta  liikennettä  kirjataan
palomuurin  lokitiedostoihin,  joista  ylläpito  voi  myöhemminkin  varmistaa  mitä
tietoverkossa  on  tapahtunut  kullakin  ajanhetkellä.  Koska  liikennettä  tietoverkoissa  on
paljon,  ei  kaiken  liikenteen  kirjaaminen  lokitiedostoon  ole  mahdollista,  vaan  yleensä
valitaan  kirjattavaksi  vain  epäilyttävä  tai  esimerkiksi  torjuttu  liikenne.  Lokitiedostojen
laajuus vaihtelee eri palomuurien välillä valmistajasta riippuen.

4.6. Oheispalvelut

Palomuuriin  liittyy  usein  kiinteästi  muutamia  oheispalveluita.  Yleisimmin  tällaisia  ovat
DHCP  ja  NAT  -palvelut.  DHCP-palvelu  (eng.  Dynamic  Host  Configuration  Protocol)
tarkoittaa  vapaasti  käännettynä  dynaamista  tietokoneen  määrittely  käytäntöä.  DHCP-
palvelu  tarjoaa  automaattisesti  sisäverkon  tietokoneille  IP-osoitteen  niiden  liittyessä
tietoverkkoon.  Tämä mahdollistaa  koneiden  liikuttamisen  verkosta  toiseen ilman,  että
liikkuvien koneiden IP-osoitteiden asetuksiin tarvitsee tehdä muutoksia.

NAT-palvelu (eng. Network Address Translation) tarkoittaa puolestaan verkko-osoitteen
muunnosta.  Internetissä  nykyisin  käytössä  oleva  tapa  antaa  tietokoneille  IP-osoitteita
(nimitys:  IPv4)  ei  mahdollista  niin  monen  koneen  liittämistä  Internetiin,  kuin
lähitulevaisuudessa on tarpeen. Alussahan kerroimme IP-osoitteen muodostuvan neljästä
kolmen  numeron  sarjasta,  jotka  on  erotettu  toisistaan  pisteellä,  siis  esimerkiksi:
192.89.219.220.  Teoriassa  tämä  nimeämistapa  mahdollistaisi  siis  999  999  999  999
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kappaletta IP-osoitteita. Kun nyt huomioidaan etteivät kaikki osoitteet (esim. 0.0.0.1) ole
mahdollisia ja, että olemassa olevasta osoiteavaruudesta on varattu muuhun käyttöön
suurijoukko osoitteita, nähdään että osoitteet tulevat loppumaan. Osoitteiden loppumista
on  jo  nyt  tapahtunut  joissakin  maissa,  koska  osoitteet  on  jaettu  hyvin
epädemokraattisesti  ja  esim.  Yhdysvalloille  on  varattu  osoitteita  selvästi  suhteessa
enemmän kuin muille maille. 

NAT-palvelun  avulla  palomuurin  sisäverkon  tietokoneille  voidaan  antaa  ei-julkisia  IP-
osoitteita,  eli  osoitteita  jotka  toimivat  vain  siinä  sisäverkossa  ja  toisaalta  samat  IP-
osoitteet  voivat  olla  käytössä  myös  sadoissa  ja  tuhansissa  muissa  sisäverkoissa.  Ei-
julkisilla IP-osoitteilla voidaan tietoliikennettä hoitaa mainiosti sisäverkossa, koska siellä
yksi  osoite  on vain  yhden tietokoneen käytössä.  Jos ei-julkisen IP-osoitteen omistava
tietokone yrittää liikennöidä Internetiin, muuttaa NAT-palvelu palomuurissa tämän koneen
osoitteen  julkiseksi  IP-osoitteeksi,  joka  osoittaa  tähän  palomuuriin.  Kun  sisäverkosta
tulleelle  tietopaketille puolestaan saapuu Internetistä vastaus palomuuriin,  tietää NAT-
palvelu ohjata paketin sisäverkossa juuri sille samalle koneelle mistä pyyntö alun perin
lähti.  NAT-palvelu  siis  mahdollistaa  suuren  joukon  tietokoneita  käyttää  yhtä  julkista
(palomuurin) IP-osoitetta.

4.7. Palomuurin käyttöönotto

Seuraavassa  on  listattu  tekijöitä,  jotka  kannattaa  ottaa  huomioon  hankittaessa  ja
otettaessa palomuuria käyttöön.

➢ Lisää ominaisuuksia = lisää hintaa. Tämä yleismaailmallinen totuus pätee myös

tietoverkkopalveluissa. 
➢ Halutaanko / osataanko palomuurisääntöjä määrittää itse. Jos omassa organisaatiossa

on olemassa olevaa osaamista ja ylläpidolla on aikaa käytettävissään on varmasti
tehokkainta hankkia koko järjestelmä itselle. Toisaalta, jos osaamista ei entuudestaan
ole tai ylläpidon aika on jo nyt tiukoilla kannattanee vakavasti harkita palomuurin
hankkimista palveluna. Keskitetyn hallinnan ratkaisut mahdollistavat nykyisin yrityksen
omissa tiloissa sijaitsevan palomuurin turvallisen hallinnan myös palveluntarjoajan
toimesta.

➢ Tarvitseeko oma sisäverkko jakaa erillisiin verkkoihin: myynti, tuotanto, johto, talous,

asiakkaat? Eli riittääkö käyttöön yksi palomuuri vai tarvitaanko useampia? Tehokas
tapa hoitaa tällainen tilanne on myös hankkia hyvä palomuuri, jossa on mahdollisuus
useiden toisistaan erillisten sisäverkkojen luomiseen.

➢ Hyvä oma palomuuri kasvaa organisaation mukana ja mahdollistaa tärkeimpien

palveluiden pitämisen lähellä. On selvitettävä mahdollistaako omat salassapito
velvoitteet palvelimien ulkoistamisen esim. palveluntarjoajan tiloihin. Mitä silloin
tapahtuu ja kuka on vastuussa, jos palveluntarjoajan palvelimella tapahtuu tietovuoto?

➢ Ulkoista vain palveluiden hallinta! Pidä tieto omien seinien sisällä!
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5. Virtuaaliset yksityisverkot

Termillä  virtuaalinen  yksityisverkko  (eng.  Virtual  Private  Network,  VPN)  tarkoitetaan
salattua yhteyttä julkisen tietoverkon yli. Eli käytännössä mahdollisuutta viestiä kahden
tietoverkon  solmukohdan  välillä  käyttäen  julkisia  tietoverkkoja  aivan  kuin  välillä  olisi
suljettu sisäverkko. Virtuaalisessa yksityisverkkoyhteydessä liikenne salataan lähettävässä
tietoverkon  solmukohdassa  niin,  ettei  ulkopuolisella  henkilöllä  tai  koneella  ole
mahdollisuutta  seurata  tai  tarkkailla  viestinnän  sisältöä.  Vastaanottava  tietoverkon
solmukohta puolestaan tietää avaimen, jolla lähettäjä on liikenteen salannut ja pystyy
näin ollen avaamaan liikenteen jälleen selkokieliseksi ja ymmärtämään viestisisällön. 

Ei  ole  epätavallista,  että  yrityksellä on kymmeniä  tai  jopa satoja  eri  toimipaikkoja  tai
jälleenmyyntipisteitä  ympäri  maata,  maanosaa  tai  jopa  ympäri  maailmaa.  Nämä
toimipisteet  pitää  tänä  päivänä  usein  yhdistää  pääkonttoriin,  jotta  esimerkiksi  hinta-,
varastosaldo sekä muu tiedon vaihtaminen olisi mahdollista. Melko usein toimipaikkojen
yhdistäminen  tehdään  kuitenkin  operaattoreilta  laajasti  saatavilla  olevien  kiinteiden
yhteyksien avulla.

Kiinteiden  yhteyksien  keskeisimmät  hyödyt  ovat  nopeat  yhteydet  sekä  se,  että
operaattorit  yleensä  huolehtivat  sekä  yhteyksistä  että  niiden  hajallaan  sijaitsevista
päätelaitteista.  Toisaalta  nämä  yhteydet  ovat  usein  suhteettoman  kalliita  ja  joissain
tapauksissa  tietoturvan  ylläpito  voi  olla  kyseenalaista.  Korvaamalla  kiinteät  yhteydet
toimipisteiden välillä standardeilla Internet-yhteyksillä ja suojaamalla yhteydet keskitetysti
hallituilla virtuaalisilla yksityisverkoilla ja palomuureilla voidaan vuositasolla saavuttaa yli
20%  kustannussäästöjä.  Muita  tällaisella  ratkaisulla  saavutettavia  etuja  ovat
aikaisemmasta kohonnut tietoturvan taso, nopeammat yhteydet ja joustava hallinta. 

Virtuaaliset  yksityisverkot tarjoavat  toimipaikkojen yhdistämisen ohella myös helpon ja
turvallisen  tavan  yhdistää  suuri  määrä  liikkuvia  käyttäjiä  organisaation  sisäverkkoon.
Seuraavassa  oletamme,  että  yrityksellä  on  useita  erillisiä  toimipisteitä  ja  kymmeniä
työtekijöitä,  jotka  liikkuvat  sekä  toimistolla  että  maailmalla.  Kun  työntekijät  eivät  ole
toimistolla,  heillä  on silti  usein tarve  lukea sähköposteja  ja  tarkistaa  luottamuksellista
tietoa keskitetyistä tietokannoista. 

Ensimmäisessä vaiheessa toimipisteet ja intranet on luonnollisesti suojattu palomuurilla ja
toimipaikat  on  yhdistetty  toisiinsa  yksityisverkoilla.  Jos  työntekijöille  halutaan  tämän
lisäksi  mahdollistaa  yhteys kotiverkkoon toimipisteiden ulkopuolelta,  esimerkiksi  kotoa,
lentokentältä  tai  julkisesta  WLAN:sta,  tulee  järjestelmään  lisätä
yksityisverkkoyhdyskäytävä.  Käytännössä  se  voidaan  asentaa  mihin  tahansa
toimipisteeseen,  mutta  suositeltavin  sijainti  on  se  toimisto,  jossa  sähköposti-  ja
tietokantapalvelimet sijaitsevat. Kun liikkuvat käyttäjät ottavat yhteyttä intranetiin yhden
toimipisteen  kautta,  he  voivat  tämän  jälkeen  päästä  käsiksi  toisiin  toimipaikkoihin
toimipisteiden välisten yhteyksien välityksellä, jos tämä sallitaan.
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5.1. Toimipaikkojen väliset yksityisverkot

Toimipaikkojen  välisillä  yksityisverkoilla  tarkoitetaan  sellaisia  salattuja
tietoverkkoyhteyksiä,  joissa  kaksi  tai  useampia  sisäverkkoja  yhdistetään  toisiinsa
turvallisilla yhteyksillä. Tällöin yksityisverkkoyhteys muodostetaan sisäverkkojen suojana
olevien  palomuurien  välille,  eikä  yksittäisiin  sisäverkoissa  oleviin  tietokoneisiin  tarvitse
tehdä mitään muutoksia. Sisäverkkojen tietokoneet näkevät ympäröivän verkkonsa aivan
kuten  ennenkin,  mutta  sen  lisäksi  ne  näkevät  salatun  yksityisverkkoyhteyden  päässä
olevat toiset tietokoneet aivan kuin ne olisivat samassa sisäverkossa. Sisäverkkojen välille
muodostetaan  siis  ”putki”,  jota  pitkin  putken  eri  päissä  olevat  tietokoneet  voivat
keskustella toisilleen. Putken ulkopuolella olevat käyttäjät ja tietokoneet eivät näe, eivätkä
kuule mitä tietoa putkessa liikkuu.

Toimipaikkojen välisiä virtuaalisia yksityisverkkoja muodostettaessa on huomioitava, että
käyttöön  otettava  järjestelmä  mahdollistaa  putkien  muodostamisen  myös  jos  toinen
toimipaikoista  on DHCP-palvelun piirissä.  Eli  putken toisen pään palomuuri  saakin IP-
osoitteensa dynaamisesti DHCP-palvelimelta, eikä sillä ole kiinteää pysyvää IP-osoitetta.
Tämä on varsin tavallinen tilanne pienten etäkonttoreiden kohdalla.

Kuva 4: Toimipaikkojen väliset virtuaaliset yksityisverkot. Punaiset katkoviivat kuvaavat
toimipaikkojen välisiä yksityisverkkoputkia.
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5.2. Toimipaikan ja liikkuvan käyttäjän välinen yksityisverkko

Liikkuvien  käyttäjien  ja  toimipaikkojen  välisellä  yksityisverkolla  tarkoitetaan  sellaisia
salattuja tietoverkkoyhteyksiä, joissa toimipaikka ja yksi tai useampi yksittäinen tietokone
(usein  kannettava)  yhdistetään  toisiinsa  turvallisilla  yhteyksillä.  Tällöin
yksityisverkkoyhteys  muodostetaan  toimipaikan  palomuurin  tai  muun
yksityisverkkoyhdyskäytäväpalvelimen  ja  yksittäisten  tietokoneiden  välille.  Tällöin
yksittäisissä tietokoneissa on oltava yhteyden muodostamiseen ja liikenteen salaukseen
soveltuva  asiakasohjelmisto  asennettuna.  Kuten  toimipaikkojenkin  välillä  myös  tässä
tapauksessa  yksityisverkkoa  voi  luonnehtia  putkena,  mutta  nyt  näitä  putkia  on  suuri
joukko ja jokainen päättyy yksittäiseen tietokoneeseen. Yksittäisten putkien luominen ja
purkaminen vaatii yksityisverkkoyhdyskäytävältä myös huomattavasti enemmän laskenta
tehoa kuin yksittäisen putken ylläpito, tästä syystä on suositeltavampaa päättää nämä
yksityisverkkoputket erilliseen yksityisverkkoyhdyskäytävään palomuurin sijaan.

Muodostettaessa liikkuvien käyttäjien ja toimipaikkojen välille yksityisverkkoyhteyksiä on
huomioitava  sekä  yhdyskäytävätuotteen,  että  tietokoneen  asiakasohjelman  kyky
muodostaa  turvallinen  yhteys  myös  NAT-palvelun  läpi.  Kuten  edellä  kuvasimme  on
monissa  sisäverkoissa  käytössä  verkko-osoitteenmuunnospalvelu,  jolloin  yksittäisellä
tietokoneella on ei-julkinen sisäverkon osoite. Ulkoverkosta päin tällaiseen ei-julkisen IP-
osoitteen  varassa  olevaan  tietokoneeseen  ei  yhteyttä  palomuurin  läpi  yleensä  voi
muodostaa,  vaan  tällöin  salattu  yksityisverkkoyhteys  pitää  muodostaa  ei-julkisesta
sisäverkosta ulospäin. Edellä kuvatun järjestelyn yleisyydestä huolimatta läheskään kaikki
asiakasohjelmat  ja  yksityisverkkoyhdyskäytävätuotteet  eivät  mahdollista  turvallisten
”salausputkien” muodostamista NAT-palvelun läpi.

Kuva 5: Liikkuvien käyttäjien yhdistäminen sisäverkkoon. Punaiset katkoviivat kuvaavat
yksityisverkkoyhteyksiä.
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5.2.1. Sisäänrakennetut asiakasohjelmat
Asiakasohjelmiston tehtävänä on huolehtia kaiken tietokoneesta lähtevän tietoliikenteen
salaamisesta  ja  välittämisestä  valitulle  yksityisverkkoyhdyskäytävälle  sekä  edelleen
saapuvan tietoliikenteen salauksen purkamisesta. Se ei itsessään tee mitään muuta vaan
tietokonetta  käytetään  kuten  ilman  salausohjelmistoakin.  Lähes  kaikissa  yleisimmissä
tietokoneiden  käyttöjärjestelmissä  on  sisäänrakennettuna  yksityisverkkoyhteyksien
luomiseen tarvittavat asiakasohjelmistot. Jos käytössä oleva yksityisverkkoyhdyskäytävä
mahdollistaa näiden asiakasohjelmistojen käyttämisen on tämä ehdottomasti suositeltavin
ratkaisu.  Näin  vältytään  erillisten  asiakasohjelmistojen  hankkimiselta,  sekä  niiden
asentamisen  vaatimalta  työltä.  Käyttöjärjestelmiin  sisäänrakennetut  asiakasohjelmistot
eivät  myöskään  ole  niin  haavoittuvia  käyttöjärjestelmän  päivityksille,  kuin  erilliset
asiakasohjelmistot.  Sisäänrakennettu  virtuaaliset  yksityisverkkoyhteydet  mahdollistava
asiakasohjelmisto  löytyy  mm.  Windows  2000,  Windows  XP  ja  Mac  OS  X
-käyttöjärjestelmistä.

5.2.2. Erilliset asiakasohjelmat
Erilliset  asiakasohjelmistot  toimivat  aivan  kuten  edellä  kuvatut  sisäänrakennetutkin
asiakasohjelmistot, mutta ne pitää erikseen hankkia ja asentaa liikkuviin tietokoneisiin –
yleensä  jokaiseen  erikseen.  Erillisiä  asiakasohjelmistoja  tarvitaan,  jos  käytettävä
yksityisverkkoyhdyskäytävä  ei  kykene  keskustelemaan  sisäänrakennettujen
asiakasohjelmistojen kanssa tai yksityisverkkoyhdyskäytävän toimittaja on tehnyt joitakin
muita erikoisratkaisuja tietovirran salaamisessa.

5.3. Virtuaalisten yksityisverkkojen käyttöönotto

Seuraavassa  on  listattu  tekijöitä,  jotka  kannattaa  ottaa  huomioon  hankittaessa  ja
otettaessa virtuaalisia yksityisverkkoja käyttöön.

➢ Suhteuta asiat. Jos organisaatiolla on käytössään 2Mb nopeudella toimiva ADSL-yhteys

Internetiin, ei se mitä todennäköisimmin tarvitse VPN-yhdyskäytävää, jonka läpäisy
kyky on 200Mb.

➢ Selvitä millaisia yhteyksiä tarvitsette. Toimipaikkojen välisiä yhteyksiä vai yksittäisten

liikkuvien ”Road Warrior” -käyttäjien ja toimipaikkojen välisiä yhteyksiä, vai molempia?
➢ Varmista järjestelmien yhteensopivuus ja yksityisverkkoyhteyksien NAT-

osoitemuunnoksen läpäisy.
➢ Selvitettävä tarve asiakasohjelmistojen hankkimiseen ja asentamiseen.

➢ Tietotekniset ja lisenssitekniset rajoitteet yhteyksien määrälle. Joissakin tapauksissa

yhtäaikaisien yksityisverkkoyhteyksien lukumäärää on rajoitettu tuotelisenssillä, kun
toisiaan rajoitteen saattaa asettaa yhdyskäytäväpalvelimessa käytetty laitteisto tai
rauta-alusta.

➢ On syytä muistaa, että eri toimittajien järjestelmien yhteentoimivuus on usein kauniista

lupauksista huolimatta ongelmallista.
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➢ Tehtävä päätös, otetaanko käyttöön pari hyvää teknologiaa vai pussillinen huonoja?

Lienee selvää, että ratkaisu, jossa organisaation tarpeet täyttyvät yhdellä hyvällä
ratkaisulla on parempi kuin ratkaisu, joka lupaa kymmeniä ominaisuuksia joiden
toimivuus tai tarpeellisuus voidaan kyseenalaistaa.

6. Sähköpostin suodatus

Sähköpostin suodatuksella tarkoitetaan organisaatioon sisään tulevan ja/tai ulos lähtevän
sähköpostin  läpikäymistä  teknisesti  ja  ei-toivottujen  sähköpostiviestin  karsimista  tai
merkitsemistä ennen viestien toimittamista eteenpäin. 

Sähköpostit viestit välitetään organisaatiosta toiseen tätä asiaa varten olevien palvelimien
välityksellä.  Kun yksittäinen käyttäjä  lähettää  sähköpostiviestin  ystävälleen,  lähetetään
viesti itseasiassa organisaation omalle, tai palveluntarjoajan organisaatiolle tuottamalle,
sähköpostipalvelimelle.  Tämä palvelin on jatkuvasti  yhteydessä tietoverkkoon, joten se
pystyy  lähettämään  ja  vastaanottamaan  viestejä  milloin  tahansa.  Sähköpostipalvelin
tulkitsee lähetettävän viestin osoitteesta minkä organisaation sähköpostipalvelimelle viesti
tulee toimittaa. Kun organisaatioon puolestaan tulee sähköpostiviesti sisään vastaanottaa
sen aina ensin sähköpostipalvelin. Palvelin tulkitsee saapuneen viestin osoitteesta kenelle
käyttäjälle viesti  on menossa ja tallettaa viestin tämän käyttäjän sähköpostilaatikkoon,
josta  käyttäjä  voi  sitten  käydä  viestin  noutamassa,  kun  hänen  oma  tietokoneensa
kytkeytyy tietoverkkoon. 

6.1. Sähköpostin virussuodatus

Kuten monet muutkin palvelut myös sähköpostin virussuodatus voidaan suorittaa joko
verkko-  tai  työasematasolla.  Sähköpostin  virussuodatuksessa  suodatusohjelmisto  käy
automaattisesti läpi sähköpostiviestit ja tarkastaa ne. Jos viestissä on tunnistettu mato,
virus  tai  muu  ei-toivottu  ohjelmisto  poistetaan  sähköpostiviesti  automaattisesti.
Järjestelmän ylläpitäjälle tarjotaan usein mahdollisuus valita myös muita vaihtoehtoja kuin
ainoastaan viestin poistaminen. Hän voi määrittää viestin toimitettavaksi perille, mutta
puhdistettuna viruksesta, tai hän voi valita, että viestin poistamisesta ilmoitetaan joko
lähettäjälle,  vastaanottajalle  tai  molemmille.  Koska  virukset  usein  lähettelevät  itseään
eteenpäin  saastuneen  koneen  käyttäjän  sitä  tietämättä  tai  käyttävät  väärennettyjä
lähettäjätietoja  viesteissä  on poistoilmoitusten toimittaminen sen enempää lähettäjälle
kuin vastaanottajallekin melko turhaa. Päin vastoin tämän voidaan katsoa olevan jopa
haitallista, koska se kuormittaa tietoverkkoa turhilla viesteillä.

6.1.1. Yhdyskäytävä sähköpostivirusten suodatukseen
Virusten suodattaminen sähköpostista on suositeltavaa hoitaa jo palvelintasolla, ennen
kuin virukset (ja siis sähköpostit) edes pääsevät loppukäyttäjien tietokoneisiin asti. Tällöin
sähköpostiviestit käy läpi suodatinohjelmisto sähköpostiyhdyskäytävässä, ennen kuin ne
toimitetaan edes organisaation sähköpostipalvelimelle. 
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6.1.2. Sähköpostivirusten suodatus työasemassa
Virukset voidaan tunnistaa sähköpostista myös työasemassa, mutta usein tämä on jo liian
myöhäistä.  Jos virukset torjutaan vasta työasemissa on pidettävä tarkasti  huolta, että
kaikkien organisaation työasemien virustorjuntaohjelmistot ovat aina automaattisesti ajan
tasalla. Parhaan suojan viruksia vastaan saa ottamalla käyttöön sekä palvelintason, että
työasematason virustorjunnan.

6.2. Roskapostisuodatus

Sähköpostin  roskapostisuodatuksessa  yhdyskäytäväpalvelimen  suodatusohjelmisto  käy
automaattisesti  läpi  sähköpostiviestit  ja  pyrkii  päättelemään  mitkä  viesteistä  ovat
roskapostia  ja  mitkä  eivät.  Toisin  kuin  virussuodatuksen  kohdalla  roskapostin
suodattaminen ei ole aivan yhtä yksiselitteistä työtä. Varsinkin suurissa organisaatioissa,
joissa on paljon työntekijöitä on ihmisillä hyvin erilaisia näkemyksiä siitä mitkä viestit ovat
roskaa. Toisen roskaposti voi olla toisen arvokas uutiskirje. 

Myös  roskapostin  suodatuksen  voi  haluttaessa  jättää  puhtaasti  käyttäjien  tehtäväksi,
mutta  roskapostin  suuren  määrän  vuoksi  tämä  ei  ole  taloudellisesti  järkevää.
Palvelintasolla  tapahtuvassa  roskapostin  suodatuksessa  voidaan  valita  erilaisia  tapoja
käsitellä  roskaksi luokiteltavat viestit.  Ylläpito voi päättää tuhota kaiken roskapostin jo
palvelimella, jolloin käyttäjien postilaatikkoihin saakka ei roskaviestejä toimiteta. Tällöin
on kuitenkin vaarana, että roskapostin joukossa tulee tuhotuksi liiketoiminnan kannalta
tärkeitä viestejä. 

Tarjolla  on  myös  useita  tekniikoita  roskapostin  tunnistamiseen.  Voidaan  esimerkiksi
käyttää niin sanottuja estolistoja, joissa tietyiltä lähettäjiltä tulevat viestit tulkitaan aina
roskaksi.  Estolistojen  ongelmana  on  kuitenkin  ajan  tasalla  pysyminen,  koska
roskapostittajat vaihtavat jatkuvasti osoitteitaan – tai osoitteet voivat olla väärennettyjä,
jolloin  estolistalle  voi  vahingossa  joutua  sellainenkin  toimija  joka  ei  itse  ole  viestejä
lähettänyt.  Toisaalta  sähköpostiviestejä  voidaan  pisteyttää  niiden  sisällön  mukaan  ja
asettaa  haluttuja  pisterajoja,  joiden  ylittyessä  viesti  luokitellaan  roskaksi.  Tämän
käytännön ongelmana on kuitenkin se, että myös roskapostittajat tuntevat nämä sanat,
jotka johtavat pisteytykseen ja kiertävät niitä tavalla tai toisella. Pienissä organisaatioissa
ja työasematasolla voidaan edellä mainittujen tekniikoiden lisäksi käyttää myös oppivia
järjestelmiä,  joissa  käyttäjät  lähettävät  järjestelmälle  näytteitä  viesteistä,  jotka  ovat
roskaa  ja  näytteitä  viesteistä,  jotka  eivät  ole  roskaa.  Ongelmana  tämän  muuten
erinomaisen  tekniikan  kanssa  on  ristiriitaiset  viestit  eri  käyttäjiltä  heidän  tulkitessaan
viestejä eri tavalla.

Käytettiinpä sitten viestien luokittelussa mitä hyvänsä tekniikkaa on hyvä jättää viimeinen
päätöksenteko käyttäjälle itselleen. Tällöin roskapostisuodatuspalvelussa vain merkitään
sisään tulevat roskaviestit  roskapostitunnisteella ja käyttäjät  itse päättävät mitä  itselle
tulevalla  roskapostiksi  merkityllä  postilla  tehdään.  Käyttäjä  voi  esimerkiksi  päättää
tallettaa ne ”roskat” -laatikkoon, ottaa kaiken vastaan omaan ”inbox”:iinsa tai vaikkapa
tuhota kaikki viesti välittömästi. 
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Kuva  6: Sähköpostin  suodattaminen  viruksista  ja  roskapostiviesteistä  verkkotasolla.
Mustat nuolet kuvaavat sisääntulevan sähköpostin kulkua.

6.3. Suodatusten käyttöönotto

Seuraavassa  on  listattu  tekijöitä,  jotka  kannattaa  ottaa  huomioon  hankittaessa  ja
otettaessa käyttöön sähköpostinsuodatuspalveluita. 

➢ Suodattamalla virukset jo palvelintasolla varjellaan käyttäjien laitteita parhaiten.

➢ Palvelintasolla voidaan haluttaessa käyttää vaikka useamman eri toimittajan

suodatusta peräperää.
➢ Virussuodattimien ylläpito vaatii 24/7 työtä, niin ohjelmistojen tuottajilta, kuin

palveluntarjoajaltakin. Valitse toimittaja, joka kykenee ylläpitämään palvelun ajan
tasalla.

➢ Toisen käyttäjän roskaposti on toisen käyttäjän uutiskirje, älykkään järjestelmän

opettaminen on suuressa organisaatiossa vaikeaa.
➢ Roskapostittajat osaavat kiertää estosanalistojen sanat. Sana ”Porn” tuottaa viestille

roskapostipisteitä, mutta kirjoittamalla ”P0r n” pisteiltä ehkäpä vältytään, mutta
ihminen tulkitsee sanan samaksi.

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

valita sähköpostiohjelmassaan mitä roskapostille tehdään
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7. Yhteenveto

Tietoturvapalveluiden keskitetty hallinta luo käyttäjäorganisaatioille merkittäviä säästöjä
ja kilpailuetua. Koska keskitetysti hallitut palvelut voivat sijaita missä tahansa ja kenen
Internet-palveluntarjoajan  verkossa  hyvänsä,  parantaa  se  yritysten  mahdollisuuksia
kilpailuttaa toimittajia  ja edistää sitä  kautta  palveluiden, palvelutason ja  markkinoiden
kehitystä.  Keskitetty  hallinta  parantaa  myös  alueellista  tasa-arvoa  ja  nopeuttaa
edistyneiden  tietoteknisten  palveluiden  käyttöönottoa  myös  haja-asutusalueilla,  joissa
monien palveluiden tarjoaminen ei muuten olisi liiketaloudellisesti kannattavaa.

Kuva 7: Tietoturvapalveluiden keskitetty hallinta toteutettuna Stinghorn Secure Business
Suite -järjestelmällä.  Palveluntarjoaja  huolehtii  kahdella  paikkakunnalla  toimivan
asiakasyrityksen tietoturvapalveluista keskitetysti.

Tietoverkkojen  turvaaminen  ei  ole  vaikeaa.  Työhön  pitää  vain  valita  organisaatiolle
sopivat työkalut. Jos omaa osaamista, kiinnostusta ja henkilökuntaa on saatavilla hoituvat
asiat  sujuvasti  varmasti  itse,  mutta  erityisesti  PK-sektorin yritysten ja  muiden pienten
yksiköiden  on  ehdottomasti  kannattavampaa  ulkoistaa  oma  tietoturvansa  osaavalle
palveluntarjoajalle, kuin käydä itse ”pähkäilemään” vieraiden asioiden parissa.

Tietoturva on helppoa!
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