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ABSTRACT 
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The research problem was modifying the curriculum into courses, that would 
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technology develops. The research methods were qualitative research method 
and action research. Additional methods were used to collect the data from 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus muokata ammatillisen toisen asteen ky-

berturvallisuuden opetussuunnitelma kursseiksi, jotka soveltuvat myös erityis-

opiskelijoille ja ovat ylläpidettävissä tekniikan kehityksen mukana. Kyberturval-

lisuuden opetussuunnitelma (OPS) on laajuudeltaan 30 osaamispistettä (osp). 

 

Opinnäytetyö tehdään Ammattiopisto Liven Tieto- ja viestintätekniikan osas-

tolle tilaustyönä. Ammattiopisto Live on toisen asteen ammatillinen erityisoppi-

laitos, jonka kaikki opiskelijat omaavat erityisopetukseen oikeuttavan perus-

teen. Ammattiopisto Livellä on toimintaa useilla paikkakunnilla, Tieto- ja vies-

tintätekniikan linja sijaitsee Espoossa. 

 

Vallitsevan koronapandemiatilanteen vuoksi alun perin lähityöskentelyyn 

suunnitellut työpajat joudutaan toteuttamaan pääsääntöisesti etätyöskente-

lynä. Käytännön menetelminä käytetään etätyöskentelyyn muokattuja työpa-

joja ja Learning café -menetelmää. Tämän prosessin tarkoituksena on stan-

dardien ja muun kirjallisen materiaalin, sekä työpajojen kautta kehittää 2.as-

teen koulutukseen soveltuvia valmiita kursseja.  

 

2 KYBERTURVALLISUUDEN MÄÄRITELMÄT 

Kyberturvallisuus käsitteenä on sellainen, että jokaisella ihmisellä lienee oma 

käsityksensä tästä. Tästä johtuen siitä on hyvinkin monta määrittelyä, riippuen 

määrittelijästä ja heidän taustoistaan ja tavoitteistaan. 

 

Yksi hyväksi katsottu kyberturvallisuuden määritelmä on nähtävissä kuvasta 1. 

Tästä nähdään tietoturvan ja kyberturvallisuuden väliset yhtymiskohdat eli var-

sinainen tietotekniikka. Kaaviosta voidaan todeta myös selkeä ajatus siitä, että 

kyberturvallisuus voidaan käsittää toimintaympäristön suojausmekanismina 

tietotekniikan kautta tapahtuvia uhkia vastaan. Tietoturvallisuus ja kyberturval-

lisuus ovat siis aina linkittyneitä toisiinsa. (Rajamäki ym. 2018.) 
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Kuva 1. Eri turvallisuuksien suhteet toisiinsa (Rajamäki ym. 2018) 

 

Huomattavasti monimutkaisempi näkemys asiasta on kuvan 2 mukainen val-

tiohallinnon kyberturvallisuussanastosta otettu määritelmä. 

 

Kuva 2. Kyberturvallisuuden käsitekaavio (Sanastokeskus 2018, 24)   

 

Tästä kaaviosta voidaan nähdä hyvinkin paljon niitä tekijöitä, jotka ovat linkitty-

neitä kyberturvallisuuteen. Näitä ovat kyberpuolustus, jatkuva valvonta ja var-
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sinainen kybertoimintaympäristö. Nämä  kaikki vaikuttavat itse kyberturvalli-

suuteen. Tässä kyberturvallisuus on määritelty tavoitetilaksi, jossa kybertoi-

mintaympäristöön voidaan luottaa ja jossa sen toiminta turvataan. (Sanasto-

keskus 2018, 24.)   

 

Lähtökohtaisesti kyberturvallisuuden ensisijainen tavoite on suojella ennen 

kaikkea kyberturvallisuudesta riippuvaisia toimintoja. Tässä auttavat tietoverk-

kojen valvonta ja puolustuksellinen lähestyminen, ml. tietoverkkotiedustelu.  

(Sanastokeskus 2018, 24). 

 

Kuvassa 3 nähdään kyberturvallisuussanaston mukainen kaavio tietoturvan ja 

siihen liittyvien seikkojen yhteydestä ja käsitteistä. Oleellinen ajatus on tieto-

turvan ympärille keskittynyt toiminta, jota tukevat poikkeamatapausten hallinta 

ja todentaminen, pääsynhallinan ja identiteetinhallinnan toimivuus ja luotetta-

vuus. Lisäksi mahdollisten tietoturvaloukkausten tutkinta on tässä erotettu 

omaksi lohkokseen. Tietoturva siis käsittää järjestelyt, joilla pyritään varmista-

maan tiedon saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus. (Sanastokeskus 2018, 

20.) 
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Kuva 3. Tietoturvallisuuden käsitekaavio (Sanastokeskus 2018, 20)   

 

Näihin järjestelyihin liittyvät kiinteästi varmistustoimet. Joissain tilanteissa ne 

saattavat kasvaa hyvinkin massiivisiksi. Nämä toimet alkavat mahdollisen häi-

riön todentamisesta ja haittojen vaikutusten mitigoinnista, eli vaikutusten pie-

nentämisestä, päätyen lopulta (toivottavasti) onnistuneiden toimenpiteiden 

seurauksena täydelliseen toipumiseen.  
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3 OPETUSSUUNNITELMA 

3.1 Opetussuunnitelman perusteet ja osaamispiste (osp) 

Tämän opinnäytetyön tilaajan, Ammattiopisto Liven, Tieto- ja viestintätekniikan 

linjalta opiskelijat valmistuvat ICT-asentajiksi, elektroniikka-asentajiksi tai oh-

jelmistokehittäjiksi. Opetushallitus määrittelee ne perusteet, joita jokaisen 2. 

asteen oppilaitoksen on käytettävä oman opetuksensa pohjana. Oppilaitoksilla 

on mahdollisuus muokata opetustaan, mutta vain niissä rajoissa, että opetus-

suunnitelman perusteissa mainitut kohdat tulevat toteutetuiksi. (Opintopolku 

2019b.) 

 

Osaamispiste määrittelee tutkinnon osan suhteen koko tutkinnon ammattitaito-

vaatimuksiin. Toisin kuin aiemmilla opintoviikoilla tai korkeammilla tutkinnoilla 

käytössä olevissa opintopisteissä (op) niillä ei enää ole välttämättä mitään te-

kemistä opintoihin kuluvan ajan tai opetuksen määrän kanssa. Ne siis kuvaa-

vat, tai niiden pitäisi kuvata, opiskelijan todellista osaamista. (Kukkonen & Jus-

sila 2015, 10–12.) 

 

Osaamispisteet mahdollistavat myös jatkuvan haun koulutuksiin, eli opiskeli-

joita voidaan ottaa kesken lukuvuoden, aina kun paikkoja vapautuu. Tällöin jo-

kaiselle tietysti laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opintojen suoritta-

miseksi. Tässä huomioidaan jo olemassa oleva osaaminen. (Opintopolku 

2022.) 

 

Osaamispisteiden käyttö antaa tietysti opettajalle ja kurssin suunnittelijalle erit-

täin paljon vapauksia suunnitella kurssi joko henkilökohtaisesti tai sitten ylei-

sellä tasolla siten, että kaikki opiskelijoiden aiempi osaaminen voidaan katsoa 

suoraan hyväksi. Tämän osaamispisteiden käyttöönoton myötä realisoituviksi 

ongelmiksi voivat muodostua opiskelijoiden hyvin erilainen tausta, motivaatio, 

iän mukainen kehitys yms. seikat. Kun siirryttiin opintoviikoista osaamispistei-

siin, niin joissain tapauksissa on voitu nähdä viitteitä siitä, että niin osaamis-

pisteiden avulla voidaan ehkä myös laskea sitä tasoa, johon muuten pitäisi 

pyrkiä. Tämänkaltainen toiminta ei tietenkään ole alkuperäisen tarkoituksen 

mukaista. 
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3.2 Opetussuunnitelma Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp 

Toisen asteen kyberturvallisuuden opetussuunnitelman määrittely on, ehkä 

tarkoituksella, jätetty täysin oppilaitos ja ehkä myös opettajakohtaisen räätä-

löinnin kohteeksi. Myöskään eri osa-alueiden osaamispistemääriä ei ole tar-

kasti määritelty. Kyberturvallisuuden ylläpitämisen ammattitaitovaatimuksissa 

on esitetty vain seuraavat pääkohdat: Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- 

ja suojautumiskeinoja, Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä, Opiskelija edistää 

kyberturvallisuusratkaisuja. 

 

Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja 

 

suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla (1330) 

hallitsee laitetta hallintatyökaluilla (1329) 

vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukaisen salausme- 

netelmän (1328). 

 

Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä 

 

valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointityökaluja (1327) 

skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena olevasta sovitusta verkosta 

(1326) 

varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia (1325) 

tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi (1324). 

 

Opiskelija edistää kyberturvallisuusratkaisuja 

 

tuntee tietoturvaan- ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset sekä muut viran-

omaismääräykset (1323) 

havainnollistaa kyberuhkia ja niitä vastaavia riskejä (1322) 

noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita (1321) 

opastaa kyberturva- tai tietosuoja-asioissa (1320). 

(Opintopolku 2019a.) 
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Opetussuunnitelman osissa sulkumerkeissä olevat numerot viittaavat Opetus-

hallituksen omaan sisäiseen ammattitaitovaatimuskoodistoon. Näitä hyödyn-

netään datan rakentamisessa, jotta sitä voidaan käyttää myös muissa järjes-

telmissä. (Leinonen 2022.) 

 

4 TUTKIMUKSEN TAVOITEKUVAUS JA RAJAUS 

4.1 Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yhteisöllisesti koko 30 osaamis-

pisteen opetussuunnitelmasta sopiva määrä yksittäisiä kursseja, käyttäen 

muunmuassa työpaja tai learning café -tyylistä otetta. Työpaja- ja learning 

café -mallit oli valittu sen perusteella, että ne soveltuvat eri asiantuntijoiden 

yhdessä ideoimaan suunnitteluun. (Haukijärvi ym. 2014, 35 - 40.) 

 

Ennen tätä yhteisöllistä osuutta analysoitiin opetussuunnitelman ammattitaito-

vaatimukset ja peilattiin niitä nykyiseen tutkittuun tietoon. Tässä vaiheessa 

jouduttiin rajaamaan materiaali, mihin näitä vaatimuksia peilataan. Tutkimus-

materiaaliksi rajautuivat korkeimmat mahdolliset lähtökohdat, eli ISO 27000 -

sarjan standardit, Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (Katakri), Pilvitur-

vallisuuskriteeristö (Pitukri) ja Tiedonhallintalaki. 

 

Lisäksi rajattiin kasvatustieteellinen näkökulma pois teoriaosuudesta. Asiaa 

tarkemmin pohdittaessa päädyttiin johtopäätökseen, että kasvastustiede ja 

monesti myös erityiskasvatustiede ovat niitä ammatillisen opettajan työnkuvan 

perusasioita, jotka hänen täytyy oman substanssiosaamisensa lisäksi hallita. 

 

4.2 Tutkimusongelma 

Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana oli opetussuunnitelman muok-

kaaminen kursseiksi, jotka sopivat erityisopiskelijoille ja ovat ylläpidettävissä 

tekniikan kehityksen mukana. Tähän ongelmaan haettiin vastausta tutki-

muskysymyksillä. 
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4.3 Tutkimuskysymykset 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymykset elivät lähes koko prosessin ajan ja 

seuraavat tutkimuskysymykset valikoituivat suunnitelmavaiheessa varsi-

naisiksi tutkimuskysymyksiksi: 

 

- Miten kyberturvallisuuden OPSin ammattitaitovaatimukset pei-
lautuvat nykytilaan ja tutkittuun tietoon? 
 

- Miten otetaan huomioon erityistä tukea tarvitsevien opiskeli-

joiden erilaiset lähtökohdat ja osaamistaso? 

- Miten kyberturvallisuutta tuodaan näkyväksi jokapäiväiseksi 

toiminnaksi tulevien ICT/elektroniikka-asentajien arkeen? 

 

Prosessin edetessä ja työpajojen toimiessa havaittiin, että yksi aiemmin 

mukana ollut ajatus siitä, miten kurssin suunnittelussa voidaan ottaa hu-

omioon tekniikan kehitys, löysikin luonnollisen lähestymiskohdan, joten se 

päätettiin ottaa lopullisiin tutkimuskysymyksiin. Tästä johtuen viimeinen, kyber-

turvallisuuden tuomisesta näkyväksi, jätettiin pois. 

 

Lopullisiksi tutkimuskysymyksiksi jäivät seuraavat. 

 

- Miten kyberturvallisuuden OPSin ammattitaitovaatimukset pei-

lautuvat nykytilaan ja tutkittuun tietoon? 

- Miten otetaan huomioon erityistä tukea tarvitsevien opiskeli-

joiden erilaiset lähtökohdat ja osaamistaso? 

- Miten suunnitellaan kurssi, joka on ylläpidettävissä tekniikan 

kehityksen mukana? 

 

5 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää ja 

toimintatutkimusta. Toimintatutkimus valikoitui tutkimusmenetelmäksi koska 

kurssien kehittäminen aktiivisesti yhdessä työpajojen muiden jäsenten kanssa 

oli itsetarkoitus. Ulkopuolisen tarkkailijan roolia ei ollut. (Kananen 2014, 11.) 

Tulosten kirjaamisessa hyödynnettiin kenttäpäiväkirjaa asiantuntijahaastatte-

luiden ja havaintojen järjestelmällisessä tallentamisessa. Kenttäpäiväkirja on 
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menetelmä, jota voidaan käyttää tutkimuksen kulkuun, menetelmiin ja myös 

tutkijan omien havaintojen ja ajatusten kirjaamiseen (Grönfors M. 2021, 80). 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, miten kyberturvallisuuden OPSin am-

mattitaitovaatimukset peilautuvat nykytilaan ja tutkittuun tietoon, haettiin tutkit-

tua tietoa kohteeksi valikoidusta kirjallisesta materiaalista. Tämä materiaali py-

rittiin valitsemaan siten, että se edustaa korkeinta mahdollista tasoa, eli 

käytännössä standardeja. Tätä dokumenttipohjaa toki laajennettiin prosessin 

edetessä. 

 

Näistä lähteistä koottujen tietojen perusteella suunniteltiin ensimmäinen 

työpaja, joka toimi lähtökohtana kurssien yhteisölliselle suunnittelulle. Samalla 

menetelmällä tehtiin loppujen lopuksi kaikki kolme työpajasessiota. 

 

Loppuihin kysymyksiin haettiin vastausta näistä työpajoista, learning cafésta, 

johon osallistuivat 1. vaiheessa Ammattiopisto Liven tietotekniikan opettajat ja 

ohjaajat, vaihtelevin kokoonpanoin, josta saadun kokemuksen perusteella 

kurssia kehitettiin. Tämän jälkeen oli tarkoitus kierrättää ideoita referenssi-

työpajan kautta, josta saatujen tulosten perusteella oli tarkoitus määritellä, 

miten jatketaan.  

 

Käytäntö tuki tätä työpajatyöskentelyä, mutta hieman toisin kuin alunperin oli 

suunniteltu. Live-työpajan rooli supistui lähes olemattomiin ja Referenssityöpa-

jasta muotoutui ensimmäistä 10 osaamispisteen palasta käsiteltäessä virtu-

aalinen ja joustava Ideointityöpaja, jossa tapahtui sitten käytännössä kaikki 

työpajatyöskentely. Tämän rinnalle jouduttiin vielä määrittelemään oma 

työskentely -osio, jossa tätä prosessia vietiin eteenpäin. 

 

6 TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTANDARDIT 

Standardit ISO 27000 – ISO 27021 ovat kokoelma toisiinsa liittyneitä stand-

ardeja, jotka käsittelevät tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä (SFS – EN ISO 

27000 2020, 23). Näistä ISO 27000 -standardissa esitetään yleiskuvaus ja 

johdanto sekä käytetyt termit ja määritelmät (SFS – EN ISO 27000 2020, 24).  

Kuvasta 4 nähdään kaikkien toisiinsa liittyvien standardien sijainti toisiinsa 

nähden. 
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Kuva 4. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardisarjan keskinäiset suhteet (SFS-EN 

ISO 27000 2020, 24) 

 

6.1 Vaatimusstandardit 

Vaatimusstandardit ISO 27001, ISO 27006 ja ISO 27009 määrittelevät ne 

vaatimukset, jotka koskevat: 

- tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä (ISO 27001) 

- sertifiointielimiä  (ISO 27006) niille, jotka sertifioivat järjestelmien vaati-

mustenmukaisuutta standardin ISO 27001 suhteen 

- toimialakohtaisten tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien toteuttamista 

rajaavia vaatimuspuitteita (ISO 27009). (SFS-EN ISO 27000 2020, 23.) 

 

6.2 Ohjestandardit 

Ohjestandardeihin kuuluvat standardit ISO 27002 – ISO 27005, ISO 27007 

ISO TR 270008, ISO 27013 – ISO 27014, ISO TR27016 ja ISO 27021. Näissä 

standardeissa kuvataan tietoturvan hallintakeinojen ja -järjestelmien ohjeis-

tusta, tietoturvan seurantaa, mittausta, analysointia ja arviointia ja tietotur-

variskien hallintaa. Lisäksi käsitellään auditointiohjeita, hallintajärjestelmien to-

teutustapoja ja asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia. (SFS-EN ISO 27000 

2020, 25-28.) 
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6.3 Toimialakohtaiset standardit 

Toimialakohtaisiin standardeihin kuuluvat standardit ISO 27010, 27011, 

27017-27019. Näissä standardeissa kuvataan sekä yleistä organisaatioiden 

välistä viestintää että tietoliikennealan organisaatioille suunnattuja ohjeita. 

Myös pilvipalveluiden ja energia-alan sekä yleiseen henkilötietojen suo-

jaamiseen liittyvä ohjeistus on löydettävissä näistä. (SFS-EN ISO 27000 2020, 

28-29.) 

 

6.4 Opetussuunnitelman ammattitaitovaatimukset ja standardit 

Kun tarkistellaan rinnakkain opetussuunnitelman ammattitaitovaatimuksia ja 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä -standardeja, niin voidaan havaita, että  

jokaiselle ammattitaitovaatimukselle on näistä standardeista (ISO 27000- ISO 

27009) löydettävissä jonkinlainen peruste. Tätä kautta tutkimalla päästään 

myös käsiksi standardien tarkempiin vaatimuksiin ja niitä voidaan käyttää ke-

hitettäessä soveltuvia kursseja.  

 

Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojauskeinoja 

 

Nämä vaatimukset tulevat lähinnä ISO 27002 – standardista ja ne käsittävät 

tietoturvallisuuden hallintakeinoja (SFS-EN ISO 27002 2017, 1). 

 

(Opiskelija) suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla 

  

Standardi ISO 27002, käsittee suojautumista mm. seuraavin tavoin. 

 

Haittaohjelmilta suojautuminen 

 

Käyttöturvallisuuteen viittaavan standardin 27002:12 mukaan tavoite on var-

mistaa, että tiedot ja tietojenkäsittelypalvelut on suojattu haittaohjelmilta. Kei-

not haittaohjelmilta suojautumiseen käsittävät havaitsemis-, esto-, ja palautus-

mekanismit. Lisäksi käyttäjien tietoisuutta haittaohjelmista on ylläpidettävä jat-

kuvasti. (SFS-EN ISO 27002 2017, 49.) 
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Lisäksi huomioitavaa on, että yhdistettäessä eri teknologioita ja myös useiden 

toimittajien suojausratkaisuja voidaan suojaustasoa mahdollisesti parantaa. 

Huomiota kannattaa kiinnittää erilaisten ylläpito- ja hätätilannemenettelyiden 

toimintaohjeisiin, koska tällöin normaalit haittaohjelmilta suojaavat toimenpi-

teet saatetaan ohittaa. (SFS-EN ISO 27002 2017, 50.) 

 

Eri teknologioita yhdistettäessä on myös syytä kiinnittää huomiota siihen, että 

varmistetaan ensin testaus- tai kehitysympäristössä näiden yhteensopivuus. 

Käytäntö on osoittanut, että joissain tapauksissa ongelmat eivät välttämättä 

esiinny heti, vaan vasta ajan kanssa tai tietyissä tilanteissa. Normaalitilanteis-

sakin haittaohjelmasuojaus saattaa aiheuttaa häiriöitä tuotannossa (SFS-EN 

ISO 27002 2017, 50). 

 

Toteutusohjeet on standardissa kuvattu 12 eri vaiheella, jotka käsittävät yksit-

yiskohtaiset ohjeet siitä, miten toimien organisaatiossa minimoidaan riskit 

haittaohjelmien asentumisesta järjestelmiin ja mitigoidaan mahdollisten tar-

tuntojen seuraukset.  

 

1. ”luvattomien ohjelmien käytön kieltäminen 

2. hallintakeinot luvattomien ohjelmien havaitsemiseen ja estämiseen 

3. hallintakeinot haitallisten verkkosivustojen käytön estämiseen  

4. tiedostojen siirrot ulkopuolisista verkoista 

5. haavoittuvuuksien mitigointi 

6. säännölliset katselmukset kriittisiin liiketoimintaprosesseihin 

7. haittaohjelmien havaitsemis- ja korjausohjelmien ajantasaisuus 

8. menettelyohjeet ja vastuut 

9. jatkuvuussunnitelmat haittaohjelmahyökkäyksestä toipumisen jälkeen 

10. säännöllisen tiedon kerääminen ajankohtaisista haittaohjelmista 

11. haittaohjelmia koskevan tiedon oikeellisuuden varmistaminen ja jakaminen 

12. kriittisten ympäristöjen eristäminen” (SFS-EN ISO 27002 2017, 49 – 50). 

 

Ohjelmistojen asentaminen tuotantokäytössä oleviin järjestelmiin 

 

Hallintakeinona tuotantokäytössä oleviin järjestelmiin asennettaville ohjelmille 

on luotava menettelyt, joilla tätä valvotaan (SFS-EN ISO 27002 2017, 54). 
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Tuotantokäytössä oleviin ohjelmistoihin muutoksia tehtäessä on aina toki va-

rauduttava mahdollisiin ongelmiin ja viivästyksiin. Tästä johtuen myös niiden 

ajoitus on suunniteltava huolellisesti. 

 

Toteutusohjeet on standardissa kuvattu seuraavilla 8 eri vaiheella, joilla ohjel-

mistojen muutoksia hallitaan. 

 

1. ”henkilöstön riittävä koulutus 

2. vain hyväksyttyä koodia 

3. riittävä testaus 

4. konfiguraationhallintajärjestelmä 

5. palautusstrategia 

6. tapahtumalogit 

7. aiempien versioiden säilytys 

8. aiempien versioiden konfiguraatiot ja parametrit” (SFS-EN ISO 27002 

2017,54).  

 

(Opiskelija) hallitsee laitetta hallintatyökaluilla 

 

Standardi ISO 27002, käsittee järjestelmän hallintaa mm. seuraavin tavoin. 

 

Toimintaohjeiden dokumentointi 

 

Standardin mukaisena hallintakeinona on kaikkien toimintaohjeiden dokumen-

tointi ja niiden saatavuus kaikille niitä tarvitseville käyttäjille (SFS-EN ISO 

27002 2017, 46). 

 

Toteutusohjeet käsittävät myös tietojenkäsittelyn ja tietoliikenneverkon hallin-

taan liittyvät toiminnot, kuten laitteiden käynnistys- ja sammutusmenettelyt, tie-

donvarmistuksen, huollon, tietovälineiden käsittelyn sekä tietokonetilojen ja 

postituksen hallinnan ja turvallisuuden (SFS-EN ISO 27002 2017, 46). 

Toteutusohjeet sisältävät seuraavat 10 kohtaa, jotka toimintaohjeissa olisi 

määriteltävä. 
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1. ”järjestelmien asentaminen ja asetusten tekeminen 

2. tiedon muokkaus 

3. varmuuskopiointi 

4. ajoitusvaatimukset 

5. virheiden käsittely 

6. tuki- ja eskalointiyhteystiedot 

7. erityisten tulosteiden ja tietovälineiden käsittely 

8. toipumismenettelyt 

9. lokitietojen hallinta 

10. seurantamenettelyt” (SFS - EN ISO 27002 2017, 46-47).   

 

Muutoksenhallinta 

 

Hallintakeinona muutoksenhallinnassa on tietoturvallisuuteen vaikuttavien or-

ganisaatioon, liiketoimintaprosesseihin ja tietojenkäsittelypalveluihin kohdistu-

vien muutosten hallinta (SFS – EN ISO 27002: 2017, 47). 

 

Yleisin järjestelmien toiminta- ja turvallissuhäiriöiden syy on riittämätön 

muutosten hallinta. Erityisesti tämä korostuu siirrettäessä järjestelmä kehitys-

vaiheesta käyttöön, kun myös toimintaympäristön muutokset saattavat 

vaikuttaa. (SFS-EN ISO 27002 2017, 47.) 

 

Toteutusohjeet käsittävät seuraavat 8 kohtaa. 

 

1. ”tunnistaminen 

2. suunnittelu ja testaaminen 

3. vaikutusten arviointi 

4. hyväksymisprosessi 

5. tietoturvavaatimusten todentaminen 

6. viestintä 

7. varamenettelyt 

8. hätämuutosprosessit” (SFS-EN ISO 27002 2017, 47). 
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Kapasiteetinhallinta 

 

Hallintakeinona kapasiteetinhallinnassa on resurssien käytön seuraaminen ja 

niistä tehdyt ennusteet, joilla varmistetaan järjestelmän suorituskyvyn säilymi-

nen (SFS-EN ISO 27002 2017, 48). 

 

Toteuttamisohjeena keinoja valittaessa pitää huomioida järjestelmien osien 

erilaiset kapasiteettivaatimukset huomioden liiketoiminnan kriittisyys. Havait-

sevia hallintakeinoja olisi syytä käyttää ongelmien löytämiseksi ajoissa ja tule-

vien kapasitettivaatimusten ennakointiin olisi myös kiinnitettävä huomiota. Li-

säksi resursseihin, joilla on pitkät toimitusajat tai korkeat kustannukset tulisi 

kiinnittää erityisesti huomioida. (SFS-EN ISO 27002 2017, 48.) 

 

Riittävän kapasiteetin varmistaminen voidaan saavuttaa joko lisäämällä kapa-

siteettia tai vähentämällä sen tarvetta. Erityisesti poistamalla vanhentuneet 

tiedot ja ei-käytössä olevat ohjelmistot oikea-aikaisesti voidaan saavuttaa ka-

pasiteettitarpeessa huomattavia säästöjä. (SFS-EN ISO 27002 2017, 48.) 

 

Kehitys- testaus- ja tuotantoympäristöjen erottaminen 

 

Hallintakeinona kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöt olisi erotettava toisis-

taan, jolloin riski siitä, että tuotantoympäristö häiriintyy, esim. luvattoman käy-

tön, tai muutoksen takia (SFS-EN ISO 27002 2017, 48). 

 

Koska kehitys- ja testaustoiminnot voivat aiheuttaa suuriakin ongelmia, niin on 

tarpeellista ylläpitää erillistä, vakaata ympäristöä testausta varten ja estää oh-

jelmistojen kehittäjiltä turha pääsy tuotantoympäristöön. Jos ko. henkilöstöllä 

on pääsy tuotantojärjestelmiin ja niiden sisältämiin tietoihin, heillä voi olla 

mahdollisuus luvattoman ja testaamattoman koodin tuomiseen tuotantoon tai 

tietojen luvattomaan muuttamiseen. Tällaisella toiminnalla voidaan toteuttaa 

väärinkäytöksiä ja aiheuttaa suurtakin vahinkoa. (SFS-EN ISO 27002 2017, 

48.)  
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Toteuttamisohjeet käsittävät seuraavat 8 kohtaa. 

  

1. ”säännöt 

2. eri järjestelmät  

3. muutosten testaus  

4. testaus tuotantojärjestelmissä  

5. kehitystyökalut tuotantojärjestelmissä  

6. käyttäjäprofiilit  

7. arkaluontoiset tiedot (SFS – EN ISO 27002 2017, 48-49). 

 

(Opiskelija) vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoi-

tuksenmukaisen salausmenetelmän 

 

Standardin ISO 27002 kohta 10 käsittelee salausta. Tavoitteena on varmistaa 

salauksen asianmukainen ja vaikuttava käyttö, tiedon luottamuksellisuuden, 

aitouden ja eheyden varmistamiseksi (SFS-EN ISO 27002 2017, 36). 

 

Salauksen käytön periaatteet 

 

Hallintakeinona on määritellä politiikka, jota noudatetaan, kun tietoa suojataan 

salaamalla (SFS-EN ISO 27002 2017, 36). Salauksen hallintakeinoilla voidaan 

varmistaa mm. tietojen luottamuksellisuus, eheys ja aitous, kiistämättömys ja 

todentaminen (SFS-EN ISO 27002 2017, 37). Salausratkaisujen tarpeellisuu-

desta päättäminen on osa laajempaa prosessia, johon sisältyvät riskien arvi-

ointi ja hallintakeinojen valinta. Salauspolitiikan määrittely on tarpeen, jotta sa-

laustekniikasta saadaan mahdollisimman suuri hyöty mutta samalla minimoi-

daan riskit, esim. asiaton tai virheellisen käyttö. Lisäksi salauskeinojen valin-

nassa on syytä hyödyntää asiantuntijoiden neuvoja, jotta täytetään tietoturva-

politiikassa esitetyt tavoitteet. (SFS-EN ISO 27002 2017, 37.) 
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Toteuttamisohjeet käsittävät seuraavat 7 kohtaa. 

 

1. ”salauksen hallintakeinojen käyttö organisaatiossa 

2. riskiarvio ja suojaustaso 

3. mobiililaitteet ja siirrettävät tietovälineet 

4. salausavainten hallinta 

5. roolit ja velvollisuudet 

6. standardit 

7. salauksen vaikutus hallintakeinoihin” (SFS – EN ISO 27002 2017, 36-37). 

 

Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä 

 

Nämä vaatimukset tulevat lähinnä ISO 27005 -standardista ja ne käsittelevät 

lähinnä tietoturvariskien hallintaa (SFS-EN ISO 27005 2018, 1). 

 

(Opiskelija osaa) valvoa tietoverkkoa hyödyntymällä erilaisia analysointi-

työkaluja 

 

ISO 27005:D2 Teknisten haavoittuvuuksien arviointimenetelmistä löytyvät 

soveltuvat keinot tällaiseen analysointityökalujen käyttöön (SFS-EN ISO 

27005 2018, 48). 

 

Automaattiset haavoittuvuuden skannausvälineet 

 

Automaattisten haavoittuvuuksien skaannaamisvälineitä käyttämällä voidaan 

tarkistella, onko tietoverkossa tai koneissa tunnettuja haavoittuvia palveluita. 

Tässä on kuitenkin syytä ottaa huomioon se, että virhehälytysten määrä voi 

nousta suureksi, riippuen järjestelmän todellisesta käytöstä. Tämä johtuu siitä, 

että kaikki skannausvälineet eivät huomioi mitenkään käyttöpaikan ympäristöä 

ja käyttötarkoitusta. (SFS-EN ISO 27005 2018, 48.) 
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(Opiskelija osaa) skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena 

olevasta sovitusta verkosta 

 

Myös tähän käyttöön löytyy ISO 27005:D2, Teknisten haavoittuvuuksien arvi-

ointimenetelmät, -osiosta soveltuvat ohjeet (SFS-EN ISO 27005 2018, 48). 

 

Tietoturvatestaus ja -arviointi 

 

Järjestelmien haavoittuvuuden tunnistamiseen voidaan käyttää myös tietotur-

vatestausta ja -arviointia. Tällainen testaus aloitetaan laatimalla testisuunni-

telma, sitten testataan ja analysoidaan tuloksia. Testisuunnitelma pitää sisäl-

lään testimenettelyt ja odotettujen testitulosten määrittelyt. (SFS-EN ISO 

27005:2018, 48.) 

 

Tietoturvatestauksen tarkoituksena on todentaa järjestelmän turvallisuuden 

hallintakeinojen vaikuttavuus toimintaympäristössä. Tavoitteena on todentaa 

toteutettujen hallintakeinojen vaikutus hyväksytyn turvallisuusspesifikaation ja 

organisaation turvallisuuspolitiikan tai teknisten standardien suhteen. (SFS-EN 

ISO 27005 2018, 48.) 

 

Tunkeutumistestaus 

 

Tunkeutumistestaus (penetraatiotestaus) on luonteeltaan täydentävää tes-

tausta. Tällä menetelmällä voidaan varmistaa, että järjestelmän eri osa-alueet 

on turvattu ja että nämä kestävät tahallisia yrityksiä kiertää järjestelmän suo-

jaukset. Tavoitteena tässä on testata järjestelmää uhan aiheuttajan näkökul-

masta ja tunnistaa järjestelmän suojauksessa mahdollisesti olevia puutteita. 

(SFS-EN ISO 27005 2018, 48.) 

 

(Opiskelija osaa) varmentaa järjestelmän haavoittuvuuksia 

 

ISO 27005:8.2.5 Haavoittuvuuksien tunnistaminen – kohdasta löytyvät sovel-

tuvat työohjeet siihen, miten haavoittuvuuksia voidaan tunnistaa ja varmentaa. 

Haavoittuvuuksia voidaan havaita useilla osa-alueilla, joista kaikki eivät ole 

teknisiä. On lisäksi huomattava, että pelkkä haavoittuvuuden olemassaolo ei 
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aiheuta vahinkoa, vaan vasta tätä haavoittuvuutta hyväksikäyttävän uhkan re-

alisoituminen. Jos haavoittuvuuteen ei kohdistu tällaista uhkaa, se ei 

välttämättä aiheuta muita toimenpiteitä kuin sen tunnistamisen ja seuraami-

sen, mahdollisten muutosten varalta. (SFS-EN ISO 27005 2018, 16-17.) 

 

Teknisten haavoittuvuuksien arviointi 

 

Teknisten haavoittuvuuksien arvioinnissa voidaan käyttää ennakoivia menetel-

miä, kuten automaattisia skannausvälineitä, tietoturvatestausta, tunkeutumis-

testausta ja koodin tarkistamista (SFS-EN ISO 27005 2018, 48). Automaattisia 

haavoittuvuuksien skannausvälineitä käyttämällä voidaan järjestelmästä etsiä 

tunnettuja, mahdollisesti ongelmia aiheuttavia, komponentteja tai asetuksia. 

Tässä on huomattava, että tulosten kriittinen arvionti on syytä tehdä huolella, 

koska muuttujia voi olla paljon. (SFS-EN ISO 27005 2018,48.) 

 

Tietoturvatestauksen ja -arvioinnin tarkoitus on testata turvallisuuden hallinta-

keinojen vaikuttavuus sellaisena, kuin ne on tarkoitettu toimimaan kohdeym-

päristössä (SFS-EN ISO 27005 2018,48). Tunkeutumistestauksella voidaan 

täydentää edellisten testimenetelmien toimintaa ja koodin tarkistaminen on pe-

rusteellisin, mutta myös todennäköisesti kallein, haavoittuvuuksien arviointi-

tapa (SFS-EN ISO 27005  2018,48). 

 

On myös huomioitava, että tunkeutumistyökalut ja – menetelmät voivat tuottaa 

vääriä tuloksia siinä tapauksessa, että haavoittuvuuden hyväksikäyttö ei on-

nistu. Jotta voidaan varmistaa, että mahdollinen haavoittuvuus on testatta-

vissa, niin järjestelmä täytyy tuntea riittävän hyvin ja saada sellaiseen tilaan, 

jossa haavoittuvuuden hyväksikäyttö on mahdollista. Tuloksena myös mahdol-

linen järjestelmän uudelleenkäynnistys tai kaataminen voidaan katsoa osoitta-

van järjestelmän haavoittuvaksi. (SFS-EN ISO 27005 2018,48.) 

 

(Opiskelija) tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi 

 

ISO 27005:E1 Karkean tason tietoturvariskien arviointi – kohdasta voidaan lö-

ytää soveltuvia viitteitä siihen, millä tasolla liikutaan, kun esitetään ehdotuksia 

kyberturvan parantamiseksi. Tällä tavalla on tarkoitus määritellä toimenpitei-

den tärkeysjärjestys ja ajoitus. Kaikkia hallintakeinoja ei ole aina mahdollista 
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toteuttaa samanaikaisesti. Syyt voivat olla moninaiset, esimerkiksi budjetti 

asettaa usein rajoituksia. Lisäksi karkean tason arvioinnissa voidaan aloittaa 

seurausten tarkastelulla, sensijaan että aloitettaisiin uhkien, suojattavien koh-

teiden yms. analyysistä. Lisäksi, jos järjestelmän elinkaaressa on tulossa 

muutoksia, esim. ulkoistuksen myötä, niin sen yksityiskohtainen tarkastelu voi 

olla kustannustehotonta, mutta siitä saattaa toki olla hyötyä ulkoistussopimuk-

sia laadittaessa. (SFS-EN ISO 27005 2018,49.) 

 

ISO 27005:E2 Yksityiskohtainen tietoturvariskien arviointi – kohdasta voidaan 

lisäksi koota ajatuksia siitä, minkälaisia nämä kehittämisehdotukset ovat. 

Esimerkiksi suojattavan kohteen houkuttelevuus ja sen mahdollinen vaikutta-

vuus, haavoittuvuuden hyväksikäytön helppous ja teknisen tietotaidon vaati-

minen haavoittuvuuden käyttöön – tai jos kyseessä on muu kuin tekninen haa-

voittuvuus, niin sen hyväksikäyttöön johtavat syyt. (SFS-EN ISO 27005 2018, 

50.) 

 

Opiskelija edistää kybeturvallisuusratkaisuja 

 

Tämän osion vaatimukset tulevat lähinnä ISO 27002 ja ISO 27005 -osioista, ja 

ne sisältävät organisaation turvallisuusvaatimusten tunnistamista ja turval-

lisuuden hallintakeinoja (SFS–EN ISO 27002 2017, 6-7, 78-79 ; SFS–EN ISO 

27005 2018, 10-11). 

 

(Opiskelija) tuntee tietoturvaan- ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset 

sekä muut viranomaismääräykset 

 

Standardin ISO 27002 kohta 18 käsittelee vaatimustenmukaisuutta ja siinä py-

ritään siihen, että kaikkia tietoturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia, sään-

nöksiä ja sopimusten velvoitteita sekä mahdollisia  turvallisuusvaatimuksia 

noudatetaan (SFS-EN ISO 27002 2017,82).  
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Sovellettavien lakisääteisten ja sopimuksellisten vaatimuksien 

yksilöiminen 

 

ISO 27002 standardin kohdassa 18.1.1 määritellään, että kaikki lakien, viran-

omaisten ja sopimusten asettamat vaatimukset sekä organisaation tapa käsi-

tellä niitä olisi yksilöitävä, dokumentoitava ja ylläpidettävä jokaisen tietojärjes-

telmän kohdalla, jokaista organisaatiota varten (SFS-EN ISO 27002 2017,82).  

 

Immateriaalioikeudet 

 

Immateriaalioikeusien suojaamista käsitellään kohdassa 18.1.2 ja sen tarkoi-

tus on varmistaa että näitä ei loukata. Erityistä huomioita on kiinnitettävä han-

kittujen ohjelmistojen tekijänoikeuksien rikkomattomuuteen. Sekä ohjelmistoja 

hankittaessa että niitä käytettäessä (SFS-EN ISO 27002 2017, 82). 

 

Tallenteiden suojaaminen 

 

Tallenteet pitäisi pyrkiä suojaamaan katoamiselta, tuhoutumiselta väärentämi-

seltä, luvattomalta käytöltä ja luvattomalta leviämiseltä kohdan 4.5.1.1 vaati-

musten mukaisesti. Tätä käsitellään kohdassa 18.1.3 ja toteuttamiskeinoina 

edellämainittujen menetelmien lisäksi varmuuskopioinnin ja pääsynhallinnan  

keinoja korostetaan. (SFS-EN ISO 27002 2017, 82-83.)  

 

Tietosuoja ja henkilötietojen suojaaminen 

 

Myös käsiteltävän datan tietosuoja ja henkilötietojen suojaus olisi varmistet-

tava lakien sekä viranomaisvaatimusten mukaisesti. Tätä käsitellään koh-

dassa 18.1.4 ja tässä korostetaan organisaation tietojen suojausta koskevaa 

politiikkaa ja sen saattamista kaikkien niiden tietoisuuteen, jotka käsittelevät 

henkilötietoja. Tähän on lisäksi määriteltävä hallintajärjestelmä ja hallintakei-

not, yhtenä mahdollisena ratkaisuna vastuuhenkilömenetelmää suositellaan. 

(SFS-EN ISO 27002 2017, 84.) 
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Salaustekniikan hallintaa koskevat säädökset 

 

Salaustekniikan hallintaan soveltuvat samat säännöt ja määräykset kuin kaik-

kiin edellisiin kohtiin. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota mahdollisiin vienti- ja 

tuontirajoituksiin sekä eri tekniikoiden käyttörajoituksiin. Tärkeä, varsinkin 

poikkeusaikoina, kansainvälisiä toimintoja käsittävä huomio on syytä kohdis-

taa eri maissa käytössä oleviin säädöksiin, jotka mahdollistavat eri maiden vi-

ranomaisille pääsyn dataan.  (SFS-EN ISO 27002:2017, 84-85.) 

 

(Opiskelija) havainnollistaa kyberuhkia ja niitä vastaavia riskejä 

 

Standardin ISO 27002 kohta 16 käsittelee tietoturvahäiriöiden ja tietoturval-

lisuuden parannusten hallintaa (SFS-EN ISO 27002 2017, 75-76).  

 

Tietoturvahäiriöistä oppiminen 

 

Standardin kohdassa 16.1.6 käsitellään tietoturvahäiriöistä oppimista. Analy-

soimalla tietoturvahäiriöistä saatua tietämystä voidaan pyrkiä hyödyntämään 

tulevaisuudessa siihen, että pienennetään näistä koituvia riskejä. Myös toden-

näköisyyksiä voidaan vähentää ja niiden aiheuttamia vaikutuksia pienentää. 

SFS-EN ISO 27002 2017, 78.) 

 

(Opiskelija) noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita 

 

Standardin ISO 27005 kohdassa 12.2, Riskienhallinnan seuranta, katselmointi 

ja parantaminen, painotetaan sitä, että organisaatiotasolla on varmistettava 

seuraavat seikat. Ensinnäkin tietoturvariskien hallintaprosessi ja siihen liittyvät 

toiminnot on syytä pitää ajan tasalla,  huomioiden vallitsevat olosuhteet ja että 

niitä myös noudatetaan. Lisäksi kaikista sovituista parannuksista olisi syytä 

ilmoittaa vastaavalle taholle, jotta varmistetaan se, että minkään riskin osate-

kijääkään ei jätetä huomiotta tai aliarvioida ja että tarvittavat toimenpiteet 

myös tehdään. (SFS-EN ISO 27005 2018, 27-28.) 
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(Opiskelija) opastaa kyberturva- tai tietosuoja-asioissa 

 

Standardin ISO 27002 kohdassa 0, johdanto, painotetaan sitä että tieto on ar-

vokkaampaa kuin painetut sanat,numerot ja kuvat. Verkottuneessa maail-

massa tieto ja kaikki siihen liittyvät asiat ovat suojattavaa omaisuutta. Nämä 

kaikki tulee suojata kaikkia uhkia vastaan. (SFS-EN ISO 27002 2017, 6.) 

Saman standardin kohdassa 0.2C, Organisaation omat periaatteet, tavoitteet 

ja liiketoimintavaatimukset, korostetaan sitä, että yksi turvallisuusvaatimusten 

lähde on organisaation omat toimintamallit (SFS-EN ISO 27002 2017, 7). 

Koko standardissa toistuu ajatus koulutuksen merkityksestä. Esimerkiksi 

kohdassa 6.2.1, Mobiililaitteita koskeva politiikka, painotetaan sitä, että mon-

esta asiantuntijasta näinkin yksinkertaiselta tuntuva asia mobiililaitteen käyttö, 

vaatii käyttäjältään niin paljon, että sitä varten tulisi koulutusta järjestää. Tämä 

koulutus tässä kohdassa olisi keskityttävä työskentelytavasta aiheutuviin eri-

tyisriskeihin ja käyttöön otettavia hallintakeinoja koskevaa. (SFS-EN ISO 

27002 2017, 14.) 

 

Hallintakeinona koulutusta käsitellään standardin kohdassa 7.2.2, Tietoturva-

tietoisuus, -opastus ja -koulutus. Tässä painotetaan toimenkuvakohtaisesti 

henkilöstön ymmärtämystä ja myös annettujen ohjeiden noudattamista. Huo-

mioitavaa on myös, että monessa organisaatiossa kaikki henkiöstö ei ole ns. 

”oman talon” väkeä, vaan mukana on vuokratyöntekijöitä ja konsultteja. Nä-

mäkin pitää huomioida, sekä riskien että koulutustarpeen kannalta. (SFS-EN 

ISO 27002 2017, 18-19.) 

 

7 MUUT LÄHTEET 

7.1 Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö  

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö eli Katakri on työkalu, jonka käyttö-

tarkoitus on viranomaisten tietoturvallisuuden auditointi. Sitä voidaan käyttää 

kun arvioidaan kykyä suojata kansallista tai kansainvälistä turvallisuusluokitel-

tua tietoa. Siihen on koottu kansainvälisiin velvoitteisiin ja kansallisiin 

säädöksiin nojautuvat vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat tietojen su-

ojausta. (Katakri 2020, 5.) 
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Katakri on alunperin kehitetty puolustusministeriön johdolla vastaamaan vi-

ranomaisten ja elinkeinoelämän tarpeita. Sen ensimmäinen versio valmistui 

vuonna 2009 jonka jälkeen vastuu sen jatkohallinnasta siirrettiin sisäminis-

teriölle ja sieltä myöhemmin ulkoministeriön alaisuudessa toimivalle Kansal-

liselle turvallisuusviranomaiselle NSA:lle. Siitä on tällä hetkellä käytössä jo 

neljäs versio, joka tuli käyttöön 2020.  (Katakri 2020, 2.) 

 

Katakri on jaettu seuraaviin kolmeen osa-alueeseen: turvallisuusjohtamiseen 

(T), fyysisiseen turvallisuuteen (F) ja tekniseen tietoturvallisuuteen(I). Kaikille 

osa-alueille on määritelty omat vähimmäisvaatimuksensa, jotka hyväksyttävän 

suojaustason pitää täyttää. Tähän tilanteeseen, jossa vaatimukset täyttyvät, 

on mahdollista päästä erilaisilla toteutustavoilla. Näistä jokaisesta esitetään 

erilaisia toteutusesimerkkejä,  jotka eivät kuitenkaan ole sitovia, vaan ne ovat 

korvattavissa myös muilla saman suojaustason saavuttavilla ratkaisuilla. 

(Katakri 2020, 5.) 

 

Katakria voidaan käyttää viranomaisten ja yritysten turvallisuusjärjestelyiden 

toteutusta mittaavana auditointityökaluna. Huomattavaa on, että katakri on 

suunniteltu toimimaan normaalioloissa, eikä siinä käsitellä poikkeusolojen eril-

lissuunnitelmia. (Katakri 2020, 7.) 

 

7.2 Pilvipalveluiden turvallisuuden auditointikriteeristö 

Pilvipalveluiden turvallisuuden arviointikriteeristö eli Pitukri on kehitetty arvi-

oimaan ja edistämään viranomaisten salassa pidettävän tiedon turvallisuutta 

silloin kun tietoja käsitellään pilvipalveluissa. Sen kehityksestä vastaa Trafi-

comin kyberturvallisuuskeskus. (Pitukri 2020,3.) 

Kriteeristö painottaa sekä kansallisia salassa pidettävien tietojen että turval-

lisuusluokiteltujen IV-luokan tietojen käsittelyä siten, että siinä esiteltävät tur-

vallisuusvaatimukset täyttämällä em. tietoihin kohdistuvat riskit saadaan pidet-

tyä siedettävällä tasolla. Korkeampiin turvallisuusluokkiin sijoittuvien tietojen 

käsittelyä sivutaan vain pilvipalveluiden soveltuvuuden arvioinnissa. Kriteeristö 

ei rajoitu vain viranomaiskäyttöön, vaan se soveltuu myös tavanomaiseen 

yrityskäyttöön. (Pitukri 2020,3.) 
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7.3 Tiedonhallintalaki 

Tiedonhallintalaki eli laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan vuo-

den 2020 alussa. Lain tarkoitus on yhdenmukaistaa tiedonhallintaa, edistää 

tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa. Laki sisältää koko 

julkista hallintoa käsittelevät säännökset mm. tiedonhallinnasta ja sen 

kuvaamisesta, erilaisten rajapintojen ja tietoturvallisuuden toteuttamismallit. 

Tiedonhallintalaki koskee lähes kaikkia yhteiskunnan toimijoita, alkaen valtion 

ja kunnan viranomaistahoista päätyen yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. 

(Tiedonhallintalaki.) 

 

7.4 Opetussuunnitelman yhtymäkohdat 

Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojauskeinoja 

 

(Opiskelija) suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla 

 

Katakrin kohta I-19, Tietojenkäsittely-ympäristön suojaus koko elinkaaren ajan 

– ohjelmistohaavoittuvuuksien hallinta, painottaa sitä, että lähes aina kun jär-

jestelmään hyökätään, niin tällöin hyödynnetään ohjelmistossa olevia virheitä. 

Mahdollisten virheiden olemassaolo olisi huomattava säännöllisesti tarkistaa 

myös laiteohjelmisto (firmware), ajuri- ja BIOS-tasolta sekä mahdollisista eril-

lisistä hallintoliittymistä. Tärkeimpinä hallintakeinoina, säännöllisten päivitysten 

lisäksi, voidaan pitää CERT-toimijoiden, laite- ja ohjelmistovalmistajien haa-

voittuvuustiedotuksia. Lisäksi on syytä valvoa, että asennettaviksi asetettujen 

päivitysten asennus on oikeasti onnistunut. (Katakri 2020,102.) 

 

(Opiskelija) hallitsee laitetta hallintatyökaluilla 

 

Katakri painottaa kohdassa I-08, Vähimmäistoimintojen ja vähimpien 

oikeuksien periaate -järjestelmäkovennus, sitä että vain tarpeelliset toiminteet, 

palvelut ja laitteet ovat käytössä. Kaikki järjestelmät on asennettava siten, että 

asennuksen lopputulos on kovennettu. Tämä sisältää vain mini-mitoimintaan 

tarvittavat osat, jotka ovat välttämättömiä halutun tuloksen ja turvallisuustason 

saavuttamiseksi. Lisäksi tätä kovennuksen tasoa on on valvottava ja 

ylläpidettävä jatkuvasti. (Katakri 2020, 81.) 
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Yksi tapa varmistaa riittävä jäljitettävyys on käyttää tietyn turvallisuusluokan 

sisällä ns. hyppykonekäytäntöä. Tällöin kaikki hallintatoimet voidaan toteuttaa 

kovennettujen ympäristöjen sisällä ja varmistaa niiden logitus jäljitettävyyden 

turvaamiseksi. Tätä on tarkemmin kuvattu Katakrin kohdassa I-04, Tieto-

jenkäsittely -ympäristöjen suojattu yhteenliitäminen - Hallintayhteydet. (Katakri 

2020,73.) 

 

(Opiskelija) vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukai-

sen salausmenetelmän 

 

Verkon rakenteellisessa turvallisuudessa on huomioitava tarvittava tiedonsiir-

ron salaus. Tällöin täytyy huomioida haluttu turvallisuusluokka ja valita siihen 

hyväksytty salauslaite tai ohjelmisto. Valittavaan menetelmään vaikuttaa myös 

se, mihin suuntaan tietoa TL-luokkien välillä siirretään. Katakrin kohdassa I-01 

Tietojenkäsittely – ympäristöjen suojattu yhteenliittäminen – verkon rakenteel-

linen turvallisuus, tätä asiaa käsitellään perusteellisesti. (Katakri 2020, 65-68.) 

 

Yksi salauksen tarpeeseen viittaava tapaus voi tulla esille jos turval-

lisuusluokiteltua tietoa on pakko siirtää fyysisesti esim. Postin tai kuriirin 

välityksellä. Tällöin helpoin tapa on salata materiaali TL-luokitellulla soveltu-

valla menetelmällä ja silloin sen voi toimittaa jopa Postin välityksellä. Salaus 

siis vapauttaa menetelmän valintaa huomattavasti, Katakri käsittelee asiaa 

kohdassa F-08.1, Tietojen välitys postilla ja kuriirilla. (Katakri 2020, 58.) 

 

Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä 

      

(Opiskelija osaa) valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointi-

työkaluja 

 

Jäljitettävyys on tärkeää poikkeamatilanteiden selvittämisen näkökulmasta. 

Kun tapahtumat on kirjattu sopiviin lokeihin, niin tämä on helpompaa. Tapah-

tumista olisi syytä kirjata tarpeelliset tiedot, kuten ympäristö, toimijat ja mitä 

vaikutuksia tehdyillä toimenpiteillä on ollut. Peruslähtökohtana on siis, että 

ainakin työasemien, palvelinten, verkkolaitteiden ja muiden em. kategoriaan 

menevät laitteet kirjaavat lokeihinsa tarpeelliset tiedot. Lisäksi tämän 
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seurantajärjestelmän toimivuutta pitäisi seurata säännöllisesti. Pitukri käsit-

telee tätä pilviturvallisuuden näkökulmasta kohdassa JT-01, Jäljitettävyys ja 

havainnointikyky. (Pitukri 2020, 39.) Nämä em. järjestelyt ovat senverran 

yleispäteviä, että ne toimivat toki yleisesti muissakin tietojärjestelmissä kuin 

pilviympäristöissä. 

   

(Opiskelija osaa) skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena ole-

vasta sovitusta verkosta 

 

Pitukri käsittelee pilviympäristön haavoittuvuuksia kohdassa KT-04 Haavoit-

tuvuuksien hallinta. Tässä esitetään vaatimukset elinkaariajattelun mukaisesti 

ohjelmistoihin liittyvien haavoittuvuuksien havaitsemiseksi. Tunnettujen haa-

voittuvuuksien havainti on syytä tehdä säännöllisesti ja myös ulkopuolista au-

ditointia, esim. tunkeutumistestausten muodossa, käyttää soveltuvin väliajoin. 

Tällöin voidaan minimoida riskit koko elinkaaren ajan.  (Pitukri 2020, 47.) 

 

(Opiskelija osaa) varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia 

 

Jos järjestelmäkovennus on suoritettu asianmukaisesti, niin tiedettyjä haavoit-

tuvuuksia ei pitäisi olla. Olemassaolevien haavoittuvuuksien riskit voidaan 

minimoida noudattamalla vähimpien oikeuksien menetelmiä. Katakri käsittelee 

tätä tarkemmin kohdassa I-08, Vähimmäistoimintojen ja vähimpien oikeuksien 

periaate – järjestelmäkovennus (Katakri 2020, 80.) 

 

(Opiskelija) tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi 

 

Kehittämisehdotukset pohjautuvat usein omiin havaintoihin tai kokemuksiin 

siitä, miten mahdollinen ongelma saadaan esille. Jos ongelma löydetään, niin 

sen korjaaminen on silloin huomattavasti helpompaa. Loppukäyttäjien havain-

tojakaan ei missään nimessä kannata poissulkea, koska usein niissä on jota-

kin perää.  

 

Jotta riskit voidaan minimoida, niin Katakrin  I-19 Tietojenkäsittely – 

ympäristön suojaus koko elinkaaren ajan – ohjelmistohaavoittuvuuksien hal-

linta -osiosta löytyvät käytännön ohjeet siitä, miten voidaan lisätä 

todennäköisyyttä sille, että mahdollinen ongelma, haavoittuvuus tai vaikkapa 
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liian suurten käyttöoikeuksien aiheuttama uhka huomataan ja voidaan ryhtyä 

tarvittaviin toimenpiteisiin. (Katakri 2020,102). 

 

Opiskelija edistää kyberturvallisuusratkaisuja 

     

(Opiskelija) tuntee tietoturvaan- ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset 

sekä muut viranomaismääräykset 

 

Tiedonhallintalain tarkoituksena on viranomaistasolla varmistaa tietoaineisto-

jen laadukas, yhdenmukainen ja tietoturvallinen käsittely. Lisäksi tarkoi-

tuksena on mahdollistaa tietojen hyödyntäminen tehokkaasti ja turvallisesti, 

siten että viranomaiset voivat hoitaa tehtävänsä. Laki pohjautuu EU direk-

tiiveihin 2003/98/EY ja 2013/37/EU. (Tiedonhallintalaki, 1.§.) 

 

Katakri ei aseta tietoturvallisuudelle ehdottomia vaatimuksia, vaan siinä 

esitetyt vaatimukset perustuvat voimassa oleviin lainkohtiin, esim. em. Tiedon-

hallitalakiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin jotka sitovat Suomea tietoturvan 

osalta (Katakri 2020, 5). Yleinen tietosuoja-asetus GDPR on syytä ottaa hu-

omioon myös pilvessä käsiteltävissä tiedoissa, ylittivät ne sitten valtioiden ra-

joja tai eivät (Pitukri 2020, 20). 

 

(Opiskelija) havainnollistaa kyberuhkia ja niitä vastaavia riskejä 

 

Katakri esittää kohdassa F-02,  Fyysisten turvatoimien riskien arviointi, ne 

lainkohdat, jotka on otettava huomioon suunniteltaessa eritasoisten (esim. TL-

luokka) tietojen käsittelyä ja säilyttämistä.  (Katakri 2020, 25.) Jos käsiteltävät 

tiedot ovat luokkaa TL 2, niin tällöin myös Katakrin kohta F-06.9,  Tila- ja 

laitetarkastukset, on syytä ottaa huomioon. Tässä kohdassa korostetaan 

säännöllisesti, sekä fyysisesti että teknisesti,  suoritettavia tarkastuksia, jotka 

kohdentuvat ko. alueeseen. (Katakri 2020, 53.)  

 

Pilvipalveluiden kohdalla Pitukri esittää kohdassa, TJ-03 Turvallisuusriskien 

hallinta, ne toimenpiteet jotka olisi syytä ottaa huomioon. Toimenpiteet alkavat 

riskienhallintaprosessista ja riskianalysoinnista, jatkuvat turvatoimien määritte-

lyyn ja tehtyjen toimenpiteiden dokumentointiin. (Pitukri 2020,18.) 
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(Opiskelija) noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita 

 

Tiedonhallintalaissa määritellään tiedonhallintayksikön johdon tehtäviksi mm. 

se, että henkilökunnalle on tarjolla ajantasaiset ohjeet järjestelmien käytöstä ja 

aineistojen käsittelystä. Ohjeistuksen on oltava ajan tasalla myös tietoturval-

lisuudesta, sekä näihin liittyvistä käyttöoikeuksista ja poikkeusolosuhteisiin 

varautumisesta. (Tiedonhallintalaki, 4.§) 

 

Pilviturvallisuudesta Pitukri esittää kohdassa HT-04, Turvallisuustietoisuus, ne 

periaatteet jotka henkilöstön on hallittava ja joita on noudatettava.  Turvalliset 

toimintatavat pitää kuvata, ne on syytä jalkauttaa henkilöstölle ja niiden nou-

dattamista on valvottava. (Pitukri 2020, 25.) 

 

(Opiskelija) opastaa kyberturva- tai tietosuoja-asioissa 

 

Pitukri esittää kohdassa HT-04 Turvallisuustietoisuus käytänteet siitä, miten 

koulutusta on syytä henkilökunnalle järjestää (Pitukri 2020, 25).  

 

8 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS –  TYÖPAJAT – ENSIMMÄISET 10 OSP 

Käytännön toteutus lähti ajatuksesta kehittää kursseja yhteisöllisesti, käyttäen 

luvussa 5 kuvattuja menetelmiä. Alkuvaiheen suunniteltu järjestely oli käyttää 

rinnakkain kahta erillistä työpajaa kuvan 5 mukaan. 

 

 

Kuva 5. Suunniteltu työskentelymalli 
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8.1 Työpajojen jäsenet 

Kuvan 5 mukaisesti työskentely aloitettiin kahdella rinnakkaisella työpajalla. 

Molemmissa työpajoissa olivat yhteisinä jäseninä tutkimuksen tekijä ja Am-

mattiopisto Liven edustaja. 

 

Varsinainen työpaja (myöh. Live-työpaja) 

 

Varsinaiseen työpajaan kuuluivat tutkimuksen tekijän lisäksi Ammattiopisto 

Liven Tieto- ja viestintätekniikan osaston opettajia ja ohjaajia. Osastolla on 

yhteensä 4 opettajaa ja 3 ohjaajaa. He osallistuivat tähän työskentelyyn aina 

tilanteen mukaisesti ja joskus jopa siten, että kaikki olivat kerralla läsnä.  

Suurista odotuksista huolimatta, käytännön järjestelyiden ja aikataulujen takia, 

tämän työpajan rooli hiipui minimiin. Lopulta sille vain esiteltiin saavutetut 

tulokset. 

 

Referenssityöpaja (myöh. Ideointityöpaja) 

 

Referenssityöpaja koostui tutkimuksen tekijän lisäksi Ammattiopisto Liven 

edustajasta (jäsen K) ja mukaan lähti aluksi myös kaksi muuta asiantuntijaa. 

Myöhemmin tätä kokoonpanoa täydennettiin vielä yhdellä jäsenellä. 

 

Jäsen H on koulutukseltaan kyberturvallisuuden maisteri, hän työskentelee 

valtionhallinnossa ja hän suunnittelee väitöskirjaa. Hänellä on myös laaja 

kokemus opettamisesta ja kouluttamisesta. 

 

Jäsen T puolestaan edustaa yksityistä ohjelmistoalaa, hän työskentelee Full 

Stack Developerina. Hän omaa usean vuoden kokemuksen sekä 

ohjelmistokehityksestä että asiakasrajapinnassa toimimisesta. 

 

Viimeisempänä lisäyksenä tämän työpajan jäseneksi liittyi lokakuun 2022 

alussa Jäsen M. Hän on pitkän linjan ICT-ammattilainen, hänellä on laaja 

kokemus mm. tietoturvasta ja koulutuksesta. Viimeisimmältä koulutukseltaan 

hän on kyberturvallisuuden insinööri (YAMK). 
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8.2 Lähteet ja OPS – Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojau-

tumiskeinoja 

Ensimmäisessä vaiheessa tukeuduttiin luvuissa 6 ja 7 esiteltyihin OPSin ja eri 

lähteistä, ISO 27000 standardit, Katakri, Pitukri, ja Tiedonhallintalaki löydettyi-

hin yhtäläisyyksiin. Näiden pohjalta laadittiin ideatason versio OPSin ensim-

mäisestä kohdasta Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskei-

noja. Tarkempi kuvaus prosessista on luvussa 11.1 ja liitteessä 1 on valmis 

runko.    

 

8.3 Työpajatyöskentely 11.3.2022 – 22.8.2022 ensimmäiset 10 osp 

Ensimmäinen varsinainen työpaja 

 

Ensimmäinen varsinainen työpaja pidettiin 11.3.2022. Tässä työpajassa eivät 

kaikki Live-opiston jäsenet olleet paikalla. Tämä oli alustava kokoontuminen, 

jossa lähinnä käsiteltiin asiaa ideatasolla. Ainoat päätökset, jotka saatiin ai-

kaan olivat ne, että opetussuunnitelmasta tehdään kolme erillistä kurssia, 

joista jokaisen koko on 10 osaamispistettä. 

 

Asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

 

Ensimmäisen varsinaisen työpajan jälkeen näytti vahvasti siltä, että 

ajankäytöllisesti on järkevää se, että  mahdollisimman paljon tehdään valmiiksi 

ennen työpajaa. Aloitettiin siis siitä, että OPS:n runko tehdään hyvin. 

 

Ensimmäinen referenssityöpaja 

 

Ensimmäinen referenssityöpaja kokoontui samana päivänä (11.3.2022), 

tässäkään kaikki jäsenet eivät olleet paikalla. Tästä huolimatta päästiin 

selkeästi eteenpäin, pikaisen analyysin perusteella tätä 10 osp/osio ideaa 

pidettiin hyvänä. Uusina ajatuksina tulivat esille työelä-mäpainotus ja “do not 

harm”-ajatusmalli. Jälkimmäisen perusidea on miettiä mitä opiskelijoille kan-

nattaa opettaa esim. offensiivisesta kyberturvallisuu-desta. 
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Asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

 

Yhteinen käsitys oli se, että tämä referenssityöpaja on hyvä idea mutta sen to-

teutus jatkossa siirretään virtuaaliseksi ja hieman laajennetaan aikaikkunaa, 

jolloin asioita voi kommentoida tai ideoida. Käytännössä tämä tapahtui 

luomalla oma Whatsapp-ryhmä, johon kaikki referenssityöpajan edustajat liit-

tyivät. Keskustelu siirrettiin pääsääntöisesti sinne. 

 

Toinen varsinainen työpaja 

 

Toinen varsinainen työpaja pidettiin 31.3.2022 ja paikalla olivat tutkimuksen 

tekijän lisäksi kaikki jäsenet käsittäen Live-opiston 4 opettajaa ja 3 ohjaajaa. 

Työpaja järjestettiin vallitsevien pandemiaolosuhteiden takia Teamsin 

välityksellä. Työpajan pohjana oli edelleen liitteessä 1 esitelty enimmäinen 10 

osaamispisteen osio. Aluksi käytiin läpi koko suunnitelma ja se todettiin alus-

tavasti toimivaksi. Tähän otettiin varausmahdollisesti tarkentaa tai muuttaa 

sitä myöhemmin. Seuraavaksi tarkistettiin se, että kun ammatillisen koulu-

tuksen OPS uudistuu jälleen syksyllä 2022, muuttuuko tämä Kyberturvallisuu-

sosio. Osio ei muutu, joten hyväksyttiin jatkaminen tällä pohjalla. 

Runko käsiteltiin yhdessä ja siitä tärkeimmät huomiot voidaan kiteyttää 

ajatukseen, että kurssiehdotelma on tehtävä jatkossa laajemmin valmiiksi, 

joka käydään sitten yhdessä läpi. Jos näin ei toimita, niin prosessin etenemi-

nen hidastuu huomattavasti ja näin laajan joukon ajankäytön kannalta se ei 

ole järkevää. 

 

Tärkeimmät lisäykset tulivat kohtiin “suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmis-

toilla” – tästä puuttuivat päivitykset. Lisäksi kohta “hallitsee laitetta hal-

lintatyökaluilla” – tästä puuttuivat etäyhteydet, liittyen palvelimiin ja palveluihin. 

Viimeisenä esille tulleena kohtana todettiin, että kurssien suunnittelussa on 

huomioitava jatkuvuus ja muuttuvat tekijät. Näihin voitaneen lukea sekä opet-

tavan opettajan että opiskelijoiden kokemus ja harrastuneisuus. Toinen yhtä 

tärkeä seikka on käytettävissä olevat laitteistot ja ohjelmistot tai niiden hank-

kimiseen varatut määrärahat. Kolmas on tietysti tekniikan kehitys, se tapahtuu 

joko hitaasti ja huomaamatta tai sitten joissain tapauksissa erittäin nopein 
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harppauksin. Muuttuvia tekijöitä on niin paljon, että kurssisuunnittelussa on jä-

tettävä kurssia pitävälle opettajalle riittävät mahdollisuudet muokata yksityis-

kohtaista sisältöä. Tämän perusteella tultiin siihen johtopäätökseen, että 

erittäin yksityiskohtainen kurssisuunnittelu on turhaa ja ehkä myös opettajaa 

tai opiskelijaa ala-arvoistavaa. 

 

Asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

 

Tässä työpajassa tuli esille hyvin se, että kun riittävä määrä asiantuntijoita ko-

koontuu yhteen, niin mielipiteet eroavat ja täydentävät toisiaan sopivasti. 

Tämä työskentely tukee tätä learning cafén ajatusta hyvin. Tosin sekin näkyi 

selvästi, että kaikki katsoivat tätä asiaa aika suoraan koulun ja opetuksen 

näkökulmasta, mikä toki oli oletettavaakin.  

Lisäksi sekin tuli selväksi, että tämän työn valmiiksi saattaminen edellyttää 

sen, että suurimman osa työstä tehdään ensin itsenäisesti ja vain tulokset 

käydään läpi tässä työpajassa. Tämän perusteella suunnitelma työpa-

jatyöskentelystä muuttui kuvan 6 mukaiseksi. 

 

 

Kuva 6. Työpajatyöskentelyn 2. versio 

 

Oma suunnittelutyö 

 

Kun toinen varsinainen työpaja oli onnistuneesti saatu päätökseen oli suun-

nitellusti aika omalle työskentelylle. Tämä ajoittui ajalle 31.3-1.4 ja käsitti 
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lähinnä kurssirungossa havaittujen puutteiden korjaamisen ja alustavan 

rungon suunnittelun. Tämä löytyy liitteestä 2. Tämä kehitetty kurssirunko siir-

rettiin sitten referenssityöpajaan laaja-alaisempia kommentteja varten. 

 

Toinen referenssityöpaja 

 

Toinen referenssityöpaja toteutettiin sähköposti/Whatsapp-ryhmäkeskusteluna 

ajalla 1.4.2022 – 11.4.2022. Ensin lähetin tekemäni uuden rungon kaikille jä-

senille kommentteja varten. Käytänössä ensin sain jäsenen H kommentit, 

jotka kierrätin kaikille, sitten jäsen T kommentoi tähän lisäyksensä ja lopulta 

jäsen K ei enää löytänyt mitään lisättävää. Liitteessä 3 on nähtävissä 

kierrätetyn kurssin keräämät kommentit. Näiden kommentointien myötä jatket-

tiin sitten kehitystyötä. 

Tästä referenssityöpajasta saadut ideat laittoivat taas koko työpajatyösken-

telyn uuteen uskoon. Referenssityöpaja muutetaan ideointityöpajaksi, jossa 

tapahtuu ideointi, varsinainen työpaja muutetaan Live työpajaksi, joka vain 

hyväksyy (tai hylkää) tuotokset. Kuvassa 7 nähdään jälleen uusi, suunniteltu 

työskentelymalli. 

  

Kuva 7. Suunniteltu työpajatyöskentelymalli, 3.versio. 

 

Lisäksi ideoitiin, yhteen tutkimuskysymykseenkin vastaava ajatus, jonka muk-

aan suunniteltavien kurssien ajantasaisuuden varmistamiseksi näistä kurs-

seista ei yritetäkään tehdä kovin yksityiskohtaisia vaan opettajan ammatti-
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taidolle ja luovuudelle annetaan vapauksia. Tämä mahdollistaa suoraan kul-

loinkin vallitsevan teknologisen tilanteen hyödyntämisen opetuksessa. Lisäksi 

kurssit voidaan helposti räätälöidä, ja tarvittaessa myös mukauttaa, jokaiselle 

opiskelijalle sopivaksi. Tässä olisi ehkä myös vastaus toiseen tutki-

muskysymykseen: Miten otetaan huomioon erityistä tukea tarvitsevien 

opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat ja osaamistaso ? 

 

Asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

 

Selkeästi tämän reilun 10 päivän kierroksen perusteella voitaneen todeta, että 

tällainen työpajatyöskentelymalli soveltuu loistavasti tämänkaltaiseen 

ideointiin. Lisäksi yksityisen puolen näkemykset olivat todella hyvä lisä tähän, 

ehkä liiankin julkista tai koulumaailmaa, katsantokantaan. Pilvipalveluiden 

voimakas esiintuominen korostuu ehkä nyt ja tulevaisuudessa, tosin vallitsevat 

kansainväliset tilanteet voivat muuttaa tätä tilannetta hyvinkin nopeasti. 

 

Oma suunnittelutyö 

 

Tässä vaiheessa, 12.4.2022, keskityttiin kurssien sisältöjen kohdentamiseen 

ja tästä heräsi kysymys, että pitäisiköhän tehdä kuitenkin kaksi erillistä ver-

siota samasta kurssista. Toinen kurssin ylläpitäjää, joka omaa mahdollisesti 

enemmän kiinnostusta ja tietämystä asiasta, varten ja toinen taas opettajalle, 

joka vain pyrkii opettamaan hänelle annetun kurssin. 

 

Ideointityöpaja (ent. referenssityöpaja) 

 

Tämä ajatus syötettynä, välittömästi 12.4.2022, ideointityöpajaan palautti heti 

maanpinnalle. Jäsen H kommentoi seuraavasti: “Onko tarpeen, eivätkös kaikki 

halua kehittää, aivan turhaa toimintaa. Jos on useampi versio, niin riski siitä, 

että esim. 5 vuoden päästä ei ole enää näitä viitteitä”.  

 

Asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

 

Tämä kehityskulku on nähtävissä historiassa, esim. työpajan jäsenten jois-

sakin opinnäytetöissä todettiin tehdyn “turhaa” työtä, kun tarvittavaa, oleellista 

tietoa ei organisaatiosta löytynytkään riittävän nopeasti. Tämänkaltaisten 
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ylläpidollisten vaikeuksien välttämiseksi ei ole syytä eriyttää kursseja rin-

nakkaisiksi materiaaleiksi, ellei tähän löydy jatkossa erittäin painavaa syytä. 

 

Oma suunnittelutyö 

 

Tästä lähtökohdasta, sekä työpajassa esille tulleita kommentteja hyödyntäen, 

muokattiin seuraava kehitysversio. Tässä otettiin huomioon työpajatyösken-

telystä kerätty palaute, lähinnä oppimistehtävien sisällöstä, ja muutettiin kaikki 

tehtävät muotoon esimerkkejä tehtävistä. Tämä antaa selkeän viestin opetta-

valle opettajalle siitä, että niitä voi muokata, laajentaa ja kohdentaa tilanteen 

mukaisesti. Tämä tukee erityisopetuksen tavoitteita ja ajatusta siitä, että harjo-

itukset voivat joustaa moneen suuntaan. Tämä kehitystyö tapahtui kesällä 

2022 ja se löytyy liitteestä 4. 

 

Ideointityöpaja 

 

Liitteen 4 mukainen kolmas runkoversio lähetettiin työpajan jäsenille kom-

mentteja varten 4.8.2022. Ensimmäiset kommentit tulivatkin lähes välittömästi 

jäseneltä H. Viikon kuluessa muut jäsenet kommentoivat ainoastaan, että 

heillä ei ole tähän enää mitään lisättävää. Liitteessä 5 näkyvät nämä kom-

mentit. Keskustelussa, mitä tästä kehitysversiosta käytiin, esitettiin kom-

mentteja haasteellisuudesta nyt käytössä olevan teknologian käsittelytark-

kuudesta verrattuna riittävän yksityiskohtaisen materiaalin tuottamiseksi 

opettajille. Kommentteihin vastattiin siten, että juuri näitä asioita tutki-

muskysymyksissä otettiin esille ja niihin on vähitellen löytymässä vastaus, juu-

rikin näistä yksityiskohtien ja nykyaikaan sidottujen teknologisten ratkaisujen 

siirtämisestä opetustilanteessa pätevän opettajan tiedon ja kokemuksen 

varaan. 

 

Asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

 

Tässä vaiheessa, kun ensimmäinen 10 osp:n palanen alkaa lähestyä sitä 

pistettä, että mitään varsinaista uutta ei enää tähän ilmesty, oli havaittavissa 

työpajatyöskentelyssä selkeää “väsymistä”. Tällä kertaa varsinaisia kom-

mentteja tuli enää yhdeltä jäseneltä, muut yhtyivät tähän näkemykseen. 

Vähitellen on aika siirtyä eteenpäin seuraavaan 10 osp:n osioon. 
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Oma suunnittelutyö 

 

Kun ideointityöpajan viimeinen kommentti esitettiin 11.8.2022, niin tämän jä-

lkeen lähdettiin vielä ajatuksella miettimään tätä valittua lähestymistapaa. 

Tässä vaiheessa kiteytyi myös ajatus siitä, että kaikki kurssit pitäisi saada 

strukturoitua samankaltaisiksi moduuleiksi. Tämä malli on nähtävissä kuvassa 

8. 

 

Kuva 8. Lopullisen kurssirungon suunnitelma 

 

Tätä kuvan 8 mallia käytettiin nyt lähtökohtana uuden version kehittämisessä 

ja siinä otettiin huomioon myös ideointityöpajassa esitetyt kolmannen version 

kommentit. Ne lähestyivät selkeästi tätä ajatusta, että opettajalla pitää olla va-

paus kehittää ja muokata tätä kurssia. Enää ei lähdetty näitä ajatuksia täysin 

ottamaan tähän liitteessä 6 olevaan versioon 4, vaan karkeistettiin ja 

keskityttiin muokkaamaan tämä kurssiosio mahdollisimman valmiiksi. 

Toinen havainto, minkä tässä vaiheessa jouduttiin toteamaan, oli se, että 

alkuperäisestäkin muokattu työskentelymalli ei toimi sillä nopeudella tai tark-

kuudella, että siitä olisi tämän opinnäytetyön edistymisen kannalta varsinaista 

hyötyä. Tästä johtuen jouduttiin rajoittamaan, tai käytännössä poistamaan, jat-

kotyöskentelystä tämän Live-työpajan roolin lähes kokonaan. Uusi suunniteltu 

toimintamalli on kuvassa 9. 
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Kuva 9. Päivitetty työpajatyöskentelymalli 

 

Ideointityöpaja 

 

Tämän liitteen 6 mukaisen neljännen version kurssista lähettiin työpajan jäse-

nille tarkisteltavaksi 15.8.2022. Tämä herätti vielä keskustelua ja varsinkin 

ajatuksia arviointikohteista. Näistä päädyttiin sitten kuitenkin 22.8.2022 

tulokseen, että nekin ovat vain esimerkkejä – ja täysin riippuvaisia varsi-

naisista harjoituksista. Lopputuloksena päädyttiin siihen, että tämä liitteen 6 

versio 4 on lopullinen. 

 

8.4 Lähteet ja OPS – Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä 

Tämän osion suunnittelussa huomioitiin ensimmäisen kohdan kehitystyön ai-

kana esille tulleet hyvät käytänteet. Ennen työpajatyöskentelyn aloitusta suun-

niteltiin alustava kurssirunko ja se jaettiin kaikille ideointityöpajan jäsenille. 

 

Mukaan otettiin myös työpajatyöskentelyn pohjaksi summittainen osp-jaottelu 

4 eri kohdan mukaan. Luvusssa 11.2 on tarkempi kuvaus kurssirungon suun-

nittelusta ja liitteessä 7 on valmis kurssirunko, joka toimi ideointityöpajan 

työskentelyn pohjana. 
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8.5 Työpajatyöskentely 20.9.2022 – 17.10.2022 

Ensimmäinen ideointityöpaja 

 

Ideointityöpajan jäsenille lähetettiin liitteen 7 mukainen runko tarkisteltavaksi 

20.9.2022. Ensimmäiset kommentit perusteltuine ideoineen tulivat muutaman 

päivän viipeellä. Työpajan ainoa ns. oikean työelämän edustaja, jäsen T esitti 

niin monta erilaista käytännön harjoitusideaa, että tähän ei juuri muilla ollut 

lisättävää. Liitteessä 8 on jäsenen T kommentoima versio. Tähän on lisätty 

myös yksi jäsen K:n  kommentti. Nämä kommentit herättivät keskustelua jota 

käytiin Whatsapp-ryhmässä. Päällimmäisenä tuli ajatukset siitä, että 

minkälainen – vai onko mitään vastuuta opettajalla, joka opettaa offensiivistä 

kyberturvallisuutta. Varsinkin jos esimerkkeinä tai harjoituksina on menetelmiä 

jolla oikeasti voidaan nopeasti ja tehokkaasti sopivassa tilanteessa saada ai-

kaan suurtakin tuhoa. Toinen asia,  mikä herätti keskustelua olivat muut työka-

lut Kali linuxin vaihtoehtoina. Tästä tulikin hyvä ajatus kirjallisesta harjo-

ituksesta. Lisäksi todettiin, että osp jaottelu aiheiden välillä, muille kohdille 

kolme osp ja yksi osp tähän (Opiskelija) tekee kehittämisehdotuksia kybertur-

van parantamiseksi -kohtaan on hyvä, eikä sitä tarvitse tässä yhteydessä mu-

okata. 

 

Asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

 

Tässä ensimmäisessä toisen osion työpajatyöskentelyssä tuli jälleen kerran 

esille se, että kun henkilö oikeasti tekee päivittäin työtä asioiden parissa, niin 

hän löytää heti sopivan yksinkertaistettuja esimerkkejä, tässä tapauksessa 

harjoitusten pohjaksi. Toisaalta tällainen “lähes kaikkeen kattavasti/jotakin 

vastattu” kommentointi vie ehkä hieman pohjaa tältä työpajatyöltä – muilta jä-

senillä ei enää kauheasti tässä vaiheessa kommentteja tullut. 

 

Oma suunnittelutyö 

 

Ideointityöpajan viimeinen tätä koskeva kommentti tuli 29.9.2022. Tässä 

vaiheessa muistui mieleen syksyllä 2021 tehty alustava kurssikehitys. Tämä 

ajatus palautettiin sitten ideointityöpajaan. 
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Ideointityöpaja 

 

Tätä opinnäytetyötä kehitettäessä, syksyllä 2021 tehtiin muutama kurssirunko, 

jotka pohjautuivat juuri tähän osa-alueeseen. Tässä vaiheessa ne päätettiin 

ottaa mukaan kurssimateriaaliksi, tosin muutettuna esimerkkiharjoitukseksi, 

aiemmin päätetyn linjan pohjalta. Tämä on kuvattuna liitteessä 9. 

 

Asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

 

Tämä valmiin kurssipalasen ottaminen tähän mukaan ei herättänyt suurta 

vastustusta – päinvastoin, kierrätystä pidettiin hyvänä ajatuksena. Tässä 

vaiheessa tuli myös mahdollisuus laajentaa ideointityöpajan osallistujajouk-

koa. Mukaan pyydettiin uusi jäsen M, luottaen siihen, että hänen 

kokemuksensa ja näkemyksensä toisivat tähän työskentelyyn selkeää lisäar-

voa. 

 

Oma suunnittelutyö 

 

Näiden työpajojen pohjalta lähdettiin työstämään tämän perusteella runkoa 

tarkemmin kuvan 8 mukaisiksi palasiksi. Liitteessä 9 kuvattuun harjoitukseen 

on rungossa vain viitattu. Tulos on nähtävissä liitteessä 10. Tästä versiosta 

puuttuvat vielä arviointikohteet, jotta ei rajoiteta työpajatyöskentelyä liiaksi. 

 

Ideointityöpaja 

 

Liitteen 10 mukainen runko lähetettiin kaikille työpajan jäsenille. Työpajan 

uusin jäsen M innostuikin kommentoimaan ja esittämään erilaisia esimerkkejä, 

omia ja lainattujakin, välittömästi. Nämä kommentit välitettiin kaikille työpajan 

jäsenille ja ne ovat nähtävissä liitteessä 11. Näistä käytiin keskustelua, jonka 

jälkeen työskentely siirrettiin jälleen itsenäiseen suunnitteluosioon. Tämä 

tapahtui 11.10.2022. 
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Asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

 

Tässä lokakuun 2022 alun työpajatyöskentelyssä korostui jälleen se, että kun 

työpajaan liittyy uusi jäsen, niin hänellä on heti aluksi paljon kerrottavaa – 

tosin monet esille tulleet seikat ovat saman asian tarkastelemista eri kulmista. 

Tämä työpajan täydentäminen todettiin erittäin toimivaksi ja hyväksi rat-

kaisuksi tässä vaiheessa. 

 

Oma suunnittelutyö 

 

Näiden edellisten kommenttien pohjalta lähdettiin jatkamaan tämän kurssin 

kehittämistä, huomioiden työpajatyöskentelyssä esille tulleet havainnot. 

Lisäksi tässä vaiheessa otettiin mukaan ensimmäinen versio arviointikohteita 

työpajatyön jatkamiseksi. Tämä versio lähetettiin ideointityöpajan jäsenille 

12.10.2022 ja se löytyy liitteestä 12. 

 

Ideointityöpaja 

 

17.10.2022 todettiin yhdessä, että tämä liitteen 12 versio ei kaipaa enää 

muutoksia, vaan se jää lopulliseksi versioksi. 

 

 

8.6 Lähteet ja OPS - Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja su-

ojauskeinoja 

Viimeisen 10 osp:n suunnittelussa jatkettiin samalla hyväksi havaitulla mallilla 

kuin edellisten. Alustava runko lähetettiin ideointityöpajan jäsenille katsotta-

vaksi ja kommentoitavaksi 17.10.2022. 

 

8.7 Työpajatyöskentely 17.10.2022 – 23.10.2022 – viimeiset 10 osp 

Tässäkin tapauksessa alustavasti 10 osp:tä jaettiin neljään eri palaseen. Tällä 

kertaa siten, että kolmen kohdan laajuudeksi tuli kolme osp ja yhden yksi. 

Kurssirungon suunnitteluprosessi on kuvattu luvussa 11.3. Valmis runko löytyy 

liitteestä 13. 
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Ideointityöpaja 

 

Ideointityöpajan jäsenille kurssirunko lähetettiin 17.10.2022. Ensimmäiset 

kommentit tulivatkin lähes välittömästi. Viikon verran kommentteja käsiteltiin ja 

todettiin, että näiden pohjalta voidaan siirtyä laatimaan seuraavaa versiota. 

Tähän toiseen versioon lisättiin myös arviointikohteet. 

 

Asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

 

Jälleen kerran kävi niin, että työelämän kommentit menivät opetukseen keskit-

tyneeltä mulita jäseniltä suoraan läpi, eli juurikaan ei vastaväitteitä tai kil-

pailevia ajatuksia tullut. Prosessi on kestänyt jo niin kauan, että vähitellen al-

kaa jonkinlainen loppu-uupumus vallata keskustelua. Jatkossa pyritään 

pitämään toiminta tiiviimpänä. 

 

Oma suunnittelutyö 

 

22.10.2022 ideointityöpajan jäsenet olivat sitä mieltä, että tähän ei tule enää 

kommentteja, joten suunnittelu jatkui itsenäisenä. Näiden kommenttien perus-

teella tehtiin versio 2, joka löytyy liitteestä 14. Tähän on myös lisätty alustavat 

arviointikohteet.  

 

Ideointityöpaja 

 

23.10.2022 kurssin toinen versio lähetettiin työpajan jäsenille kommentoi-

tavaksi. Pientä keskustelua käytiin, mutta varsinaisia konkreettisia moitteita tai 

kehitysehdotuksia ei tullut. Tämä liitteen 14 versio päätettiin jättää lopulliseksi. 

 

Asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

 

Loppua kohden tämä kurssien suunnitteluprosessi on edennyt hyvinkin tehok-

kaaksi; kun kurssin runko on ensin kehittynyt riittävän laajaksi ja soveltuvaksi, 

niin juurikaan korjausehdotuksia ei tule. Tai sitten kyse on siitä, että 

eräänlainen kyllästymispiste on tämän reilun puolen vuoden projektin päät-

teeksi saavutettu. 
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Live-työpaja 

 

Valmiit kurssirungot, jotka on stilisoitu ja koottu lukuun 10, toimitettiin Live-

työpajan edustajalle toimitettavaksi oppilaitokselle. Valitettavasti aikataulut 

eivät tässä yhteydessä mahdollistaneet laajempaa keskustelua muiden työpa-

jan jäsenten kanssa. Tämä on kyllä suunnitteilla myöhemmin, kun soveltuva 

aikaikkuna avautuu. 

 

9 KURSSIRUNKOJEN SUUNNITTELU TYÖPAJOJEN POHJAKSI 

Kurssien perusrunkojen suunnittelun perustana olivat seuraavat viisi lähtökoh-

taa. 

 

1) Tutkimusongelman (luku 4.1) mukaan kurssien pitää soveltua erityis-

opiskelijoille ja olla ylläpidettävissä tekniikan kehityksen mukaan. 

2) Kursseja kehitetään kahdessa rinnakkaisessa työpajassa, kuvan 5 mu-

kaisesti.  

3) OPSin ammattitaitovaatimusten pitää täyttyä (luku 3). 

4) Opiskelijat työllistyvät hyvinkin laajalle alueelle, eivätkä pelkästään perin-

teisten ICT-yritysten saralle, tämäkin pitää huomioda kursseissa. Tätä ei 

myöskään välttämättä havaitse tilastoja tutkimalla, koska tilastointi suoritetaan 

nykyään pääsääntöisesti verottajan tietojen perustelleella, eli saako henkilö 

palkkaa ja mikä on merkitty veroilmoituksessa ammatiksi. (Kotro K. 2022) 

5) Myös opettajat oppivat opiskelijoilta, erityisesti työssäoppimisen kautta 

(Karvi, 2022) 

 

9.1 Ensimmäisen työpajatyöskentelyn taustamateriaali 

Jotta varmistettiin, että työpajatyöskentelylle saatiin sopiva pohja, niin kurssi-

rungon rakenne määriteltiin siten, että jokaiseen osioon otetaan mukaan noin 

5 alakohtaa. Käytännössä tämä johti siihen, että näitä tuli ensimmäiseen 

runkoon 4-6 kappaletta. Lisäksi jokaiseen alakohtaan pyrittiin tarvittaessa ke-

hittämään työpajatyöskentelyä tukemaan muutama esimerkki.  

  



50 

 

Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja 

 

Tässä kurssirungon suunnittelussa tukeuduttiin luvun 9 listan lisäksi voimak-

kaasti ISO27002 -standardiin, Katakriin ja Tiedonhallintalakiin. Pitukri ei tuonut 

käytettyjen lähteiden lisäksi sellaista lisäarvoa, että siihen olisi varsinaisesti 

viitattu.  

 

(Opiskelija) suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla 

 

Tämän kohdan suunnittelu kiteytyi lopulta ISO 27002-standardin to-

teutusohjeisiin ja tiedonhallintalakiin, joka käsittelee 2.luvussaan tiedonhallin-

nan järjestämistä tiedonhallintayksiköissä. Näistä varsinaiseen runkoon vali-

koituivat seuraavat sisällöt. 

 

Ohjeistus loppukäyttäjälle 

 

Yksi tärkeimpiä tiedonhallintayksikön johdon tehtäviä on se, että käyttäjien 

ohjeistus on ajantasainen ja oikea (Tiedonhallintalaki,  4.§). 

Myös ISO 27002-standardin kohdassa 12, käyttöturvallisuus, painotetaan sitä, 

että toimintaohjeet on dokumentoitava ja niiden saatavuus olisi turvattava 

kaikille käyttäjille (SFS-ISO 27002 2017, 46). 

Myös samaisen standardin kohdassa 12.2, haittaohjelmilta suojautuminen, 

painotetaan ohjeistuksen merkitystä. (SFS-ISO 27002 2017, 49). Näistä 

lähtökohdista johdettiin seuraava alakohta. 

 

Mitä saa tehdä ja mitä ei (mm. luvattomien ohjelmien kieltäminen)  

 

Havainnointi 

 

ISO 27002-standardin kohdassa 12.2, haittaohjelmilta suojautuminen, paino-

tetaan havainnoinnin merkitystä virustorjunnassa ja haittaohjelmilta suojau-

tumisessa  (SFS-ISO 27002 2017, 49). Tästä johdettiin seuraava alakohta. 

 

Virustorjunta, haittaohjelmat 
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Estäminen 

 

Loogisena jatkumona edelliselle kohdalle tuli tämä kohta, jossa reagoidaan 

soveltuvin vastatoimin edellisen kohdan havaitoihin. Tässä tarkoituksena on 

pyrkiä mitigoimaan mahdolliset ongelmat. (SFS-ISO 27002 2017, 49-50.) 

Kun tietoja joudutaan siirtämään erilaisissa ympäristöissä, niin myös tähän 

pitää kiinnittää huomiota (Katakri 2020, 74). Näistä johdettiin seuraavat ala-

kohdat. 

  

Haitallisten verkkosivujen esto 

Tiedonsiirrot 

 

Kehitys – testaus – tuotanto 

 

Tietojenkäsittely-ympäristön elinkaari on pitkä ja usein joudutaan ylläpitämään 

kaikkia vaiheita, alkaen kehitysympäristöstä, päätyen testauksen kautta 

tuotantoympäristöön, yhtäaikaa. Mahdollisten ohjelmistovirheiden tai 

haittaohjelmien järjestelmään pääsyn aiheuttamien ongelmien minimointi koko 

elinkaaren ajan on pyrittävä huomioimaan. (Katakri 2020, 102.) Varsinkin 

tuotankokäytössä oleviin järjestelmiin asennettavien ohjelmistojen käyt-

töönotossa on huomioitava eri logien merkitys ja valmiina on myös syytä olla 

palautusstrategia, siltä varalta että jotakin menee pieleen (SFS-ISO 27002 

2017, 54). Näistä lähtökohdista johdettiin seuraavat alakohdat.  

  

Logit 

Palautusstrategia 

 

Opiskelija hallitsee laitetta hallintatyökaluilla 

 

Tämän osion suunnittelu lähti myös vahvasti ISO 27002-standardista, sieltä 

luvusta 12, käyttöturvallisuus, valikoituivat tähän seuraavat kohdat. 

 

Toimintaohjeiden dokumentointi 

 

Yksi tietojenkäsittely-ympäristön turvallisuuden peruslähtökohta on se, että 

menettelytavat ja ohjeet on riittävän yksityiskohtaisesti dokumentoitu. Tämä 
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koskee kaikkea toimintaa, alkaen kulunvalvonnasta ja päätyen pääsy-

oikeuksien myöntämiseen ja rajoittamiseen. (Katakri, 2020, 44, 46.) 

Tärkeää on myös se, että järjestelmälle ei vahingossa aiheuteta sellaista tilaa 

josta se ei itsenäisesti kykene toipumaan tai käynnistymään normaalisti. 

Harvemmin tapahtuvat käynnistys ja sammutusmenettelyt on tästä syystä 

tärkeää dokumentoida selkeästi. (SFS-ISO 27002 2017, 47.) Tästä otettiin 

mukaan seuraava alakohta. 

 

Laitteistojen käynnistys / sammutusmenettelyt 

 

Varmuuskopiointi 

 

Viime vuosina yleistyneet kiristyshaittaohjelmat ovat korostaneet säännöllisten 

ja oikein tehtyjen varmuuskopioiden merkitystä. Jos otettuun varmuuskopioon 

on pääsy siitä verkosta, johon hyökkäys tehdään, niin jollakin todennäköisyy-

dellä myös varmuuskopio on saastunut. Myös paikallinen onnettomuus, kuten 

tulipalo voi aiheuttaa varmuuskopion tuhoutumisen. 

Tämän ongelman ratkaisemiseen auttaa ainostaan se, että varmuuskopiot on 

varastoitu riittävän kaukana käyttöpaikasta, sekä fyysisesti että suorien tieto-

yhteyksien näkökulmasta. (SFS-ISO 27002 2017, 51.) 

 

Virheiden käsittely 

 

Virheitä voi järjestelmässä olla monella tasolla. Laitteisto- ja ohjelmistovirhei-

den lisäksi myös käyttövirheet voivat aiheuttaa suuriakin ongelmia.  

Käyttövirheiden vähentämisessä korostuu jälleen ohjeistuksen, ja sen noudat-

tamisen tärkeys. Työskentelyn aikana myös mahdolliset poikkeustilanteet tulisi 

kirjata ylös ja huomioida jatkossa. (SFS-ISO 27002 2017, 47.) 

  

Eskalointiyhteystiedot 

 

Poikkeustilanteet voivat joskus johtaa sellaisiin seurauksiin, jolloin järjestel-

män käyttäjä ei välttämättä itse suoriudu niistä. Tätä varten eskalointiyhteys-

tiedot ja mahdollisuuksien mukaan ulkoiset tukiyhteydet ovat tärkeät.  (SFS-

ISO 27002 2017, 47.) 
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Ulkoisissa tukiyhteyksissä on myös syytä huomioida tietoturva ja ennenkaik-

kea yhteyden sulkeminen sen jälkeen kun sitä ei välittömästi tarvita. Tämä on 

syytä myös ohjeistaa ja sen ohjeistuksen käyttöä olisi valvottava. 

 

Muutosten hallinta 

 

Järjestelmämuutosten hallinnan etukäteissuunnitelu on tärkeää. Varsinkin, jos 

järjestelmässä on aikakriittisiä toimintoja jolloin muutosten suorittaminen on 

rajoitettua tai jopa mahdotonta. 

Muutosten hallinnan epäonnistuminen on yksi tärkeimmistä järjestelmien toi-

mintaan ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Varsinkin, kun siirretään jär-

jestelmä kehitysvaiheesta, toki riittävän testauksen kautta, tuotantoon. (SFS-

ISO 27002 2017, 47.) Näistä lähtökohdista otettiin seuraava alakohta. 

 

Kehitys – testaus – tuotanto 

 

Kapasiteetinhallinta 

 

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä kohtana kapasiteetinhallinta on 

yksi tärkeimpiä kohteita nykyisessä mailmassa, jossa tiedon määrä kasvaa 

koko ajan – toisaalta myös tallennustila on toistaiseksi halventunut lähes sa-

massa suhteessa. 

Samaan aikaan resurssien riittävyys on tuonut haasteita, varsinkin tilanteissa, 

joissa joidenkin osien tai osakokonaisuuksien toimitusajat ovat olleet pitkät. 

Järjestelmäresurssien tarkkailun olisi oltava jatkuvaa ja vaikutusten ennakoin-

nin oikea-aikaista. Ajantasaiset hallintatyökalut auttavat tarvittavan kapasitee-

tin ylläpidossa ja suunnittelussa. (SFS-ISO 27002 2017, 48.) 

 

(Opiskelija) vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoi-

tuksenmukaisen salausmenetelmän 

 

OPSin tämä kohta sivuaa erittäin merkityksellistä prosessia. Tärkeää on ki-

innittää huomiota siihen, että valitaan tilanteeseen soveltuva oikeanlainen sa-

lausmenetelmä. Käytettävyyden ja tietoturvan välisen eron on joskus sanottu 

levan käänteisesti verrannollinen, valitettavasti se on sitä myös usein 

käytännössä. Jos ihmisellä, oli hän sitten järjestelmän suunnittelija, ylläpitäjä 
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tai peruskäyttäjä, on mahdollisuus kiertää hankalaksi havaittu menetelmä, niin 

houkutus tehdä niin voi olla joskus ylivoimainen. 

Standardin ISO 27002 luku 10, Salaus, käsittelee hyvinkin yksityiskohtaisesti 

niitä hallintakeinoja ja toteuttamisohjeita, jotka järjestelmän salauksessa on 

syytä ottaa huomioon. Näistä valikoituivat mukaan seuraavat kohdat. 

 

Salauspolitiikka 

 

Salauspolitiikkaa määriteltäessä olisi ensin tehtävä riskikartoitus, jotta mahdol-

liset uhat saadaan näkyviksi, siltä osin kuin se on mahdollista. Tähän kuuluu 

mahdollisimman tarkka selvitys organisaation eri tasojen vaatimista turval-

lisuusluokituksista, tulivat ne sitten viranomaistahon määräyksinä tai yrityksen 

tietoturvan määritteleminä. Monipaikkaisen- ja aikaisen työn siirryttyä mon-

essa organisaatiossa vallitsevaksi käytännöksi olisi myös mobiililaitteiden ai-

heuttamat tarpeet huomioitava. Näiden seikkojen perusteella on mahdollista 

päättää käytettävän salausalgoritmin tyyppi, laatu ja voimakkuus. (SFS-ISO 

27002 2017, 36.) 

 

Käyttötarve 

 

Käyttötarpeen arviointi pohjaa edelliseen kohtaan. Myös kansalliset ja kan-

sainväliset rajoitukset ja säädökset vaikuttavat käyttötarpeiden kautta. (SFS-

ISO 27002 2017, 36.) 

Käyttötarpeet voivat käsittää salatun tiedon tai salausavainten välittämisen 

myös esim. postin tai kuriirin kautta. Tällöinkin olisi huolehdittava soveltuvista 

menettelyistä, jotta tietoturvataso säilytetään. (Katakri 2020, 66.) 

 

Salausavainten hallinta 

 

Salausavainten hallinta käsittää suojausmenetelmät ja salatun tiedon pa-

lauttamisen, jos salausavaimet joutuvat vääriin käsiin tai niihin pääsy menetet-

ään (SFS-ISO 27002 2017, 36). 
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Roolit ja velvollisuudet 

 

Ennalta määritellyt roolit ja velvollisuudet järjestelmän ylläpitämiseen ja käyt-

töön ovat myös tärkeä tekijä. Tietyt tahot, jotka ovat vastuussa salauspolitiikan 

toimeenpanosta, vastaavat osaltaan sen toimivuudesta ja turvallisuudesta. 

Myös avainten hallinnan ja luomisen vastuut olisi määriteltävä selkeästi. (SFS-

ISO 27002 2017, 37.)  

 

9.2 Toisen työpajatyöskentelyn taustamateriaali 

 

Tämän kohdan suunnittelussa otettiin huomioon kaikki työpajatyöskentelyssä 

esille tulleet hyvät käytänteet, lisäksi jatkettiin pääsääntöisesti luvun 9 alussa 

kuvattujen viiden periaatteen linjalla, ainoastaan kahden rinnakkaisen työpa-

jan käytöstä luovuttiin. Aiemman työpajatyöskentelyn perusteella tähänkin py-

rittiin jo aluksi saamaan jokaisesta pääkohdasta muutama alakohta sekä mah-

dollinen esimerkki. Näiden kohtien määrä pyrittiin tarkoituksella pitämään 

tässä vaiheessa vähäisinä, sillä tarkoituksena ei kuitenkaan ollut rajoittaa 

työpajatyöskentelyä, vaan sille oli edellisen työskentelyn hyvien kokemusten 

perusteella syytä antaa riittävästi tilaa. 

 

Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä 

 

OPSin tämä osio käsittää 4 eri kohtaa, joiden painoarvoa määriteltiin niiden, 

tässä vaiheessa oletetun, sisältöjen laajuuden perusteella. Työpajatyösken-

telyn pohjaksi nämä määriteltiin siten, että kolmessa ensimmäisessä 

kohdassa laajuus on kolme osp ja yhdessä yksi OSP. Varsinaisessa rungossa 

korostuu edelleen  vahvasti standardien merkitys, tässä erityisesti ISO 27005, 

turvallisuustekniikat, tietoturvariskien hallinta. 

 

 

(Opiskelija osaa) valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointi-

työkaluja 3 osp 

 

Standardin kohdassa D.2 käsitellään erilaisia arviointimenetelmiä, joita void-

aan käyttää teknisten haavoittuvuuksien havaitsemiseen. Nämä menetelmät 
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ovat pääsääntöisesti ennakoivia menetelmiä joista yksi tärkeimmistä osa-alue-

ista ovat automaattiset haavoittuvuuksien skannausvälineet. (SFS-ISO 27005 

2018, 48.) Pilviturvallisuuden puolella Pitukri käsittelee osa-alueessaan 

Tietojärjestelmäturvallisuus, kohdassa JT-01, jäljitettävyyttä ja havainnonti-

kykyä. (Pitukri 2020, 38-39.) Näistä lähtökohdista valikoituivat mukaan seuraa-

vat kohdat. 

 

Automaattiset haavoittuvuuksien skannausvälineet 

 

Perusajatuksena automaattisessa haavoittuvuuksien skannauksessa on se, 

että järjestelmässä on ohjelmisto, joka skannaa järjestelmää lävitse ja etsii 

sieltä haavoittuvia palveluita. Tämänkaltainen toiminne voi olla ajastettu 

toimimaan säännöllisin väliajoin tai käynnistyä tiettyjen ehtojen täyttyessä. 

(SFS-ISO 27005 2018,48.) 

 

Jäljitettävyys ja havainnointikyky 

 

Tämä osa-alue menee ehkä enemmän mahdollisten vahinkojen ja tapatunei-

den tai tapahtumatta jääneiden tietoturvaloukkausten piiriin. Äärimmäisen tär-

keää on voida todeta, onko jotakin tapahtunut tai ei. Epätietoisuus ei ole hy-

väksyttävä tilanne. 

Varsinkin jos palvelimet eivät sijaitse sellaisissa fyysisissä tiloissa, joihin voi-

daan kohdistaa suoraa omaa valvontaa, on tärkeää voida luottaa palveluntar-

joajan mahdollistamiin valvontakeinohin. Yksi tärkeimmistä ovat erilaisista ta-

pahtumista automaattisesti täydentyvät lokitiedot. Näiden aukoton oikeellisuu-

den ja tapahtumien oikea-aikaisuuden varmistaminen ja riittävän pitkä säily-

tysaika ovat tärkeitä. (Pitukri 2020, 38-39.) 

 

(Opiskelija osaa) skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena 

olevasta sovitusta verkosta 3 osp 

 

Haavoittuvuuksien skannaaminen on yksi tärkeä offensiivisen kyberturval-

lisuuden osa-alueista. Tämänkaltaisten menetelmien opettaminen opiskelijoille 

vaatii aina opettajan vakavaa harkintaa. Erilaiset tietoturvatestausmenetelmät 
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käsittävät mm. tunkeutumistestaukseen, haavoittuvuksien ja  muihin tietotur-

van arviointiin liittyviä menetelmiä. Tässä on huomioitava myös pilviturval-

lisuus. Tämän perusteella mukaan otettiin seuraavat kohdat. 

 

Tietoturvatestaus- ja arviointi 

 

Tämä kohta voidaan nähdä jatkumona automaattisille haavoittuvuuksien skan-

nausvälineille. Sitä voidaan käyttää järjestelmien haavoittuvuuksien tunnista-

miseen ja sen toiminta perustuu seuraavaan menettelyyn. Ensin laaditaan tut-

kimussuunnitelma esim. testimenettelyjen ja sen pohjalta odotettujen tulosten 

kirjaamisella. Tämän jälkeen se toteutetaan ja todetaan mahdolliset poik-

keamat liittyen turvallisuuspolitiikkaan ja teknisiin standardeihin. (SFS-ISO 

27005 2018, 48.) 

 

Tunkeutumistestaus 

 

Tunketumistestauksella voidaan täydentää muita mentelmiä, siinä tosin sat-

tuman osuus voi olla suurempi kuin monessa muussa mentelmässä, riippuen 

minkälaisia testaajia ja testejä tehdään. Tunkeutumistestaus on kuitenkin pa-

ras keino testata tahallisia yrityksiä käyttää järjestelmää väärin tai kiertää sen 

sisältämät suojaukset (SFS-ISO 27005 2018, 48). 

 

Kali Linux lienee yksi tunnetuimmista valmiiksi kootuista työkalupakeista offen-

siivisen kyberturvallisuuden saralla. Kalin käytöstä on julkaistu monia teoksia, 

yksi laajimmista ilmaiseksi saatavissa kirjoista on Kali Linux Revealed (Herzög 

ym. 2017.) 

 

Kuten aikaisemminkin on useaan kertaan todettu, niin tämänkaltaisten 

ohjelmistojen käytön opettamisessa opiskelijoille on käytettävä vahvaa 

harkintaa. Tässä vaiheessa se haluttiin kuitenkin ottaa työpajatyöskentelyn 

lähtökohdaksi joten se valikoitui luonnolliseksi esimerkiksi.  

 

Kali Linux 
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Haavoittuvuuksien hallinta pilvessä 

 

Pitukri käsittelee haavoittuvuuksien hallintaa pilvessä mm. elinkaarimalliajatte-

lun kautta. Selkänä lähtökohtana on se, että sekä laite- ja ohjelmistovalmista-

jien että viranomaisten tietoturvatiedotteita seurataan ja toimitaan niiden mu-

kaan, unohtamatta tilannekohtaista harkintaa siitä, mikä on järkevää ja mikä 

ei. Lisäksi järjestelmät  tarkistetaan tunnettujen haavoittuvuuksien kohdalta 

automaattisesti sopivin väliajoin, ja jos jostakin syystä joudutaan poikkeamaan 

suunnitelluista päivitystasosta, niin nämä syyt dokumentoidaan ja analysoi-

daan. (Pitukri 2020, 47.) 

 

Pilvipalveluiden tarjoajan on lisäksi huolehdittava siitä, että toiminnan kannalta 

keskeiset osat tarkistetaan riippumattoman tahon tunkeutumistestauksella 

säännöllisin väliajoin ja mahdolliset ongelmat korjataan. Myös palvelun asiak-

kaille on tärkeää tiedottaa mahdollisista tietoturvaongelmista viipymättä, var-

sinkin jos ongelmien korjaaminen vaatii toimenpiteitä sekä asiakkaalta että 

palveluntarjoajalta. (Pitukri 2020, 47.) 

 

(Opiskelija osaa) varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia 3 osp 

 

Jos jostakin valvontaohjelmiston havainnosta, laite- tai ohjelmistovalmistajan  

julkaisemasta tiedosta, herää epäily siitä että järjestelmässä on haavoit-

tuvuuksia, niin niiden varmentaminen on erittäin tärkeää. Tärkeää on myös se, 

että varmentaminen suoritetaan viipymättä ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdy-

tään välittömästi. Tämän perusteella mukaan valikoituivat seuraavat kohdat. 

 

Teknisten haavoittuvuuksien arviointi 

 

Varmentaminen voi tapahtua luvuissa 13.2.2.1 ja 13.2.2.2 mainituilla 

menetelmillä. Tämänkaltaisia mentelmiä käytettäessä on toki huomioitava 

väärien tulosten mahdollisuus, jos oikeasti olemassa olevan haavoittuvuuden 

hyväksikäyttö ei onnistukaan (SFS-ISO 27005 2018,48.) 
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Pilven ongelmat 

 

Pilvessä sijaitsevissa palveluissa asiakas saattaa olla riippuvainen pilven 

tarjoajan käyttämien järjestelmien päivitysnopeuksista ja mahdollisuuksista – 

näihin ei välttämättä voi asiakas itse vaikuttaa. 

Pilvessä sijaitsevissa palveluissa on myös syytä ottaa huomioon se, että 

vanhentuneisiin ohjelmistoversioihin ei julkaista aktiivisesti päivityksiä, joka 

vaikeuttaa tai tekee jopa mahdottomaksi haavoittuvuuksien paikkaamisen 

(Pitukri 2020, 47.) 

 

(Opiskelija) tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi 1 

osp 

 

Tässä lähtökohtana voidaan käyttää kurssin arviointikriteerejä, jonka mukaan 

kiitettävään (5) arvosanaan päästäkseen opiskelijan on esitettävä työhön ja 

toimintaympäristöön kytkeytyviä kehittämisehdotuksia ja lisäksi perusteltava 

ne (Opintopolku 2019a). 

Koko henkilöstön rooli on myös Katakrissa tärkeässä osassa kyberturvallisuu-

den ylläpitämisessä ja parantamisessa (Katakri 2020,88). Tästä otettiin mu-

kaan kohta. 

 

Koko henkilöstön rooli 

 

Katakri painottaa poikkeamien havainnontikykyyn viitaten koko henkilöstön 

rooliin, pitäen tärkeänä myös loppukäyttäjien havaintoja, jotka voivat tuoda 

paljonkin lisäarvoa poikkeamien todentamisessa (Katakri 2020, 88). 

Valitettavasti joskus on julkisuudessakin ollut surullisia esimerkkejä siitä, että 

loppukäyttäjien havainnot on ohitettu – ja tietoturva on saattanut vaarantua pit-

kältäkin aikajaksolta. Syyskuussa 2022 julkaistiin tieto S-Pankin turvallisuus-

aukosta, joka oli ollut olemassa useita kuukausia ennen kuin se korjattiin – 

vaikka pankin asiakkaat olivat ongelmista raportoineet jo heti alkuvaiheessa. 

(Tivi 2022. S-Pankin tietomurrosta epäilty vie liki miljoonan tileiltä, rahat meni-

vät levään elämään.) 
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9.3 Kolmannen työpajatyöskentelyn taustamateriaali 

Viimeisen 10 osp:n osan suunnittelussa jatkettiin edelleen aiemmin luvussa 9 

esiteltyjen viiden kohdan periaatteen linjoilla, poislukien kahden rinnakkaisen 

työpajan käyttö. OPS:n tämäkin osio käsittää neljä eri kohtaa, joiden painoar-

voa määriteltiin niiden, tässä vaiheessa oletetun, sisältöjen laajuuden perus-

teella. Työpajatyöskentelyn pohjaksi nämä määriteltiin siten, että kolmessa 

kohdassa laajuus on kolme osp ja yhdessä 1 osp.  

 

Opiskelija edistää kyberturvallisuusratkaisuja 

 

Kyberturvallisuusratkaisujen edistäminen on esillä kaikissa käytetyissä 

lähteissä ja tämäkin lähtee liikkeelle standardeista ISO 27002 ja ISO 27005. 

Nämä standardit sisältävät mm. organisaation turvallisuusvaatimusten tunnis-

tamista ja turvallisuuden hallintakeinoja (SFS-EN ISO 27002 2017,6-7, 78-79 ; 

SFS-EN ISO 27005 2018, 10-11). 

 

(Opiskelija) tuntee tietoturvaan- ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset 

sekä muut viranomaismääräykset 3 osp 

 

Jokaisen organisaation on tunnettava ne vaatimukset, joita sen noudattama 

tietoturvapolitiikka edellyttää. Turvallisuusvaatimukset tulevat kolmesta läht-

eestä. Ensimmäinen asia on määrittää mahdolliset riskit, tässä organiaatiossa 

tehtävä ammattitaitoinen riskiarviointi on avainasemassa. Toisen kohdan 

määrittelevät lakien, asetusten, viranomaismääräysten – kansallisten ja kan-

sainvälisten -  ja erilaisten, mm. yritysten välisten, sopimusten noudattaminen. 

Kolmas kohta on organisaation omat taustatoimintojen ylläpitämät tietojen 

käsittelyä koskevat vaatimukset (SFS EN ISO 27002 2017,  6-7). Tästä vali-

koituivat seuraavat kohdat. 

 

Lait, asetukset ja viranomaismääräykset 

 

Lähes kaikkia tietojärjestelmiä koskevat kansalliset ja usein myös kansainväli-

set viranomais- ja lainsäädäntövaatimukset. Riippuen toki minkä alueen tietoa 

siellä käsitellään (SFS EN ISO 27002 2017, 65-67). 
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GDPR – kaikkialla 

 

Yleinen tietosuoja-asetus GDPR on syytä ottaa huomioon myös pilvessä 

käsiteltävissä tiedoissa, ylittivät ne sitten valtioiden rajoja tai eivät (Pitukri 

2020, 20). 

 

(Opiskelija) havainnollistaa kyberuhkia ja niitä vastaavia riskejä 3 osp 

 

Kyberuhkien havainnollistaminen ja niiden riskien arviointi vaatii sen, että näitä 

voidaan jossakin ympäristössä turvallisesti testata. Tässä tulee avainasemaan 

ISO 27002-standardin turvallisen kehittämisen politiikka ja erityisesti sen 

kohdat 14.2.1 – a ja h, kehitysympäristön turvallisuus ja kehittäjän kyky 

välttää, löytää ja korjata haavoittuvuuksia. Lisäksi kohdasta 14.2.2 toteuttam-

isohjeista käytänne, että testausympäristö on aina erotettava tuotanto- ja ke-

hitysympäristöstä. (SFS – ISO 27002 2017, 65-66.) Uhkiin vaikuttavat monet 

seikat, ja niistä valikoituivat mukaan seuraavat. 

 

Tietoturvahäiriöt ja niistä oppiminen 

 

Tietoturvahäiriöitä ei aina voi välttää millään ennakkosuunnittelulla tai 

varmistuksilla. Usein rajoitteena ovat kustannukset suhteessa saavutettavaan 

hyötyyn. Joskus tämä arviointi toki voi epäonnistua ja kustannukset nousevat-

kin häiriön myötä odotettua suuremmiksi. Jotta tuleviin mahdollisiin häiriöihin 

voidaan jatkossa varautua ja niiden vaikutukset mitigoida, niin kaikista tapah-

tuneista poikkeamista on syytä ottaa opiksi. Tämän takia siihen olisi luotava 

toimivat käytänteet. Näiden perusteella suoritettavan arvioinnin tuloksena voi 

olla tarvetta laajentaa tai lisätä erilaisia hallintakeinoja estämään tilanteiden to-

istumista ja vahinkoja. Huomioitava on riitävät jatkotoimet myös mahdollisten 

luottamuksellisten tietojen joutuessa häiriön kohteeksi. (SFS – ISO 27002 

2017, 77-78.) 

 

Henkilöstöturvallisuus 

 

Henkilöstöturvallisuus on syytä ottaa huomioon koko työsuhteen elinkaaren 

ajan. Riippuen tehtävästä henkilöstön luotettavuuden arviointiin on ki-

innitettävä tarpeellinen huomio ja soveltuvat salassapito- ja vaitiolosopimukset 
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on otettava käyttöön. Myös henkilöstön turvallisuustietoisuutta on pidettävä 

jatkuvasti yllä, soveltuvalla tarkkuudella. Vähimpien oikeuksien periaatetta on 

myös syytä noudattaa tiedonsaantitarpeiden mukaan esim. tehtävien erottelun 

keinoin. (Pitukri 2020, 24-26.) 

 

Tietoturvallisuusriskien hallinta 

 

Katakri lähtee kohdassa T-03 - Tietoturvallisuusriskien hallinta siitä 

vaatimuksesta, että organisaation pitää arvioida olennaiset turvallisuusluokitel-

tuihin tietoihin kohdistuvat riskit ja sen perusteella määritellä tarvittavat turval-

lisuustoimenpiteet (Katakri 2020,11). Tämä määritelmä soveltuu myöskin ei-

turvallisuusluokiteltuun, mutta sellaista tietoa sisältävään aineistoon, minkä 

vuotaminen tai oikeudeton muuttaminen voi aiheuttaa riittävää vahinkoa. 

 

Turvallisuusriskien hallinta pilvessä 

 

Pilviturvallisuuden puolella PITUKRI korostaa koko riskienhallintaprosessin 

merkitystä. Alkaen riskien analysoinnista, tunnettujen riskien mitigoinnista ja 

päätyen käytössä olevien valvonta- ja turvatoimien dokumentointiin. (Pitukri 

2020, 18.) Lisäksi pilven erityispiirteenä tulee sen väkisinkin Internettiin 

yhteydessä olevat käytävät. Näissä on syytä huolehtia yleisiä verkko-

hyökkäyksiä vastaan suojautumisesta soveltuvin toimin. Esimerkkeinä DDOS 

ja verkko-osoitteiden väärentäminen. (Pitukri 2020, 34.) 

 

(Opiskelija) noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita 1 osp 

 

Tiedonhallintalain 4§ määritellään tiedonhallintayksikön johdon tehtäviksi mm. 

se, että henkilökunnalle on tarjolla ajantasaiset ohjeet järjestelmien käytöstä, 

aineistojen käsittelystä, tietoturvallisuudesta, sekä näihin liittyvistä käyt-

töoikeuksista ja poikkeusolosuhteisiin varautumisesta. (Tiedonhallintalaki 

2020, 4.§) 

Tämän kohdan laajuudeksi valittiin yksi osp, koska tässä vaiheessa sen mer-

kitys tuntui täysin yksiselitteiseltä. Tästä valikoitui kohdaksi seuraava. 
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Tietoturvaohjeiden noudattamisen merkitys 

 

Pilviturvallisuuden puolellakin PITUKRI painottaa kohdassaan HT-04 turvalli-

suustietoisuuden lisäämistä mm. koulutuksella ja jalkauttamalla hyviä käytän-

teitä organisaation kaikille tasoille. Erityisesti turvallisuusohjeistuksen noudat-

tamisen pakollisuutta korostetaan, ja tämä pakollisuus ulotetaan myös henki-

löstön tietoturvakoulutuksiinja turvallisuustietoisuuden ylläpitämiseen. (Pitukri 

2020, 25.) 

 

(Opiskelija) opastaa kyberturva- tai tietosuoja-asioissa 3 osp 

 

Tästä koulutuksellisesta lähtökohdista valikoituivat mukaan seuraavat kohdat. 

 

Tietoturvatietoisuus, -opastus ja -koulutus 

 

Standardi ISO 27002 lähtee kohdassa 7.2.2 Tietoturvatietoisuus, -opastus ja -

koulutus siitä, että organisaatioiden on huolehdittava koko henkilöstön, mu-

kaanlukien mahdollisten vuokratyöntekijöiden, opastuksesta ja koulutuksesta. 

Tämä on koko organisaation tehtävä. (SFS – ISO 27002 2020, 18-19) 

 

Turvallisuustyön resurssit 

 

Katakri painottaa kohdassa T-05-Turvallisuustyön resurssit, sitä että organ-

isaatiolla on syytä olla käytössä riittävä asiantuntemus halutun turvallisuusta-

son saavuttamiseksi. Lähtökohtaisesti organisaation palveluksessa tulee olla 

riittävä määrä asiantuntevia henkilöitä, ajan tasalla oleva ohjeistus, jatkuvaa 

koulutusta, soveltuvat työvälineet. Lisäksi myös näiden asioiden valvonnan on 

syytä olla kunnossa. (Katakri 2020, 13.) 

 

Turvallisuuskoulutus 

 

Turvallisuuskoulutuksen vaatimuksina Katakri, kohdassa T-12-Turvallisuus-

koulutus, painottaa koulutuksen järjestämistä ja uhkien tunnistamista. Lisäksi 

varsinkin jos käsitellään turvallisuusluokiteltua tietoa, niin koulutuksen 

säännöllisyyttä ja koulutuksiin osallistuneiden kirjaamisen tärkeyttä 

korostetaan. (Katakri 2020, 20.) 
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10 KYBERTURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMINEN 30 OSP - KURSSIT 

Tähän lukuun on koottu kaikki tässä opinnäytetyössä kehitetyt kolme 10 osp:n 

valmista kurssia. Näitä voidaan suoraan käyttää kyberturvallisuuden 2.asteen 

opinnoissa ja vain opettajan ja opiskelijoiden resurssit sekä käytettävissä 

oleva aika rajaavat tuloksia.  

 

Huomioitavaa on, että käytettäessä näitä kursseja opetusmateriaalina, niin 

opettajan vastuulle jää se, että hän peilaa näitä esitettyjä esimerkkejä omaan 

ajantasaiseen tietoonsa.  Näitä sovellettaessa opettaja pääsee myös käyt-

tämään ja kehittämään omaa ammattitaitoaan – näinollen kurssit ovat ja py-

syvät aina ajansalla. 

 

10.1 Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja 

Tämä osio käsittelee hallinta- ja suojauskeinojen hyödyntämistä, sekä teknis-

esti, että myös inhimilliset tekijät huomioonottaen. 10 osp:n osio on jaettu 

kahteen kolmen osp:n ja yhteen neljän osp:n osaan. 

 

(Opiskelija) suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla (3 osp) 

 

Päivitykset 

-varmistettava päivitysten asentuminen (tai asentaminen) 

 

 Ohjeistus loppukäyttäjille 

 - mitä saa tehdä ja mitä ei 

 

Esimerkkiharjoitus 

Laadi ohjeistukset erilaisille loppukäyttäjäryhmille, kuten esim. ko-

tikäyttäjä, pienyrittäjä ja yrityksen työntekijä. 

 

Arviointikohteet 

 Ohjeistuksen laatu ja oikeellisuus 

 - havainnointi 
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  - virustorjunta, haittaohjelmat 

 - käyttöjärjestelmän koventaminen 

  - minkälaisia keinoja ? 

Esimerkkiharjoitus 

 Asenna toimintavalmis tietokone 

Arviointikohteet 

 - päivitykset 

 - virustorjunta 

- käyttäjätilit (admin, peruskäyttäjä, vieras poistettu käytöstä) 

 

Esimerkkiharjoitus 

 -Kovenna edellinen asennus 

 

Arviointikohteet 

 -Kovennuksen taso ja onnistuminen    

 

Estäminen 

 - haitallisten verkkosivujen esto (verkon valvonta) 

 

Tiedonsiirrot 

 

Kehitys - testaus - tuotanto 

 - logit 

 - palautusstrategia 

 

Esimerkkitehtäviä (oppimistehtävä, ryhmässä/itsenäisesti) 

-Mitä keinoja on estää käyttäjää menemästä "haitalliselle" verk-

kosivulle ? 

 

-Miten käyttäjää voi rajoittaa tuomasta koneeseen mahdollisesti 

"haitallisia" tiedostoja ? 

   

 -Missä tilanteissa järjestelmälogeista on hyötyä ? 
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Esimerkkiharjoitus 

-Ota koneelta talteen kirjautumislogit 

-Muuta asetuksia siten, että vain kriittiset tilanteet 

logitetaan ja tarkista tulos 

 

-Miten yksittäinen tietokone voidaan palauttaa toimivaksi, jos si-

ihen on esim. tarttunut virus ? 

 

Esimerkkiharjoitus 

-Ota koneesta image ja palauta se toiseen vastaavaan 

koneeseen 

   

Mistä/miten löytää tietoa haavoittuvuuksista ja niihin 

liittyvistä ongelmista ja erilaisista ratkaisuista ml. nol-

lapäivähaavoittuvuudet 

 

Arviointikohteet 

- Harjoitusten onnistuminen  

 - Havaintojen tarkkuus ja todenmukaisuus 

 

(Opiskelija) hallitsee laitetta hallintatyökaluilla (4 osp) 

 

Etäyhteydet 

 

Esimerkkiharjoitus 

-Luo ja testaa etäyhteys (esim. virtuaali) koneelle, huomioiden 

palomuurit yms.  

 

Arviointikohteet 

- Harjoituksen onnistuminen ja raportointi  

 

Varmuuskopiointi 
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Esimerkkiharjoitus 

-Määritä varmuuskopiointiasetukset ja tarkista, että ne toimivat 

oikein 

 

Arviointikohteet 

 - Harjoituksen onnistuminen ja raportointi  

 

Kapasiteetinhallinta 

 

Esimerkkiharjoitus 

 -Asenna virtuaalikoneeseen jokin serveri  

  - Salli etäyhteydet tähän serveriin, testaa 

  - Määritä se ottamaan varmuuskopiot automaattisesti 

  - Määritä siihen jaettu levy ja rajaa sen koko sovitusti 

  - Tarkista, että levyn jako toimii sovitusti  

 

Arviointikohteet 

 - Harjoituksen onnistuminen ja laajuus 

 

Toimintaohjeiden dokumentointi 

 - laitteistojen käynnistys / sammutusmenettelyt 

- eskalointiyhteystiedot 

 - muutosten hallinta 

- kehitys - testaus - tuotanto 

 - virheiden käsittely  

 

Esimerkkitehtäviä (oppimistehtävä, ryhmässä / itsenäisesti) 

-Mitkä seikat on syytä dokumentoida järjestelmän hu-

oltoa/ylläpitoa varten ? 

 -Miksi eskalointiyhteystiedot ovat tärket, vai ovatko ? 

 -Miten virhelogeihin pitää suhtautua ? 

-Minkälaisia mahdollisuuksia / uhkia tuo pilvipalveluiden yleisty-

minen ? 
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-Mitä tarkoittavat kontti(container) pohjaiset ratkaisut kuten esim. 

Kubernetes, entäs serverless esim. AWS Lambda ja miten ne 

pitäisi huomioida ? 

 

Arviointikohteet 

- Vastausten laajuus ja todenmukaisuus 

 

(Opiskelija) vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoi-

tuksenmukaisen salausmenetelmän (3 osp) 

 

Salauspolitiikka 

 

Käyttötarve ( riskiarvio ja suojaustaso) 

 

Salausavainten hallinta 

 

Roolit ja velvollisuudet 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

-Määritä salattu levyasema (esim. ulkoinen muisti) tietokoneeseen 

(eg. Bitlocker) ja varmuuskopioi sen palautusavain 

-Yritä tätä palautusavainta käyttäen saada pääsy tähän asemaan 

(käyttämättä varsinaista salasanaa) 

-Mitä salausta tämä menetelmä käyttää ja voiko sitä muuttaa ? 

-Etsi jokin toinen tapa salata levy ja kokeile sitä, raportoi tulokset 

    

-Kun salasanoja yms. arkaluontoista materiaalia joudutaan 

säilömään, käytetään yleensä tiivisteitä. Miten näitä käytetään 

oikeaoppisesti ? 

 

Arviointikohteet 

 - Harjoitusten onnistuminen ja laajuus 

 - Vastausten todenmukaisuus 
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10.2 Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä 

Tämä osio käsittelee myös offensiivista kyberturvallisuutta. Tämänkaltaisten 

taitojen opettamisessa on syytä käyttää sekä tilanne- että henkilökohtaista 

harkintaa. 10 osp:n osio on jaettu kolmeen kolmen osp:n ja yhteen yhden 

osp:n osaan. 

 

Yleistä teoriaa taustaksi: OWASP (https://owasp.org) 

 

(Opiskelija osaa) valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointi-

työkaluja (3 osp) 

 

Automaattiset haavoittuvuuksien skannausvälineet  

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

      -Mitä ovat automaattiset skannausvälineet, mihin ja miten niitä käytetään ? 

 - Minkälaisissa ympäristöissä 

 - Minkälaisia kaupallisia ja ei-kaupallisia työkaluja löytyy 

- Mitä hyötyä skannauksista on, ts. miten niillä voidaan 

vaikuttaa tietoturvaan ? 

 

Arviointikohteet 

 -Löydetyt työkalut, niiden vaikuttavuudet  

 -Vastausten todenmukaisuus 

     

Jäljitettävyys ja havainnontikyky  

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

 -Miksi jäljitettävyys on tärkeää ? 

  -Miten toteutetaan käytännössä ? 

- Labraesimerkki, määrittele logitukset (kaikesta mahdollisesta 

/ tarpeellisesta / välttämättömästä) 

 

Arviointikohteet 

 -Logien tulkinta 
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 -Vastausten todenmukaisuus 

 

(Opiskelija osaa) skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena 

olevasta sovitusta verkosta (3 osp) 

     

Tietoturvatestaus ja -arviointi  

 - Virtuaaliympäristöjen käyttö (suljettu ympäristö) 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

 - Suunnittele tietoturvatestaus prosessi  

 

Arviointikohteet  

  -Prosessin ja sen toteutuksen testaamisen onnistuminen 

 -Vastausten todenmukaisuus   

 

Tunkeutumistestaus  

 - Kali linux 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

- Tutustu tarkemmin Kali Linuxin työkaluihin - onko kokoelma 

ainutlaatuinen, vai onko vaihtoehtoja (ei-kaupallisia) ? 

  - Porttiskannaukset 

  - Injektiot (SQL yms.) 

 

Arviointikohteet 

 -Soveltuvien tunkeutumistyökalujen löytäminen ja käyttö 

 -Vastausten todenmukaisuus   

      

Haavoittuvuuksien hallinta pilvessä  

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

 - DDOS - suojaukset 

 - virheelliset konfiguroinnit 

 - konttiteknologia 
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Arviointikohteet 

      -Vastausten todenmukaisuus 

 

(Opiskelija osaa) varmentaa järjestelmän haavoittuvuuksia (3 osp) 

 

Teknisten haavoittuvuuksien arviointi  

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

 - WireShark, tutustu ja harjoittele käyttöä  

 - Liite 9:n tehtävä 

 

Arviointikohteet 

 -Harjoituksen onnistuminen 

 

Pilven ongelmat 

  

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

 -Jatkuvasti avoinna julkiverkkoon, miten suojaudutaan ? 

 

Arviointikohteet 

 -Vastausten todenmukaisuus 

 

(Opiskelija) tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi (1 

osp) 

 

Koko henkilöstön rooli 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

          - Salasanahallinta, salasanahallintaohjelmistot 

- Salasanojen logiikka. Esim. "," (pilkku) salasanassa saattaa 

johtaa haavoittuvuuteen jos varastettuja salasanoja tallen-

netaan taulukoihin 

 - Vähimpien oikeuksien periaate 
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Arviointikohteet 

 -Vastausten todenmukaisuus 

 

10.3 Opiskelija edistää kyberturvallisuusratkaisuja  

Tämä osio keskittyy lakiasioihin ja koulutuksen merkitykseen. Mahdollisesti 

tapahtuneista tietoturvahäiriöistä on otettava opiksi. 10 osp:n osio on jaettu 

kolmeen kolmen osp:n ja yhteen yhden osp:n osaan. 

 

(Opiskelija) tuntee tietoturvaan- ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset 

sekä muut viranomaismääräykset (3 osp) 

 

Lait, asetukset ja viranomaismääräykset 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

-Miten lait ja asetukset liittyvät kyberturvallisuuteen ? 

-Miten viranomaismääräykset voidaan toteuttaa "oikein" ja mistä 

niistä saa tarkempaa tietoa ? 

 

Arviointikohteet  

-Vastausten todenmukaisuus 

                    -Löydettyjen vaihtoehtoisten toimintojen laajuus ja vaikuttavuus 

 

GDPR – kaikkialla 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

-Mitä tarkoittaa GDPR ja mihin se käytännössä vaikuttaa ? 

- mitä tietoja henkilöistä saa kerätä ilman, että kerätään GDPR:n 

mukaisesti "henkilötietoja" ? 

- jos näitä kerätään, mitä kaikkea käytännössä tarvitsee tehdä 

jotta GDPR:n vaatimukset täyttyvät ? 

- arvioi jonkin verkkopalvelun (iso tai pieni) GDPR-"sopivuus" 

(compliance)  
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-Evästeet ja esim. kolmannen osapuolen evästeisiin liittyvät EU-

säädökset, ja mitä edes ovat "kolmannen osapuolen evästeet" ja 

mitkä ovat näiden implikaatiot tietosuojan ja -turvan kannalta 

 

Arviointikohteet 

 -Vastausten todenmukaisuus 

 

(Opiskelija) havainnollistaa kyberuhkia ja niitä vastaavia riskejä (3 osp) 

         

Tietoturvahäiriöt ja niistä oppiminen 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

-Etsi lähiaikoina tapahtuneita julkisuuteen tulleita ongelmia ja 

pohdi miten ne oltaisiin voitu välttää?  

 

Arviointikohteet 

 -Vastausten todenmukaisuus 

 -Löydettyjen esimerkkien määrä ja analysointi 

 

Henkilöstöturvallisuus 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

-salasananhallintaohjelmistot, minkälaisia on ja miten niiden oikea 

käyttö voi helpottaa asioita, vaarantamatta tietoturvaa ? 

-Mikä on 2FA, miten se eroaa esim. SMS-pohjaisen vs. kol-

mannen osapuolen sovelluksien (esim. Google Authenticator) 

välillä tietoturvan kannalta 

 

Arviointikohteet 

 -Vastausten todenmukaisuus 

 

Tietoturvallisuusriskien hallinta 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

-Zero Trust, miten liittyy tähän ?    
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-Vain minimioikeuksien jakaminen sovelluksille/henkilöille, mutta 

vaikeuttaako asioita jos esim. henkilön rooli organisaatiossa 

laajenee 

 -Yhteyksien rajoittaminen, VPN:ien käyttö 

-Laadi kuvitteelliselle yritykselle tietoturvaohjeistus, huomioi aina-

kin seuraavat seikat: 

  - Uuden työntekijän saapuminen 

- Päivittäinen työ, työvälineistö erotettu henkilökoh-

taisista välineistä, työtä varten oma puhelin-/nettiliit-

tymä? 

  - Työntekijän lähteminen 

- Kuinka paljon tuhoa pahantahtoinen työntekijä voisi 

pahimmillaan saada aikaan? 

- Ja näiden implikaatiot työtehokkuuteen, pienessä 

organisaatiossa aikaa väkisinkin vähemmän kuin 

suuremmassa, vai onko ? 

 

Arviointikohteet 

 -Vastausten todenmukaisuus 

 -Tietoturvaohjeistuksen laajuus ja laatu 

 

Turvallisuusriskien hallinta pilvessä 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

-Vertaile omaa palvelinta vs pilvessä sijaitsevaa tietoturvan kan-

nalta 

 

Arviointikohteet 

 -Vastausten todenmukaisuus 

 -Löydettyjen perusteltujen seikkojen vaikuttavuus 
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(Opiskelija) noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita (1 osp) 

 

Tietoturvaohjeiden noudattamisen merkitys 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

- Miksi tietoturvaohjeita pitää noudattaa, eikä mennä helpoimman 

kautta ? 

- Miten estetään tietoturvaohjeistuksen vastainen toiminta, vai 

voidaanko sitä vain lieventää ? 

 

Arviointikohteet 

 -Vastausten todenmukaisuus 

 -Löydettyjen vastausten perustelut 

 

(Opiskelija) opastaa kyberturva- tai tietosuoja-asioissa (3 osp) 

 

Tietoturvatietoisuus, -opastus, ja -koulutus 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

-Miten ylläpidetään organisaation henkilöstön tietoturvatietoisuutta 

ja varmistetaan sen ajantasaisuus ? 

-Miten koulutukset pitäisi järjestää, jotta tieto varmasti menee 

perille ? 

-Miten henkilöstö saadaan reagoimaan mahdollisiin poikkeustilan-

teisiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ? Vai onko tämä 

tarpeen ? 

 

Arviointikohteet 

 -Vastausten todenmukaisuus 

 -Löydettyjen vastausten perustelut 
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Turvallisuustyön resurssit 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

-Minkälaiset resurssit ovat riittävät tietoturvan kan-

nalta ? 

-Mihin pitää kiinnittää huomiota, kun näitä resursseja 

käytetään/vastuutetaan henkilöitä ? 

 

Arviointikohteet 

-Vastausten todenmukaisuus 

-Löydettyjen vastausten perustelut 

 

Turvallisuuskoulutus 

 

Esimerkkiharjoituksia ja -tehtäviä 

-Onko säännöllinen turvallisuuskoulutus edes tarpeen ? 

-Minkä osan henkilöstöstä olisi syytä näihin osallistua ja miksi ? 

 

Arviointikohteet 

 -Vastausten todenmukaisuus 

 -Löydettyjen vastausten perustelut 
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11 TULOSTEN ANALYSOINTI JA PÄÄTELMÄT 

Kurssien kehittäminen etätyöskentelyn suuntaan muokatulla Learning café-

menetelmällä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Tämä keskustelualustan 

(WhatsApp) ja sähköpostin yhdistelmä mahdollisti ideointityöpajan joustavan 

työskentelyn, vaikka jäsenet harvoin näkivät toisiaan. Myöskin tarvittaessa 

useiden eri “kokousten” nopeus mahdollisti monien seikkojen muokkauksen 

välittömästi ja joustavasti. Normaalissa kokouskäytännössä tämä ei olisi ollut 

mahdollista. Negatiivisena puolena oli se, että yhteisiä tapaamisia oli alun jä-

lkeen harvemmin, mikä toki oli odotettavaakin. Tosin keväällä 2022 vallinneen 

Koronatilanteen takia tämä oli vain pakko hyväksyä. 

 

Kaikkiin tutkimuskysymyksiin löytyi vastaus, jatkokehitysideoitakin löytyi ja lop-

putuloksena saatiin aikaiseksi kolme kpl 10 osp:n kurssia. Näitä kursseja, tai 

niiden suunnittelun taustasta kertovaa materiaalia, voivat sitten opettajat ha-

lutessaan hyödyntää. 

 

Työpajatoiminnan kehittyminen on nähtävissä kuvasta 10, joka tapahtui 

pääsääntöisesti jo ensimmäisen 10 osp:n palan kehittämisen aikana. Tässä 

alustavan ja täydentävän oman työskentelyn rooli kasvoi merkittäväksi, toisen 

työpajan rooli muuttui tätä työtä tukevaksi ja alunperin varsinaiseksi työpajaksi 

kaavaillun työpajan rooli kutistui lähes olemattomiin. 

   

  Kuva 10. Työpajatoiminnan kehittyminen 
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Jokaisen pidetyn työpajan jälkeen kirjatut asiantuntijahaastattelut ja havainnot 

olivat tärkeä osa tämän tutkimuksen dokumentointia ja ne toimivat hyvin 

tukena tulosten analysoinnissa. Sopivan laaja kokoonpano eri alojen 

asiantuntijoita tuki osaltaan myös tätä työpajatoimintaa, varsinkin ideointi-

työpajassa. Lopuksi koko kehitetty kurssipaketti luovutettiin Ammattiopisto 

Liven tieto- ja viestintätekniikan opettajalle. 

 

 

11.1 Tutkimuskysymys 1 – Miten kyberturvallisuuden OPSin ammatti-

taitovaatimukset peilautuvat nykytilaan ja tutkittuun tietoon? 

Tähän tutkimuskysymykseen löytyy selkeä vastaus luvusta 6, Opetussuun-

nitelman ammattitaitovaatimukset ja standardit. Lisäksi luku 7, Muut lähteet, 

täydentävät tätä näkemystä. Jo heti alussa tehtyjen havaintojen perusteella 

kaikki löydetty materiaali näytti viittaavan loppujen lopuksi ISO 27000-sarjan 

standardeihin ja siellä mainittuihin kohtiin.  

 

Kun peilataan OPS:a näihin ISO 27000 -sarjan standardeihin, niin voidaan 

nähdä, että kaikki kohdat tästä OPSista on erittäin suurella todennäköisyydellä 

otettu suoraan näistä standardeista. Katakrista ja Pitukrista löytyvät viitteet 

samoihin kohtiin – joko suoraan tai epäsuoraan - vahvistavat tätä näkemystä. 

OPS:n laatijat ovat pyrkineet löytämään mahdollisimman korkean tason mihin 

ovat OPS:n sisällön perustaneet, joten tämä on siten täysin loogista ja oikein. 

 

Työpajatyöskentelyissä tuli useaan otteeseen esille se, että ammatti-

taitovaatimukset muovautuvat kurssia pidettäessä tai jo suunnitteluvaiheessa 

tekniikan kehityksen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Toki siten, 

että varsinaisista oppimistavoitteista ei tingitä. Käytäntö vain muuttaa 

muotoaan. Yksi ongelma tämänkaltaisissa kursseissa on se, että varsinainen 

työelämäoppiminen voi jäädä vähemmälle. Monessakaan työssäop-

pimispaikassa ei ole mahdollista päästää opiskelijaa muokkaamaan tuotan-

tokäytössä olevaa järjestelmää kyberturvallisuutta sivuavissa asioissa. 
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11.2 Tutkimuskysymys 2 - Miten otetaan huomioon erityistä tukea 

tarvitsevien opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat ja osaamistaso? 

Kaikessa koulutuksessa, tapahtui se sitten luokassa tai työpaikalla, on 

avainasemassa se, että opetettava viesti menee perille ja se omaksutaan. 

Käytännössä tämä edellyttää sitä, että opiskelijalla on ensinnäkin motivaatiota 

oppia. Jos tätä ei ole, niin oppiminen on hankalampaa tai suorastaan mah-

dotonta.  

 

Opettajalla, tai erityisopettajalla ei ole mitään taikakeinoja edesauttaa opiskeli-

jaa kiinnostumaan asiasta, ellei motivaatio ole sopiva. Perinteisen ajatuksen 

mukaan motivaatio jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoinen motivaatio, esim. 

hyvä arvosana tai jokin palkkio voi johtaa haluttuun tulokseen, mutta sisäinen 

motivaatio, jolloin henkilö on oikeasti kiinnostunut asiasta edesauttaa op-

pimista ja siten johtaa parempiin tuloksiin. (Salovaara 2004.) 

 

Ammattiopisto Liven Tieto- ja viestintätekniikan linjalla asia on ratkaistu 

seuraavasti. Luokkia on yhteensä neljä. Yhdessä luokassa on keskimäärin 12 

opiskelijaa, määrä toki vaihtelee, joskus päivittäinkin. Tämä vaihtelu johtuu 

sekä opiskelijoiden poissaoloista että joustavasta työssäoppimisesta, jolloin 

osa opiskelijoista on työpaikoilla työssäoppimassa. Joustavasta hausta 

johtuen jokaisella luokalla on opintojensa eri vaiheissa olevia opiskelijoita. 

Aina, kun joku valmistuu, niin hänen tilalleen otetaan uusi opiskelija. Heitä 

opettaa kussakin luokassa yksi erityisopettaja ja hänellä on apuna keski-

määrin 75 prosenttia ajasta paikalla oleva ohjaaja. Ohjaajaresurssi on todettu 

toimivaksi ja riittäväksi, koska sitä voidaan tilanteen mukaan siirtää luokasta 

toiseen. (Kotro 2022) 

 

Oleellinen asia tässä on opiskelijoiden tunteminen. Kun opettaja tuntee 

opiskelijansa vahvuudet ja vahvistettavat osa-alueet, niin hänen on helppo 

laatia luvussa 12 esitellyn valmiin materiaalin pohjalta soveltuvat tehtävät tai 

harjoitukset, jotka tuottavat opiskelijalle sekä sopivan määrän haasteita, että 

myöskin onnistumisen kokemuksia. Lisäksi mahdolliset mukautukset on 

helppo tehdä opiskelijakohtaisesti. 
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11.3 Tutkimuskysymys 3 - Miten suunnitellaan kurssi, joka on 

ylläpidettävissä tekniikan kehityksen mukana? 

Tähän kysymykseen löydettiin konkreettinen vastaus jo ensimmäisistä, 

huhtikuussa 2022 pidetyistä, työpajoista. Tämä on tarkemmin kuvattu luvussa 

8.3. Mitään kurssia ei suunnitella kovin yksityiskohtaiseksi, vaan kaikki 

tehtävät ja harjoitukset ovat esimerkkejä – tällä hetkellä – vallitsevasta 

teknologiasta ja käytänteistä. Lisäksi tätä tukemaan on valittu soveltuvat arvio-

intikohteet. Tällöin opettaja pääsee käyttämään omaa ammattitaitoaan ja voi 

lisäksi soveltaa kursseja opiskelijoiden mukaan. Tosin joku laiskempi opettaja 

saattaisi olla eri mieltä, mutta onneksi tällaisia opettajia ei ole oikeasti ole-

massa. 

 

Mielenkiintoinen yhtymäkohta tähän ajatukseen tuli esille syksyllä 2022. 

Jyväskylässä julkaistiin loppuraportti kyberturvallisuuden koulutusohjelman ke-

hittämisestä, ja siellä todettiin, että tässä OPSissa vaatimukset olivat huomat-

tavasti abstraktimpia kuin monet muut tieto- ja viestintätekniikan perusteet. 

Tätä pidettiin hyvänä koska se mahdollistaa juurikin tämän opetuksen 

sisältöjen sovittamisen kulloiseenkin tarpeeseen ja ajan tasalla pitämisen. 

(Lehto 2022, 48.) 
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12 JATKOKEHITYSIDEAT 

12.1 Ammattiosaamisen näytöt 

Ammattiosaamisen näytöt kuuluvat kiinteästi opiskelijan osaamisen arviointiin. 

Ne on määritelty suoritettavaksi pääsääntöisesti työpaikoilla. Ainoastaan 

poikkeustapauksissa ne voidaan suorittaa oppilaitoksessa. (OPH 2022.) 

 

Kyberturvallisuuden koulutusohjelman kehittämistä koskevan hankkeen loppu-

raportissa tuli esille, että kyberturvallisuuden ylläpitämisen ammatti-

taitovaatimukset ovat niin vaativia, että ammattiosaamisen näytön suoritta-

minen työpaikalla ei käytännössä ole juurikaan mahdollista. Tämä siitä syystä, 

että ne edellyttäisivät pääsyä tuotantojärjestelmiin tai sellaista offensiivista 

käyttäytymistä verkkoa kohtaan, jota opiskelija harvemmin voi päästä suoritta-

maan. (Lehto 2022, 48.) 

 

Ammattiosaamisen näyttöjen integrointi soveltuvin osin työpaikalla tapah-

tuvaan oppimiseen voisi olla luonteva jatko tälle työlle. Tämän toteuttaminen 

edellyttäisi toki tarkkaa harkintaa sekä oppilaitoksen että työssäoppimispaikan 

edustajalta. Lisäksi työssäoppimispaikalla pitäisi olla sellaisia työpaik-

kaohjaajia, jotka voisivat tähän käyttää omaa aikaa ja osaamistaan. 

 

12.2 Tarkemmat arviointikohteet 

Tässä työssä on lähtökohtaisesti jätetty tarkempien arviointikohteiden määrit-

tely opettajan vastuulle. Tällöin kurssin ajantasaisuus ja muokattavuus säilyy, 

lisäksi käytettävissä olevat resurssit voivat olla erilaiset eri paikoissa, jolloin 

kohteiden valinta on ainut toimiva ratkaisu. Riskinä tässä toki on suuri vaihtelu 

opettajien osaamisen ja kurssin laatimiseen käytettävän ajan välillä. Näiden 

riskien minimoiminen voisi olla myös luonteva kehityskohde. 
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Liite 1 
 

Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja 
(31.3.2022) 
 
   suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla 
 - ohjeistus loppukäyttäjille 
  - mitä saa tehdä ja mitä ei 
 - havainnointi 
  - virustorjunta, haittaohjelmat 
 - estäminen 
  - haitallisten verkkosivujen esto (verkon valvonta) 
  - tiedonsiirrot 
 - kehitys - testaus - tuotanto 
  - logit 
  - palautusstrategia 
   hallitsee laitetta hallintatyökaluilla 
 - toimintaohjeiden dokumentointi 
  - laitteistojen käynnistys / sammutusmenettelyt 
 - varmuuskopiointi 
 - virheiden käsittely  
 - eskalointiyhteystiedot 
 - muutosten hallinta 
  - kehitys - testaus - tuotanto 
 - kapasiteetinhallinta 
  vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukaisen sa-
lausmenetelmän 
 - salauspolitiikka 
 - käyttötarve ( riskiarvio ja suojaustaso) 
 - salausavainten hallinta 
 - roolit ja velvollisuudet 
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Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja (v2, 
1.4.2022) 
    
1)   suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla (3 osp) 
- päivitykset 
 - varmistettava päivitysten asentuminen (tai asentaminen) 
- ohjeistus loppukäyttäjille 
 - mitä saa tehdä ja mitä ei 
- havainnointi 
 - virustorjunta, haittaohjelmat 
 ->>>  Harjoitustyö 
  Asenna toimintavalmis tietokone 
  Arviointikohteet 
   - päivitykset 
   - virustorjunta 
- estäminen 
 - haitallisten verkkosivujen esto (verkon valvonta) 
 - tiedonsiirrot 
- kehitys - testaus - tuotanto 
 - logit 
 - palautusstrategia 
 

->>> Kirjallinen tehtävä (oppimistehtävä, ryhmissä/pari-
työnä/yksin) 
 
Mitä keinoja on estää käyttäjää menemästä "haitalliselle" verk-
kosivulle ? 

 
Miten käyttäjää voi rajoittaa tuomasta koneeseen mahdollisesti 
"haitallisia" tiedostoja ? 

  
 Missä tilanteissa järjestelmälogeista on hyötyä ? 
   

Miten yksittäinen tietokone voidaan palauttaa toimivaksi, jos si-
ihen on esim. tarttunut virus  

 
 
2)   hallitsee laitetta hallintatyökaluilla (4 osp) 
 
 - etäyhteydet 
  - käytännön testi 
 
 - varmuuskopiointi 
 - kapasiteetinhallinta 
  - virtuaalikoneella testi 
 
  ->>>  Harjoitustyö 
   Asenna virtuaalikoneeseen jokin serveri  
   - Salli etäyhteydet tähän serveriin, testaa 

- Määritä se ottamaan varmuuskopiot au-
tomaattisesti 
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- Määritä siihen jaettu levy ja rajaa sen 
koko sovitusti 

   - Tarkista, että levyn jako toimii sovitusti  
  
 - toimintaohjeiden dokumentointi 
  - laitteistojen käynnistys / sammutusmenettelyt 
 - eskalointiyhteystiedot 
 - muutosten hallinta 
  - kehitys - testaus - tuotanto 
 - virheiden käsittely  
 

->>> Kirjallinen tehtävä (oppimistehtävä, ry-
hmissä/parityönä/yksin) 

  
Mitkä seikat on syytä dokumentoida järjestelmän hu-
oltoa/ylläpitoa varten ? 

  
  Miksi eskalointiyhteystiedot ovat tärket, vai ovatko ? 
 
  Miten virhelogeihin pitää suhtautua ? 
 
 
3)  vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukaisen sa-
lausmenetelmän ( 3 osp) 
 
 - salauspolitiikka 
 - käyttötarve ( riskiarvio ja suojaustaso) 
 - salausavainten hallinta 
 - roolit ja velvollisuudet 
 
 
  ->>>  Harjoitustyö/kirjallinen tehtävä 
 

Määritä salattu levyasema tie-
tokoneeseen (eg. Bitlocker) ja varmuus-
kopioi sen palautusavain 
Yritä tätä palautusavainta käyttäen saada 
pääsy tähän asemaan (käyttämättä varsi-
naista salasanaa) 

 
Mitä salausta tämä menetelmä käyttää ja 
voiko sitä muuttaa ? 

 
Etsi jokin toinen tapa salata levy ja 
kokeile sitä, raportoi tulokset 
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Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja (kom-
mentit v2) 
    
1)   suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla (3 osp) 
 
KOMMENTTI (Jäsen H): Kuuluisiko tähän laitteen suojaamiseen myös 
käyttöjärjestelmien koventaminen? Tai menisikö se paremmin jonkun 
muun osa-alueen alle? 
Erilaisia windows hardening guideja löytyy jonkun verran ja haastavaa 
toki voi olla valita niistä "paras". 
Opiskelijoiden voisi kuitenkin olla hyvä tutustua ajatukseen koven-
tamisista, että otetaan ylimääräisiä palveluita pois päältä ja mietitään 
mitä  
käyttäjätunnuksia milläkin oikeuksilla tarvitaan koneessa ja miten bootti-
asetuksia saattaa kannattaa säätää yms. 
 
 
 
 - päivitykset 
 - varmistettava päivitysten asentuminen (tai asentaminen) 
 
 
KOMMENTTI (Jäsen H): Voisiko olla joku tiedonhakuharjoitus haavoit-
tuvuuksista ja niihin liittyvistä päivityksistä?  
Esim. https://msrc.microsoft.com/update-guide/ 
 
 
  - ohjeistus loppukäyttäjille 
 - mitä saa tehdä ja mitä ei 
 
KOMMENTTI (Jäsen H): Voisiko tästä olla joku kirjallinen tai suullinen 
harjoitus? 
Voisi sisältää pohdintaa siitä, että miten eri loppukäyttäjiä ohjeistetaan 
eri tilanteisiin, esim. yksityiskäyttö vs. työelämä. 
Entä millaisissa työpaikoissa voi olla tavallista tärkeämpää huomioida 
tietoturva-asioita?  
Näihinhän ei taida täydellisiä esimerkkivastauksia olla, mutta enempi siis 
herättelemään pohdintaa. 
 
 
 
 - havainnointi 
 - virustorjunta, haittaohjelmat 
 
 
 ->>>  Harjoitustyö 
 
  Asenna toimintavalmis tietokone 
  Arviointikohteet 
   - päivitykset 
   - virustorjunta 
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 - estäminen 
  - haitallisten verkkosivujen esto (verkon valvonta) 
  - tiedonsiirrot 
 - kehitys - testaus - tuotanto 
  - logit 
  - palautusstrategia 
 
 

->>> Kirjallinen tehtävä (oppimistehtävä, ryhmissä/pari-
työnä/yksin) 

 
Mitä keinoja on estää käyttäjää menemästä "haitalliselle" verk-
kosivulle ? 

 
Miten käyttäjää voi rajoittaa tuomasta koneeseen mahdollisesti 
"haitallisia" tiedostoja ? 

   
 Missä tilanteissa järjestelmälogeista on hyötyä ? 
   

Miten yksittäinen tietokone voidaan palauttaa toimivaksi, jos si-
ihen on esim. tarttunut virus ? 

 
 
 
2)   hallitsee laitetta hallintatyökaluilla (4 osp) 
 
 - etäyhteydet 
  - käytännön testi 
 
 - varmuuskopiointi 
 - kapasiteetinhallinta 
  - virtuaalikoneella testi 
 
 ->>>  Harjoitustyö 
  Asenna virtuaalikoneeseen jokin serveri  
  - Salli etäyhteydet tähän serveriin, testaa 
  - Määritä se ottamaan varmuuskopiot automaattisesti 
  - Määritä siihen jaettu levy ja rajaa sen koko sovitusti 
  - Tarkista, että levyn jako toimii sovitusti  
  
 - toimintaohjeiden dokumentointi 
  - laitteistojen käynnistys / sammutusmenettelyt 
 - eskalointiyhteystiedot 
 - muutosten hallinta 
  - kehitys - testaus - tuotanto 
 - virheiden käsittely  
 

->>> Kirjallinen tehtävä (oppimistehtävä, ryhmissä/pari-
työnä/yksin) 
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Mitkä seikat on syytä dokumentoida järjestelmän hu-
oltoa/ylläpitoa varten ? 

  
  Miksi eskalointiyhteystiedot ovat tärkeät, vai ovatko ? 
 
  Miten virhelogeihin pitää suhtautua ? 
   
KOMMENTTI (Jäsen T): Pitäiskö tässä kohdassa ottaa jotenkin hu-
omioon pilvipohjaiset palvelinratkaisut ja perinteisten sellasten 
vaihtoehdot (kontti/container-pohjaiset ratkaisut, esim. Kubernetes, 
serverless-ratkaisut, esim. AWS Lambda) ja miten niiden käyttö/käyt-
tämättömyys vaikuttaa järjestelmän turvallisuuteen, ylläpidettävyyteen ja 
hallintaan ja siten tuossa mainittuihin pointteihin (varmuuskopiointi, ka-
pasiteetinhallinta, käynnistys/sammutus, etäyhteyksien ottaminen). 
Menee tosin ehkä vähän otsakkeen "hallitsee laitetta hallintatyökaluilla" 
ohi, mut ehkä jotenkin tuota vois olla hyvä tuoda esille, ehkä näkökul-
mana sit etäyhteydet pilvipohjaisiin järjestelmiin ja niiden turvallisuus? 
 
 
 
3)  vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukaisen sa-
lausmenetelmän ( 3 osp) 
 
 - salauspolitiikka 
 - käyttötarve ( riskiarvio ja suojaustaso) 
 - salausavainten hallinta 
 - roolit ja velvollisuudet 
 
 
 ->>>  Harjoitustyö/kirjallinen tehtävä 
 

Määritä salattu levyasema tietokoneeseen (eg. Bitlocker) ja 
varmuuskopioi sen palautusavain 
Yritä tätä palautusavainta käyttäen saada pääsy tähän asemaan 
(käyttämättä varsinaista salasanaa) 

 
 Mitä salausta tämä menetelmä käyttää ja voiko sitä muuttaa ? 
 
 Etsi jokin toinen tapa salata levy ja kokeile sitä, raportoi tulokset 
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KOMMENTTI (Jäsen H): Voisiko tiedonhakutehtävinä ja/tai käytännössä 
kokeiltavina ja raportoitavina tehtävinä olla myös esim. ulkoisen median 
salaamista tai yksittäisten tiedostojen tai pakettien 
salasanasuojaamista? Mahdollisesti myös pohdintaa siitä, että jos nyt 
salasanasuojattu 
tiedosto lähetetään vaikka sähköpostiliitteenä, niin mitä kautta se 
salasana sitten lähetetään? Tähänkään ei liene yhtä oikeaa vastausta. 
 
KOMMENTTI (Jäsen T): Pitäiskö jotenkin tuoda esille myös tiivisteet ja 
miten niiden oikeaoppinen käyttö voi parantaa kyberturvallisuutta, ja  
 
miten eroavat salauksesta. Ehkä myös jotenkin vois jonkun lyhyen pere-
hdytyksen/tehtävän erilaisista salauksista ja salaustyypeistä (symme-
trinen/asymmetrinen salaus) teettää? 
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Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja (v3, 
4.8.2022) 
    
1)   suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla (3 osp) 
 
 - päivitykset 
 - varmistettava päivitysten asentuminen (tai asentaminen) 
  - ohjeistus loppukäyttäjille 
  - mitä saa tehdä ja mitä ei 
 - havainnointi 
  - virustorjunta, haittaohjelmat 
 - käyttöjärjestelmän koventaminen 
  - minkälaisia keinoja ? 
 
 ->>>  Esimerkki harjoitus 1 
 
  Asenna toimintavalmis tietokone 
  Arviointikohteet 
   - päivitykset 
   - virustorjunta 
 
 ->>> Esimerkki harjoitus 2 
  Kovenna edellinen asennus 
 
 - estäminen 
  - haitallisten verkkosivujen esto (verkon valvonta) 
  - tiedonsiirrot 
 - kehitys - testaus - tuotanto 
  - logit 
  - palautusstrategia 
 
 

->>> Esimerkki tehtäviä (oppimistehtävä, ryhmissä/pari-
työnä/yksin) 
Mitä keinoja on estää käyttäjää menemästä "haitalliselle" verk-
kosivulle ? 
Miten käyttäjää voi rajoittaa tuomasta koneeseen mahdollisesti 
"haitallisia" tiedostoja ? 

   
 Missä tilanteissa järjestelmälogeista on hyötyä ? 
  

Miten yksittäinen tietokone voidaan palauttaa toimivaksi, jos si-
ihen on esim. tarttunut virus ? 

 
Mistä/miten löytää tietoa haavoittuvuuksista ja niihin liittyvistä 
ongelmista ja erilaisista ratkaisuista ml. nollapäivähaavoittuvuudet 
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2)   hallitsee laitetta hallintatyökaluilla (4 osp) 
 
 - etäyhteydet 
  - käytännön testi 
 
 - varmuuskopiointi 
 - kapasiteetinhallinta 
  - virtuaalikoneella testi 
 
  ->>>  Esimerkki harjoitustyö 
  Asenna virtuaalikoneeseen jokin serveri  
  - Salli etäyhteydet tähän serveriin, testaa 
  - Määritä se ottamaan varmuuskopiot automaattisesti 
  - Määritä siihen jaettu levy ja rajaa sen koko sovitusti 
  - Tarkista, että levyn jako toimii sovitusti  
  
 - toimintaohjeiden dokumentointi 
  - laitteistojen käynnistys / sammutusmenettelyt 
 - eskalointiyhteystiedot 
 - muutosten hallinta 
  - kehitys - testaus - tuotanto 
 - virheiden käsittely  
 

->>> Esimerkki tehtäviä (oppimistehtävä, ryhmissä/pari-
työnä/yksin) 

  
Mitkä seikat on syytä dokumentoida järjestelmän huoltoa/ylläpitoa 
varten ? 

  
 Miksi eskalointiyhteystiedot ovat tärket, vai ovatko ? 
 
 Miten virhelogeihin pitää suhtautua ? 
 

Minkälaisia mahdollisuuksia / uhkia tuo pilvipalveluiden yleisty-
minen ? 

 
Mitä tarkoittavat Kontti(container) pohjaiset ratkaisut kuten esim. 
Kubernetes, entä serverless esim. AWS Lambda ja miten ne 
pitäisi huomioida ? 

   
 
3)  vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukaisen sa-
lausmenetelmän ( 3 osp) 
 
 - salauspolitiikka 
 - käyttötarve ( riskiarvio ja suojaustaso) 
 - salausavainten hallinta 
 - roolit ja velvollisuudet 
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 ->>>  Esimerkki harjoituksia ja tehtäviä  
 

 
Määritä salattu levyasema (esim. ulkoinen muisti) tietokoneeseen 
(eg. Bitlocker) ja varmuuskopioi sen palautusavain 
Yritä tätä palautusavainta käyttäen saada pääsy tähän asemaan 
(käyttämättä varsinaista salasanaa) 

 
 Mitä salausta tämä menetelmä käyttää ja voiko sitä muuttaa ? 
 
 Etsi jokin toinen tapa salata levy ja kokeile sitä, raportoi tulokset 
    

Kun salasanoja yms. arkaluontoista materiaalia joudutaan 
säilömään, käytetään yleensä tiivisteitä. Miten näitä käytetään 
oikeaoppisesti ja tietoturvallisesti ? 
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Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja (kom-
mentit v3) 
    
 
 
1)   suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla (3 osp) 
 
 - päivitykset 
 - varmistettava päivitysten asentuminen (tai asentaminen) 
 
  - ohjeistus loppukäyttäjille 
  - mitä saa tehdä ja mitä ei 
  
KOMMENTTI (jäsen H): Voisiko jonkinlaisen loppukäyttäjäohjeistuksen 
tekeminen olla harjoitustehtävänä? Tästä voisi olla mahdollista pohtia 
jopa muutama eri versio; esim. ohjeistus kotikäyttäjälle joka asuu yksin, 
kotikäyttäjälle jolla on lapsia, yksityisyrittäjälle, yrityskäyttöön lop-
pukäyttäjän ohjeet tms? 
 
 
 - havainnointi 
  - virustorjunta, haittaohjelmat 
 - käyttöjärjestelmän koventaminen 
  - minkälaisia keinoja ? 
 
  ->>>  Esimerkki harjoitus 1 
 
   Asenna toimintavalmis tietokone 
   Arviointikohteet 
    - päivitykset 
    - virustorjunta 
    
KOMMENTTI (jäsen H): Voisiko arviointikohteina olla myös koneen käyt-
täjätilit ja niiden oikeudet? Eli admin ja peruskäyttäjä(t) erikseen ja mah-
dollisesti vierailija-tilien disabloinnit? 
 
 
 
 
  ->>> Esimerkki harjoitus 2 
   Kovenna edellinen asennus 
    
KOMMENTTI (jäsen H): Tässä voisi olla hyvä jotenkin tarkemmin käsi-
tellä/esitellä sitä millaisia kovennuksia voi tehdä ja millaisia vaatimuksia 
niihin voi kohdistua. Mitään yhtä oikeaa ja kaikenkattavaa vastausta ei 
toki ole olemassakaan. 
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 - estäminen 
  - haitallisten verkkosivujen esto (verkon valvonta) 
  - tiedonsiirrot 
 - kehitys - testaus - tuotanto 
  - logit 
  - palautusstrategia 
 
 

->>> Esimerkki tehtäviä (oppimistehtävä, ryhmissä/pari-
työnä/yksin) 

 
Mitä keinoja on estää käyttäjää menemästä "haitalliselle" verk-
kosivulle ? 

 
Miten käyttäjää voi rajoittaa tuomasta koneeseen mahdollisesti 
"haitallisia" tiedostoja ? 

   
 Missä tilanteissa järjestelmälogeista on hyötyä ? 
    
KOMMENTTI (jäsen H): Tehtävänä voisi olla myös lokien tarkistamista 
työasemalta/palvelimesta ja jotain lokituksen asetuksien muuttamisia 
tms? 
 
 
 

Miten yksittäinen tietokone voidaan palauttaa toimivaksi, jos si-
ihen on esim. tarttunut virus ? 

    
KOMMENTTI (jäsen H): Voisiko harjoitustehtävänä olla esim. ns. 
valmiista koneesta imagen ottaminen ja sen käyttämisen testaaminen? 
 
 
 
 

Mistä/miten löytää tietoa haavoittuvuuksista ja niihin liittyvistä 
ongelmista ja erilaisista ratkaisuista ml. nollapäivähaavoit-
tuvuudet 

 
2)   hallitsee laitetta hallintatyökaluilla (4 osp) 
 
 - etäyhteydet 
  - käytännön testi 
 
 - varmuuskopiointi 
  
KOMMENTTI (jäsen H): Tästä jokin harjoitustehtävä? Varmuuskopioinnin 
laittaminen päälle ja sitten myöhemmin testaus, että palautus oikeasti 
voidaan tehdä? 
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Voisi olla myös pohdintaa/selvitystyötä, että millaisia mahdollisuuksia 
varmuuskopiointiin on esim. kotikäyttäjällä, pienyrityksellä tai isom-
massa organisaatiossa, vaikka kaikkia näistä ei toki koululla 
käytännössä pääse tekemään. 
Eri varmuuskopiointimenetelmien hyvien ja huonojen puolien 
pohdintaa? Miltä kaikelta ne suojaavat ja miltä eivät? 
Ja pohdintaa voisi harjoitustehtävässä tehdä myös siitä, että missä 
minkäkinlaiset varmuuskopiot voi ja kannattaa säilyttää ja miksi? 
 
 - kapasiteetinhallinta 
  - virtuaalikoneella testi 
 
->>>  Harjoitustyö 
 Asenna virtuaalikoneeseen jokin serveri  
  - Salli etäyhteydet tähän serveriin, testaa 
  - Määritä se ottamaan varmuuskopiot automaattisesti 
  - Määritä siihen jaettu levy ja rajaa sen koko sovitusti 
  - Tarkista, että levyn jako toimii sovitusti  
  
 - toimintaohjeiden dokumentointi 
  - laitteistojen käynnistys / sammutusmenettelyt 
 - eskalointiyhteystiedot 
 - muutosten hallinta 
  - kehitys - testaus - tuotanto 
 - virheiden käsittely  
 
->>> Esimerkki tehtäviä (oppimistehtävä, ryhmissä/parityönä/yksin) 
  

 Mitkä seikat on syytä dokumentoida järjestelmän hu-
oltoa/ylläpitoa varten ? 

  
 Miksi eskalointiyhteystiedot ovat tärket, vai ovatko ? 
 
 Miten virhelogeihin pitää suhtautua ? 
 

 Minkälaisia mahdollisuuksia / uhkia tuo pilvipalveluiden yleisty-
minen ? 

 
 Mitä tarkoittavat Kontti(container) pohjaiset ratkaisut kuten 
esim. Kubernetes, entäs serverless esim. AWS Lambda ja miten 
ne pitäisi huomioida ? 

   
 
3)  vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukaisen sa-
lausmenetelmän ( 3 osp) 
 
 - salauspolitiikka 
 - käyttötarve ( riskiarvio ja suojaustaso) 
 - salausavainten hallinta 
 - roolit ja velvollisuudet 



 

 
                   Liite 5/4 
 
 ->>>  Esimerkki harjoituksia ja tehtäviä  
 

-Määritä salattu levyasema (esim. ulkoinen muisti) tie-
tokoneeseen (eg. Bitlocker) ja varmuuskopioi sen palautusa-
vain 
-Yritä tätä palautusavainta käyttäen saada pääsy tähän ase-
maan (käyttämättä varsinaista salasanaa) 

 
Mitä salausta tämä menetelmä käyttää ja voiko sitä 
muuttaa ? 

 
Etsi jokin toinen tapa salata levy ja kokeile sitä, rapor-
toi tulokset 

    
Kun salasanoja yms. arkaluontoista materiaalia joudutaan 
säilömään, käytetään yleensä tiivisteitä. Miten näitä käytetään 
oikeaoppisesti ? 
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Opiskelija käyttää kyberuhkien hallinta- ja suojautumiskeinoja (v4, 
15.8.2022) 

    

1)   suojaa laitteen päivityksillä ja ohjelmistoilla (3 osp) 

 

 - päivitykset 

 - varmistettava päivitysten asentuminen (tai asentaminen) 

 

  - ohjeistus loppukäyttäjille 

  - mitä saa tehdä ja mitä ei 

 

 ->>>  Esimerkki harjoitus  

Laadi ohjeistukset erilaisille loppukäyttäjäryhmille, kuten esim. ko-
tikäyttäjä, pienyrittäjä ja yrityksen työntekijä. 

 - Arviointikohteet: Ohjeistuksen laatu ja oikeellisuus 

   

  

 - havainnointi 

  - virustorjunta, haittaohjelmat 

 - käyttöjärjestelmän koventaminen 

  - minkälaisia keinoja ? 

 

 ->>>  Esimerkki harjoitus  

 

 Asenna toimintavalmis tietokone 

 - Arviointikohteet 

  - päivitykset 

  - virustorjunta 

- käyttäjätilit (admin, peruskäyttäjä, vieras poistettu 
käytöstä) 
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 ->>> Esimerkki harjoitus  

 Kovenna edellinen asennus 

 - Arviointikohteet 

  -Kovennuksen taso ja onnistuminen  
     

 

 - estäminen 

  - haitallisten verkkosivujen esto (verkon valvonta) 

  - tiedonsiirrot 

 - kehitys - testaus - tuotanto 

  - logit 

  - palautusstrategia 

 

 

->>> Esimerkki tehtäviä (oppimistehtävä, ryhmissä/pari-
työnä/yksin) 

 

Mitä keinoja on estää käyttäjää menemästä "haital-
liselle" verkkosivulle ? 

 

Miten käyttäjää voi rajoittaa tuomasta koneeseen 
mahdollisesti "haitallisia" tiedostoja ? 

   

  Missä tilanteissa järjestelmälogeista on hyötyä ? 

  

->>> Esimerkki harjoitus 

  Ota koneelta talteen kirjautumislogit 

Muuta asetuksia siten, että vain kriittiset tilanteet 
logitetaan ja tarkista tulos 

 

Miten yksittäinen tietokone voidaan palauttaa toimivaksi, jos si-
ihen on esim. tarttunut virus ? 
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 ->>> Esimerkki harjoitus 

Ota koneesta image ja palauta se toiseen vastaavaan 
koneeseen 

   

Mistä/miten löytää tietoa haavoittuvuuksista ja niihin 
liittyvistä ongelmista ja erilaisista ratkaisuista ml. nol-
lapäivähaavoittuvuudet 

 - Arviointikohteet 

  - Harjoitusten onnistuminen  

  - Havaintojen tarkkuus ja todenmukaisuus 

 

2)   hallitsee laitetta hallintatyökaluilla (4 osp) 

 

 Etäyhteydet 

 ->>> Esimerkki harjoitus 

Luo ja testaa etäyhteys (esim. virtuaali) koneelle, hu-
omioiden palomuurit yms.  

 - Arviointikohteet 

  - Harjoituksen onnistuminen ja raportointi 

 Varmuuskopiointi 

 ->>> Esimerkki harjoitus 

Määritä varmuuskopiointiasetukset ja tarkista, että ne 
toimivat oikein 

 - Arviointikohteet 

  - Harjoituksen onnistuminen ja raportointi  

 

 - kapasiteetinhallinta 

  - virtuaalikoneella testi 
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 ->>>  Esimerkki harjoitus 

  Asenna virtuaalikoneeseen jokin serveri  

  - Salli etäyhteydet tähän serveriin, testaa 

  - Määritä se ottamaan varmuuskopiot automaattisesti 

  - Määritä siihen jaettu levy ja rajaa sen koko sovitusti 

  - Tarkista, että levyn jako toimii sovitusti  

 - Arviointikohteet 

  - Harjoituksen onnistuminen ja laajuus 

  

 - toimintaohjeiden dokumentointi 

  - laitteistojen käynnistys / sammutusmenettelyt 

 - eskalointiyhteystiedot 

 - muutosten hallinta 

  - kehitys - testaus - tuotanto 

 - virheiden käsittely  

 

->>> Esimerkki tehtäviä (oppimistehtävä, ryhmissä/pari-
työnä/yksin) 

  

Mitkä seikat on syytä dokumentoida järjestelmän hu-
oltoa/ylläpitoa varten ? 

  

  Miksi eskalointiyhteystiedot ovat tärket, vai ovatko ? 

 

  Miten virhelogeihin pitää suhtautua ? 

  

Minkälaisia mahdollisuuksia / uhkia tuo pilvipalvelu-
iden yleistyminen ? 

 

Mitä tarkoittavat Kontti(container) pohjaiset ratkaisut 
kuten esim. Kubernetes, entäs serverless esim. AWS 
Lambda ja miten ne pitäisi huomioida ? 

 - Arviointikohteet 

  - Vastausten laajuus ja todenmukaisuus 
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3)  vertailee eri salausmenetelmiä ja valitsee tarkoituksenmukaisen sa-
lausmenetelmän ( 3 osp) 

 

 - salauspolitiikka 

 - käyttötarve ( riskiarvio ja suojaustaso) 

 - salausavainten hallinta 

 - roolit ja velvollisuudet 

 

 

 ->>>  Esimerkki harjoituksia ja tehtäviä  

 

Määritä salattu levyasema (esim. ulkoinen muisti) tie-
tokoneeseen (eg. Bitlocker) ja varmuuskopioi sen pa-
lautusavain 

Yritä tätä palautusavainta käyttäen saada pääsy 
tähän asemaan (käyttämättä varsinaista salasanaa) 

 

Mitä salausta tämä menetelmä käyttää ja voiko sitä 
muuttaa ? 

 

Etsi jokin toinen tapa salata levy ja kokeile sitä, rapor-
toi tulokset 

    

Kun salasanoja yms. arkaluontoista materiaalia joud-
utaan säilömään, käytetään yleensä tiivisteitä. Miten 

  näitä käytetään oikeaoppisesti ? 

 - Arviointikohteet 

  - Harjoitusten onnistuminen ja laajuus 

  - Vastausten todenmukaisuus 
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Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä (20.9.2022) 

 

(Opiskelija osaa) valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointityöka-
luja 3 osp 

 - automaattiset haavoittuvuuksien skannausvälineet  

 - Jäljitettävyys ja havainnontikyky  

 

(Opiskelija osaa) skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena olevasta 
sovitusta verkosta 3 osp 

 - tietoturvatestaus ja -arviointi  

   

 - tunkeutumistestaus  

  - Kali linux 

 - haavoittuvuuksien hallinta pilvessä  

      

(Opiskelija osaa) varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia  3 osp 

 - teknisten haavoittuvuuksien arviointi  

 - pilven ongelmat  

  

(Opiskelija) tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi 1 osp 

 - koko henkilöstön rooli 
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Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä (kommentit) 

 

(Opiskelija osaa) valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointityöka-
luja 3 osp 

 - automaattiset haavoittuvuuksien skannausvälineet  

 - Jäljitettävyys ja havainnontikyky  

 

(Opiskelija osaa) skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena olevasta 
sovitusta verkosta 3 osp 

 - tietoturvatestaus ja -arviointi 

KOMMENTTI (Jäsen T): Esim. joku harjoitus, missä tulisi jotenkin esille 
jonkinlainen yksinkertainen tietoturvaongelma, luokkaa SQL-injektio ja 
tietokannassa käyttäjien salasanat ilman tiivistettä (plain textinä), sa-
laamaton HTTP-yhteys (SSL:n merkitys), lähiverkon laitteiden avoimien 
porttien skannaus, tms?) 

   

 - tunkeutumistestaus  

  - Kali linux 

KOMMENTTI (Jäsen T): Varmaan hyvä olisi myös perehtyä (Kali Linuxin 
sisältämiin ja muihin) yksittäisiin työkaluihin, ettei opiskelijoille jää vain 
mielikuva, että pelkästään Kali Linuxia voi käyttää tunkeu-
tumistestaamiseen/tunkeutumiseen osittain ehkä menee aiempaan koh-
taan myös, mutta esim. WireShark -tyyppisten työkaluiden käyttö verkon 
liikenteen analysoimiseen ja juuri esim. salaamattomien pyyntöjen aut-
entikaatiotokeneiden kaivaminen sitä kautta) 

KOMMENTTI (Jäsen K): Onko vaihtoehtoja Kali Linuxille ? 

 - haavoittuvuuksien hallinta pilvessä 

KOMMENTTI (Jäsen T): Pilviympäristöt ovat lähes väkisin esimerkiksi 
pelkästään paikallisverkossa sijaitsevaa palvelinta haavoittuvaisempia, 
mutta esim. julkiverkkoon auki olevaan, huonosti konfiguroituun palve-
limeen verrattuna, useimmat pilvipalveluntarjoajat tarjoavat suuren 
määrän tietoturvaominaisuuksia ns. out-of-the-box, DDOS-suojaukset, 
levykuvat ovat yleensä perustasolla kovennettuja, jne. Ehkä esimerkkinä 
voisi olla joku tiedonhakuharjoitus, jossa verrataan kodin/toimiston nur-
kassa pyörivän, julkiverkkoon auki olevan palvelimen tietoturvaa verrat-
tuna jonkun ison pilvipalvelijan (AWS, GCP, Azure) pilvipalveluihin 

aasinsiltana tästä voisi vielä olla, että miten viimeisten ~20 vuoden ai-
kana tapahtunut muutos pilvipalveluiden suuntaan on vaikuttanut keski-
määrin palveluiden tietoturvaan (positiviisesti ja negatiivisesti), tässä 
tulisi luontevasti myös sitten esim. konttiteknologiat esille 
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(Opiskelija osaa) varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia  3 osp 

 - teknisten haavoittuvuuksien arviointi  

KOMMENTTI (Jäsen T): Tähän varmaan on olemassa jotain proto-
kollia/standardeja. Tosimaailman tilanteiden kannalta tärkeintä lienee, 
että pystyy arvioimaan haavoittuvuuden tarvitseman toimenpiteen ja sen 
kiireellisyyden. En tiedä miten tätä pitäisi lähteä opettamaan 

 - pilven ongelmat 

KOMMENTTI (Jäsen T): Ymppäsin tämän ehkä aiempaan bullet pointtiin 

  

(Opiskelija) tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi 1 osp 

 - koko henkilöstön rooli 

KOMMENTTI (Jäsen T): Tässä tulee just se, että tietoturvan kannalta 
heikoin lenkki on usein ihminen. voisko tässä toimia jonkunlainen kirjo-
itustehtävä, missä tavoitteena on kuvailla x henkilön organisaation tie-
toturvakäytäntöjä, nostaisin esille ainakin mm. salasananhal-
lintaohjelmistot, oikeuksien mahdollisimman vähäinen jakaminen (ih-
misillä oikeudet vain niihin asioihin/palveluihin/resursseihin mitä 
oikeasti tarvitsevat), ja miten nämä asiat saattavat vaikuttaa haitallisesti 
henkilöstötyytyväisyyteen ja tehokkuuteen    
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Verkkoliikenteen tutkiminen-harjoitus 

 
Harjoituksen tavoitteena on tutkia verkkoliikennettä 2 laitteen (esim. tietoko-
neen) välillä. Tätä varten näiden koneiden välille pitää saada aikaiseksi liitäntä 
erilliselle laitteelle (tietokone jossa esim. Wirehark). 
 
Liitännän rakentaminen 
 
- Tutki erilaisia vaihtoehtoja, joilla Wireshark saadaan kuuntelemaan 2 pisteen 
välistä liikennettä 
 
 
OpenWRT-ratkaisu 
 
Tutustu OpenWRT:hen 
 
 - mikä se on  
 - miten sitä voisi käyttää tällaiseen 
 

- valitse sopiva kytkin (hintaluokaltaan ja saatavuudeltaan) ja pyy-
täkää opettajaa hankkimaan sellainen 

 - asenna siihen OpenWRT 
 - kytke kaikki laitteet (2 päätelaitetta + Wireshark-pc) 

- määrittele OpenWRT siten, että se lähettää kopion 2 tietokoneen 
välisestä liikenteestä WireShark -koneelle 

 - tarkistele Wiresharkilla minkälaista liikennettä päätelaitteiden 
 välillä kulkee 
  - salaamattomana 
  - salattuna, voiko purkaa helposti ? 
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Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä (v2, 3.10.2022) 

 

(Opiskelija osaa) valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointityöka-
luja 3 osp 

- automaattiset haavoittuvuuksien skannausvälineet  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

Mitä ovat automaattiset skannausvälineet, mihin ja 
miten niitä käytetään ? 

   - Minkälaisissa ympäristöissä 

   - Labraesimerkki ? 

     

- Jäljitettävyys ja havainnontikyky  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

  Miksi jäljitettävyys on tärkeää ? 

  Miten toteutetaan käytännössä ? 

- Labraesimerkki, määrittele logitukset 
(kaikesta mahdollisesta - tarpeellisesta - 
välttämättömästä) 

 

(Opiskelija osaa) skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena olevasta 
sovitusta verkosta 3 osp 

- tietoturvatestaus ja -arviointi  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

  Suunnittele tietoturvatestaus prosessi  
  

- tunkeutumistestaus  

 - Kali linux 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

Tutustu tarkemmin Kali Linuxin työkaluihin - onko ko-
koelma ainutlaatuinen, vai onko vaihtoehtoja (ei-
kaupallisia) 

   - Porttiskannaukset 

   - Injektiot (SQL yms.) 

  



 

                 Liite 10/2 
      

- haavoittuvuuksien hallinta pilvessä  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

       - DDOS - suojaukset 

   - virheelliset konfiguroinnit 

   - konttiteknologia 

 

(Opiskelija osaa) varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia  3 osp 

 

- teknisten haavoittuvuuksien arviointi  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

  - WireShark, tutustu ja harjoittele käyttöä  

  - Liite 9:n tehtävä 

- pilven ongelmat  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

- jatkuvasti avoinna julkiverkkoon, miten suojaudu-
taan ? 

    

(Opiskelija) tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi 1 osp 

 

- koko henkilöstön rooli 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

  - Salasanahallinta 

  - Vähimpien oikeuksien periaate 
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Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä (kommentit 7.10.2022) 

 

Jäsenen M kommentit *x* 

(Opiskelija osaa) valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointityöka-
luja 3 osp 

- automaattiset haavoittuvuuksien skannausvälineet  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

 

Mitä ovat automaattiset skannausvälineet, mihin ja miten niitä 
käytetään ? 

   - Minkälaisissa ympäristöissä 
   - Labraesimerkki ? 

 

*1* Mitä skannauksilla voidaan estää ja mitä ei. 

*2* Mitä tietoa löytyy esim. lokeista, ja miten niitä on tulkittava (ei 
automaattisesti) 

*3* Markkinoilla on varmaan valmiita kaupallisia työkaluja, joita 
ryhmiin jaettu porukka voisi tutkia ja tehdä niistä esityksen 
muille    

     

- Jäljitettävyys ja havainnontikyky  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

  Miksi jäljitettävyys on tärkeää ? 

  Miten toteutetaan käytännössä ? 

- Labraesimerkki, määrittele logitukset 
(kaikesta mahdollisesta - tarpeellisesta - 
välttämättömästä) 

 

*4*   Viitaus kohtaan *3* 

*10*   OWASP (https://owasp.org/) 

 

(Opiskelija osaa) skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena olevasta 
sovitusta verkosta 3 osp 

- tietoturvatestaus ja -arviointi  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

 - Suunnittele tietoturvatestaus prosessi   
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- tunkeutumistestaus  

 - Kali linux 

   

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

- Tutustu tarkemmin Kali Linuxin työkaluihin - onko 
kokoelma ainutlaatuinen, vai onko vaihtoehtoja (ei-
kaupallisia) 

  - Porttiskannaukset 

  - Injektiot (SQL yms.) 

 

*5* Virtuaaliympäristö jossa eri Windows versioita, ja 
Metasploitilla testaus 

*6*  Voisin yrittää löytää harjoituksia 

*7* Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=8lR27r8Y_ik&l
ist=PLBf0hzazHTGN31ZPTzBbk70bohTYT7HSm 

*8*   Oman koneen yhteydet: netstat 

*9* Mitä kaikkea voi selvittää serveristä, eli mitä tietoa 
serveri kertoo itsestään 

      

- haavoittuvuuksien hallinta pilvessä  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

  - DDOS - suojaukset 

  - virheelliset konfiguroinnit 

  - konttiteknologia 

 

(Opiskelija osaa) varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia  3 osp 

 

- teknisten haavoittuvuuksien arviointi  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

  - WireShark, tutustu ja harjoittele käyttöä  

   - Liite 9:n tehtävä 
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- pilven ongelmat  

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

- jatkuvasti avoinna julkiverkkoon, miten suojaudu-
taan ? 

    

(Opiskelija) tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi 1 osp 

 

- koko henkilöstön rooli 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

  - Salasanahallinta 

  - Vähimpien oikeuksien periaate 

 

*11*  Password Manager 

*12*  Salasanojen logiikka 

 
*13*  https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankoh-
taista/ohjeet-ja-oppaat/pidempi-parempi-nain-teet-hyvan-salasanan 
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Opiskelija hallitsee kyberturvariskejä (v3, 12.10.2022) 

 
Yleistä teoriaa taustaksi: OWASP (https://owasp.org) 
 
(Opiskelija osaa) valvoa tietoverkkoa hyödyntämällä erilaisia analysointityöka-
luja 3 osp 
- automaattiset haavoittuvuuksien skannausvälineet  
 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

Mitä ovat automaattiset skannausvälineet, mihin ja miten niitä 
käytetään ? 

  - Minkälaisissa ympäristöissä 
- Minkälaisia kaupallisia ja ei-kaupallisia työkaluja lö-
ytyy 
- Mitä hyötyä skannauksista on, ts. miten niillä void-
aan vaikuttaa tietoturvaan ? 

 -Arviointikohteet 
  -Löydetyt työkalut, niiden vaikuttavuudet 
  -Vastausten todenmukaisuus 
    
     
- Jäljitettävyys ja havainnontikyky  
 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 
  Miksi jäljitettävyys on tärkeää ? 
  Miten toteutetaan käytännössä ? 

- Labraesimerkki, määrittele logitukset (kaikesta mah-
dollisesta - tarpeellisesta - välttämättömästä) 

 -Arviointikohteet 
  -Logien tulkinta 
  -Vastausten todenmukaisuus 
     
(Opiskelija osaa) skannata haavoittuvuuksia tarkastelun kohteena olevasta 
sovitusta verkosta 3 osp 
- tietoturvatestaus ja -arviointi  
 - Virtuaaliympäristöjen käyttö (suljettu ympäristö) 
 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 
  - Suunnittele tietoturvatestaus prosessi  
 -Arviointikohteet 

-Prosessin ja sen toteutuksen testaamisen onnis-
tuminen 

  -Vastausten todenmukaisuus   
- tunkeutumistestaus  
 - Kali linux 
 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

- Tutustu tarkemmin Kali Linuxin työkaluihin - onko 
kokoelma ainutlaatuinen, vai onko vaihtoehtoja (ei-
kaupallisia) 

   - Porttiskannaukset 
   - Injektiot (SQL yms.) 
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 -Arviointikohteet 

-Soveltuvien tunkeutumistyökalujen löytäminen ja 
käyttö 

  -Vastausten todenmukaisuus   
      
- haavoittuvuuksien hallinta pilvessä  
 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 
  - DDOS - suojaukset 
  - virheelliset konfiguroinnit 
  - konttiteknologia 
   
 -Arviointikohteet 
  -Vastausten todenmukaisuus 
 
(Opiskelija osaa) varmentaa järjestelmien haavoittuvuuksia  3 osp 
 
- teknisten haavoittuvuuksien arviointi  
 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 
  - WireShark, tutustu ja harjoittele käyttöä  
  - Liite 9:n tehtävä 
   
 -Arviointikohteet 
  -Harjoituksen onnistuminen 
 
- pilven ongelmat  
 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

- jatkuvasti avoinna julkiverkkoon, miten suojaudu-
taan ? 

 -Arviointikohteet 
  -Vastausten todenmukaisuus 
    
(Opiskelija) tekee kehittämisehdotuksia kyberturvan parantamiseksi 1 osp 
 
- koko henkilöstön rooli 
 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 
  - Salasanahallinta, salasanahallintaohjelmistot 

- Salasanojen logiikka. Esim. "," (pilkku) salasanassa 
saattaa johtaa haavoittuvuuteen jos varastettuja 
salasanoja tallennetaan taulukoihin 

  - Vähimpien oikeuksien periaate 
 -Arviointikohteet 
  -Vastausten todenmukaisuus 
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Opiskelija edistää kyberturvallisuusratkaisuja (17.10.2022) 

 

(Opiskelija) tuntee tietoturvaan- ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset sekä 
muut viranomaismääräykset 3 osp 

  - Lait, asetukset ja viranomaismääräykset 

  - GDPR - kaikkialla 

(Opiskelija) havainnollistaa kyberuhkia ja niitä vastaavia riskejä 3 osp 

  - Tietoturvahäiriöt ja niistä oppiminen 

  - Henkilöstöturvallisuus 

  - Tietoturvallisuusriskien hallinta 

  - Turvallisuusriskien hallinta pilvessä 

 

(Opiskelija) noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita 1 osp 

  - Tietoturvaohjeiden noudattamisen merkitys 

 

(Opiskelija) opastaa kyberturva- tai tietosuoja-asioissa 3 osp 

  - Tietoturvatietoisuus, -opastus, ja -koulutus 

  - Turvallisuustyön resurssit 

  - Turvallisuuskoulutus 
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Opiskelija edistää kyberturvallisuusratkaisuja (v2, 23.10.2022) 

 

(Opiskelija) tuntee tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset sekä 
muut viranomaismääräykset 3 osp 

- Lait, asetukset ja viranomaismääräykset 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

  -Miten lait ja asetukset liittyvät kyberturvallisuuteen ? 

-Miten viranomaismääräykset voidaan toteuttaa 
"oikein" ja mistä niistä saa tarkempaa tietoa ? 

 ->>>Arviointikohteet 

  -Vastausten todenmukaisuus 

-Löydettyjen vaihtoehtoisten toimintojen laajuus ja 
vaikuttavuus 

- GDPR - kaikkialla 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

-Mitä tarkoittaa GDPR ja mihin se käytännössä 
vaikuttaa ? 

- mitä tietoja henkilöistä saa kerätä ilman, että 
kerätään GDPR:n mukaisesti "henkilötietoja" ? 

- jos näitä kerätään, mitä kaikkea käytännössä 
tarvitsee tehdä jotta GDPR:n vaatimukset täyttyvät ? 

- arvioi jonkin verkkopalvelun (iso tai pieni) GDPR-
"sopivuus" (compliance)  

-Evästeet ja esim. kolmannen osapuolen evästeisiin 
liittyvät EU-säädökset, ja mitä edes ovat "kolmannen 
osapuolen evästeet" ja mitkä ovat näiden implikaatiot 
tietosuojan ja -turvan kannalta 

 ->>>Arviointikohteet 

  -Vastausten todenmukaisuus 

         

(Opiskelija) havainnollistaa kyberuhkia ja niitä vastaavia riskejä 3 osp 

- Tietoturvahäiriöt ja niistä oppiminen 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

-Etsi lähiaikoina tapahtuneita julkisuuteen tulleita 
ongelmia ja pohdi miten ne oltaisiin voitu välttää?  
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->>>Arviointikohteet 

  -Vastausten todenmukaisuus 

  -Löydettyjen esimerkkien määrä ja analysointi 

 

- Henkilöstöturvallisuus 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

 

-salasananhallintaohjelmistot, minkälaisia on ja miten 
niiden oikea käyttö voi helpottaa asioita, vaaran-
tamatta tietoturvaa ? 

-Mikä on 2FA, miten se eroaa esim. SMS-pohjaisen 
vs. kolmannen osapuolen sovelluksien (esim. Google 
Authenticator) välillä tietoturvan kannalta 

 ->>>Arviointikohteet 

  -Vastausten todenmukaisuus 

- Tietoturvallisuusriskien hallinta 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

  -Zero Trust, miten liittyy tähän ?  
  

-Vain minimioikeuksien jakaminen sovelluksille/hen-
kilöille, mutta vaikeuttaako asioita jos esim. henkilön 
rooli organisaatiossa laajenee 

  -Yhteyksien rajoittaminen, VPN:ien käyttö 

-Laadi kuvitteelliselle yritykselle tietoturvaohjeistus, 
huomioi ainakin seuraavat seikat: 

   - Uuden työntekijän saapuminen 

- Päivittäinen työ, työvälineistö erotettu 
henkilökohtaisista välineistä, työtä varten 
oma puhelin-/nettiliittymä? 

   - Työntekijän lähteminen 

- Kuinka paljon tuhoa pahantahtoinen 
työntekijä voisi pahimmillaan saada ai-
kaan? 

- Ja näiden implikaatiot työtehokkuuteen, 
pienessä organisaatiossa aikaa väkisin-
kin vähemmän kuin suuremmassa, vai 
onko ? 
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->>>Arviointikohteet 

  -Vastausten todenmukaisuus 

  -Tietoturvaohjeistuksen laajuus ja laatu 

 

 

 

- Turvallisuusriskien hallinta pilvessä 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

-Vertaile omaa palvelinta vs pilvessä sijaitsevaa tie-
toturvan kannalta 

 ->>>Arviointikohteet 

  -Vastausten todenmukaisuus 

  -Löydettyjen perusteltujen seikkojen vaikuttavuus 

 

 

    (Opiskelija) noudattaa työtehtävissään tietoturvaohjeita 1 osp 

- Tietoturvaohjeiden noudattamisen merkitys 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

- Miksi tietoturvaohjeita pitää noudattaa, eikä mennä 
helpoimman kautta ? 

- Miten estetään tietoturvaohjeistuksen vastainen 
toiminta, vai voidaanko sitä vain lieventää ? 

 ->>>Arviointikohteet 

  -Vastausten todenmukaisuus 

  -Löydettyjen vastausten perustelut 

 

    (Opiskelija) opastaa kyberturva- tai tietosuoja-asioissa 3 osp 
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- Tietoturvatietoisuus, -opastus, ja -koulutus 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

-Miten ylläpidetään organisaation henkilöstön tietotur-
vatietoisuutta ? 

-Miten koulutukset pitäisi järjestää, jotta tieto varmasti 
menee perille ? 

-Miten henkilöstö saadaan reagoimaan mahdollisiin 
poikkeustilanteisiin mahdollisimman matalalla 
kynnyksellä ? Vai onko tämä tarpeen ? 

 ->>>Arviointikohteet 

  -Vastausten todenmukaisuus 

  -Löydettyjen vastausten perustelut 

 

- Turvallisuustyön resurssit 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

-Minkälaiset resurssit ovat riittävät tietoturvan kan-
nalta ? 

-Mihin pitää kiinnittää huomiota, kun näitä resursseja 
käytetään/vastuutetaan henkilöitä ? 

 ->>>Arviointikohteet 

  -Vastausten todenmukaisuus 

  -Löydettyjen vastausten perustelut 

 

- Turvallisuuskoulutus 

 ->>>Esimerkkiharjoituksia ja tehtäviä 

-Onko säännöllinen turvallisuuskoulutus edes tarpeen 
? 

-Minkä osan henkilöstöstä olisi syytä näihin osallistua 
ja miksi ? 

 ->>>Arviointikohteet 

  -Vastausten todenmukaisuus 

  -Löydettyjen vastausten perustelut 

 

      
 


