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1 Johdanto 

1.1 Tausta, tarve ja tavoitteet 

Toimintavarmuus on yksi sähköverkkojen perusperiaatteista. Toimintavarmuuden 

varmistamiseksi joudutaan sähköverkoissa ja energiateollisuudessa ottamaan 

huomioon kyberturvallisuus. Kasvavien kyberturvallisuusuhkien takia 

energiateollisuuden tietoturva on uhattuna. Kyberriskien takia, energiateollisuudessa 

joudutaan jatkuvasti kehittämään kyber- ja tietoturvaratkaisuja toimintavarmuuden 

ja luotettavan sähkönjakelun varmistamiseksi. Koska energia-alan kriittisen 

infrastruktuurin toimijat mahdollistavat muun yhteiskunnan toimintojen 

jatkuvuuden, toteutuessaan kyberhyökkäykset voivat haitata energia-alan 

perustoimintoja kuten energian tuotantoa, siirtoa, jakelua sekä niihin liittyviä 

palveluja. (Ahonen, Seppälä & Pärssinen 2019, 15-17.) 

Toimeksiantaja on tunnistanut kyber- ja tietoturvan merkityksen ja aloittanut 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehitysprojektin vuonna 2018. Tässä 

yhteydessä sertifioidaan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmäänsä käyttäen 

viitekehyksenä ISO/IEC27001-standardia. Tietoturvan hallintajärjestelmän 

kehittämistä varten tehdyssä tietoturvariskien kartoituksessa on noussut esille tarve 

lokienhallinnan kehittämiselle.  

Tässä työssä toteutettiin lokipolitiikka lokienhallinnan perustaksi ja tutkittiin 

lokienhallinnan toteutettavuutta SIEM (Security Information and Event Management) 

-järjestelmän avulla. Samalla kuvataan tietoturvariskien hallintaa ja yhden havaitun 

tietoturvariskin pienentämistä SIEM-ratkaisun avulla. Keskeinen kysymys on kuinka 

SIEM-järjestelmät tukevat tietoturvan hallintajärjestelmää ja tietoturvariskien 

hallintaa. 

Tavoitteena on luoda toimeksiantajalle lokipolitiikka ja toteuttaa sen pohjalta 

lokilähteiden hallintaa SIEM-järjestelmillä. Lokienhallinnan avulla voidaan tarkastella 

useampaa lokilähdettä ja etsiä niiden välisiä korrelaatioita. SIEM-järjestelmän avulla 
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on helpompaa saada yleiskuva yrityksen tietoturvan tilanteesta ja hoitaa 

tietoturvatapahtumien hallintaa. 

Aluksi toimeksiantajalle tuli luoda lokipolitiikka, jossa määritellään lokitietojen 

käsittelyn periaatteet. Politiikassa määritellään myös, miten lokeja kerätään, miten ja 

kuinka kauan niitä säilytetään, miten ja kuinka usein lokeja analysoidaan sekä miten 

arkistointi ja hävittäminen tapahtuu. Työssä esitellään esimerkkitapaukseksi valitun 

tietoturvariskin pienentämistä kahdella työhön valitulla SIEM-ratkaisuilla. Työn 

tietoperusta pohjautuu alan standardeihin, viitekehyksiin, verkkojulkaisuihin ja alan 

hyviin käytänteisiin. Toimeksiantajana työlle toimi Elenia Oy. 

1.2 Toimeksiantaja 

Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava Elenia Oy ja sen 

omistamat tytäryhtiöt Elenia Palvelut Oy sekä Elenia Finance Oyj. Elenia Oy toimittaa 

sähköä yli 430000 asiakkaalle Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-

Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois -Pohjanmaalla. Elenia Oy huolehtii kumppaneidensa 

avulla sähköverkkojen rakentamisesta ja sähköverkkojen toimivuudesta. Elenia Oy on 

toiseksi suurin sähkönjakelija Suomessa, jolla on 71800 kilometriä sähköverkkoa. 

Vuonna 2018 Elenia yhtiön sähköverkon maakaapelointiaste oli 45,1 %. (Elenia-

konsernin vuosikatsaus 2018, 2.) 

Elenia Palvelut Oy tarjoaa asiakaspalvelua sähköverkko-, kaukolämpö-, maakaasu- ja 

sähkönmyyntiin. Elenia Finance Oyj tarjoaa konserniin kuuluviin yhtiöihin rahoituksen 

ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä palveluita. Vuoden 2018 lopussa Elenia konsernissa 

työskenteli 360 henkilöä. (Mts. 2.) 

1.3 Energia-alan kyberturvallisuus 

Energia-alalle kohdistuvia kyberhyökkäyksiä on tapahtunut jo muutaman 

vuosikymmenen ajan. Esimerkkinä mainittakoon vuonna 2015 joulukuun 23. päivänä 

suoritettu kyberhyökkäys, jossa murtauduttiin Ukrainian Kyivoblenergo -yhtiön tieto- 

ja SCADA-järjestelmiin. Hyökkäys alkoi arviolta 15:35 paikallista aikaa, jolloin 

https://www.elenia.com/sites/lnicom/files/attachments/Elenia-konsernin%20vuosikatsaus%202018.pdf
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hyökkääjä katkaisi seitsemästä 110 kV:n ja 23:sta 35 kV:n sähköasemasta yhteyden 

tietojärjestelmiin kolmen tunnin ajaksi. Aluksi luultiin, että sähkökatkos vaikutti vain 

80000 asiakkaaseen. Myöhemmin selvisi, että hyökkäys oli kohdistunut kolmeen eri 

jakeluasemaan, minkä seurauksena arviolta 225000 asiakasta kärsi sähkökatkoista eri 

alueilla. (Lee, Assante & Conway 2016, iv.) 

IoT-laitteiden käyttö sähköverkoissa on kasvussa. Sähköverkkoon kytkettävien IoT-

laitteiden avulla voidaan esimerkiksi kerätä sähkönkulutuksen mittausdataa tai 

hyödyntää data-analyysityökaluissa. Mikäli laitteita saataisiin laajamittaisesti 

hyökkääjän haltuun dataverkon kautta, voitaisiin näiden avulla horjuttaa 

sähkönjakelujärjestelmää. (Ahonen, Seppälä & Pärssinen 2019, 69.) 

Kyberturvallisuuden varmistamiseksi sekä hyökkäysrajapinnan minimoinnin kannalta 

energia-alan tulisi IoT (Internet Of Things) -ratkaisuja hankkiessa kiinnittää huomiota 

IoT-laitteiden tietoturvallisuuden toteutukseen, dokumentointiin, testaukseen, 

etähallintaratkaisuihin, järjestelmätuen saatavuuteen sekä käyttöönottoon. 

Hankintavaiheessa IoT-laitteita tulisi pilotoida, jotta niiden vahvuudet ja heikkoudet 

paljastuisivat. (Mts. 69.) 

IoT-laitteet yleisesti ovat huonosti testattuja, eikä niitä kehitetä turvallisuus 

näkökulmat edellä. Vaikka kriittisten järjestelmien IoT on paremmalla tasolla kuin 

kuluttajalaitteissa, ongelma on koko alalle yhteinen. IoT-laitteiden monimutkaistuvat 

riippuvuussuhteet eri järjestelmien välillä luovat kokonaisturvallisuuteen ongelmia. 

(Mts. 69.) 

2 Lokit 

2.1 Yleistä 

Loki on tietojärjestelmissä tiedosto, johon eri laitteet tai järjestelmät tallentavat 

tapahtumia. Lokiin kirjataan esimerkiksi järjestelmän virheilmoitukset ja 
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autentikointiin liittyvät tapahtumat. Lokiin voidaan kirjata myös esimerkiksi 

virheilmoituksen kriittisyys ja ohjelma tai palvelu, joka on tuottanut kyseisen virheen. 

Lokia kertyy tapahtumista, jotka ovat syntyneet yrityksen tai organisaation 

tietojärjestelmissä, tietoverkoissa tai muussa ympäristössä. Tietoverkkojärjestelmissä 

lokia tuottavat monet verkon laitteet kuten esimerkiksi työasemat, palvelimet, 

tulostimet ja reitittimet. (Kent & Souppaya 2006, ES-1; Todd 2017, 3.) 

Lähestulkoon jokainen verkon laite tuottaa jonkinlaista lokia. Aiemmin lokeja 

käyttivät tietojärjestelmien ylläpitäjät ongelmien selvittämiseen ja virhetilanteiden 

tutkintaan, mutta nykyään lokit toimivat monissa eri käyttötarkoituksissa, kuten 

järjestelmien ja tietoverkkojen optimoimisessa tai haitallisen toiminnan 

havainnoimisessa. (Todd 2017, 3.) 

Oikein toteutettu lokijärjestelmä ja lokiympäristö luovat luotettavan ja aukottoman 

tapahtumaketjun, jota voidaan käyttää tapahtumien todentamiseen sekä 

poikkeamien selvittämiseen. Jotta lokeja voidaan hyödyntää esimerkiksi 

virhetilanteen selvitykseen, tulisi lokitiedossa olla ainakin päivämäärä, kellonaika, 

aikavyöhyke, tapahtuman lähteen nimi, vakavuus ja kuvaus tai selitys tapahtumasta. 

(Mts. 3.) 

Lokitieto voi olla itse järjestelmän luomaa lokia tai manuaalisesti kerättyä lokia kuten 

kävijäloki, johon kirjataan esimerkiksi konesalissa käyneiden henkilöiden 

henkilötiedot sekä tulo- ja poistumiskellonaika (mts. 3). 

Lokiformaatit voidaan jaotella kahteen pääryhmään: tekstilokeihin ja 

binäärimuotoisiin lokeihin. Tekstimuotoisten lokiformaattien etu on niiden 

helppolukuisuus ja ymmärrettävyys. Lisäksi kustomoitujen parsintatyökalujen teko 

on niille helpompaa. Tyypillinen tekstimuotoinen loki voi olla esimerkiksi Linux-

järjestelmän tuottamaa järjestelmälokia. (Todd 2017, 4-5.) 

Tekstimuotoisella lokilla on kuitenkin huonoja puolia verrattuna binäärimuotoiseen 

lokiin, joka vie vähemmän prosessointitehoa. Lisäksi tekstimuotoiset lokit ovat 

suurempia, mikä vaikuttaa niiden säilytykseen ja arkistointiin, vaikka niitä voidaan 
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pakata säilytystä ja arkistointia varten. Binäärimuotoiset lokit ovat kompakteja, 

mutta niiden katselmointiin ja analysointiin tarvitaan erinäisiä työkaluja. Esimerkkinä 

binäärimuotoisista lokeista voidaan pitää Windows Event -lokia. (Mts. 4-5.) 

2.2 Lokityypit 

Laite- ja verkkoinfrastruktuurin lokit voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri 

pääryhmään: infrastruktuurin laitteisto-, palvelu- ja applikaatiolokeihin. 

Laitteistolokeilla tarkoitetaan esimerkiksi reitittimen tai kytkimien tuottamia lokeja. 

Niiden avulla voidaan seurata liikennettä ja ratkaista verkkoon liittyviä ongelmia sekä 

havaita joitakin verkkoon kohdistuvia hyökkäyksiä. (Todd 2017, 6-7.) 

Palvelulokeilla tarkoitetaan esimerkiksi DHCP:n (Dynamic Host Configuration 

Protocol) tai DNS:n (Domain Name System) lokeja. Niillä on mahdollista havaita 

verkossa tapahtuvia anomalioita tai hyökkäyksiä. Mahdollisten anomalioiden, 

tietoturvaloukkausten ja hyökkäysten indikaattoreita ovat esimerkiksi rajusti 

kasvavat IP-osoitteiden määrät DHCP-palvelussa, IP-osoitteiden haltijat, jotka 

haluavat uusia IP-osoitteensa samanaikaisesti tai DNS-kysely epäilyttävään 

osoitteeseen kuten ”0l1bwq6q8pyg.3gn9kxbde93.org.az”. (Mts. 6-7.) 

Applikaatiolokeihin voidaan lukea esimerkiksi tietokannan tuottamat lokit. Lokit 

voivat olla esimerkiksi pääsynhallintaan liittyviä lokeja, kuten kirjautumisyrityksiä ja 

syötettyjä komentoja. Applikaatiolokeissa tulee kiinnittää erityistä huomiota niihin 

sovelluksiin, jotka käsittelevät arkaluontoista tietoa, kuten henkilötietoja. Kyseisten 

lokien prioriteetti ja riskitaso tulee määrittää normaalia korkeammaksi. (Mts. 6-7.) 

Lokilähteet referoivat useasti järjestelmän paikallista kellonaikaa muodostaessaan 

lokitietoa. Lokilähteiden tulisi käyttää keskitettyä NTP-palvelinta kellonajan 

synkronointiin. Kellonajan tarkkuus ja täsmällisyys ovat erittäin tärkeitä lokien 

kronologisen järjestyksen ja loogisen tapahtumanketjun muodostamisessa. (Kent & 

Souppaya 2006, 2-9.) 
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Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lokeihin tallennettavan tiedon määrään. Liian 

vähäisellä lokien keräämisellä ei saada tarpeeksi suurta näkymää yrityksen laite- ja 

verkkoinfrastruktuurista tai tietoturvapoikkeamista. Toisaalta taas liiallisella lokien 

keräämisellä lokitietoa tulee turhan suuria määriä, mikä vaatii huomattavasti 

tallennustilaresursseja, ja tarkastelun kannalta oleellinen lokitieto voi hukkua 

epäoleellisen tiedon sekaan. 

2.3 Normalisointi 

Lokitiedon normalisoinnilla tarkoitetaan lokitiedon yhtenäistämistä tiettyyn 

formaattiin. Yleinen normalisointi lokitiedossa on ajan normalisointi. Joistain 

lokilähteistä tuleva loki on 12 tunnin aikaformaatissa, joka normalisoidaan 24 tunnin 

aikaformaattiin yhteneväisyyden vuoksi. (Kent & Souppaya 2006, 3-4.) 

2.4 Kuljetus 

Lokitietojen siirtoon käytetään yleisimmin syslog-protokollaa. Syslog -protokolla on 

vanha, mutta edelleen käytetty protokolla. Sitä kehitettäessä ei ole kiinnitetty 

huomiota turvallisuuteen. (Kent & Souppaya 2006, 3-7.) 

Syslog-protokolla ei tarjoa peruskontrolleja, joilla voitaisiin todeta kuljetettavan 

lokitiedoston eheyttä, luotettavuutta tai saatavuutta. Syslog käyttää oletuksena 

tilatonta UDP-protokollaa siirtääkseen lokitietoa kohteelta toiselle. Tästä syystä 

lähetetyn lokitiedon eheydestä ei ole täyttä varmuutta. Useimmissa syslog-

toteutuksissa ei suoriteta mitään pääsynhallintaa, joten jokainen verkon laite voi 

lähettää syslog-protokollaa tukevalle palvelimelle lokiviestejä. Tätä voidaan kuitenkin 

rajoittaa esimerkiksi palomuurisäännöillä tai NGFW (Next generation Firewall) -

ratkaisuilla. NGFW-toteutuksen avulla voidaan sallia liikennettä protokollatasolla eri 

verkkosegmenttien välillä. (Mts. 3-7.) 

Hyökkääjät voivat käyttää tätä hyväkseen lähettämällä palvelimelle tekaistua 

lokidataa, jolloin tärkeät lokitiedot voivat jäädä väärien lokimerkintöjen sekaan tai 

pahimmillaan aiheuttaa palveluneston. Koska protokolla ei tarjoa tiedon salausta, 
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hyökkääjän on mahdollista monitoroida syslog-liikennettä. Liikenne voi sisältää 

arkaluontoista tietoa tietojärjestelmien konfiguroinnista tai 

tietoturvahaavoittuvuuksista. (Mts. 3-7.) 

Kun lokitietojen turvallisuus on noussut tietoturva-kysymykseksi, on syslog-

protokollaan toteutettu turvallisuutta parantavia kontrolleja. Jotkin syslog-

toteutukset tukevat TCP-yhteyksiä, jolloin voidaan varmistua tiedon perille pääsystä. 

TLS (Transport Layer Security) -protokollalla voidaan varmistua tietojen 

luotettavuudesta, kun syslog-viesti salataan vastaanottajien välillä. TLS suojaa vain 

viestin tietosisällön, jolloin viestin IP-otsikko on selkokielisenä. Tämä voi aiheuttaa 

sen, että hyökkääjä voi viesteistä päätellä syslog-palvelimen sijainnin ja täten häiritä 

liikennettä. Jotkin syslog-toteutukset käyttävät tiedon suojaamiseen SSH (Secure 

Shell) -tunnelia, jolloin koko viesti on salattu. (Mts. 3-7, 3-8.) 

2.5 Suojaus 

Lokitietoa tulee suojata koko sen elinkaaren ajan keräyksestä lokitiedon poistoon 

asti. Olennaista lokitiedon suojaamisessa on lokitiedon muuttumattomuus, eheyden 

varmistaminen ja saatavuus. 

Lokitietoja voidaan suojata esimerkiksi lokitietojen kirjoittamisella WORM (Write 

Once Read Many)-laitteelle kuten CD/DVD. Tämä suojaa lokitiedon tahalliselta tai 

tahattomalta muuttamiselta, manipuloinnilta, ylikirjoittamiselta tai lokirivien 

poistamiselta. Ongelma kyseisen metodin kanssa on jatkuvasti kasvava lokimäärä, 

joka taas kasvattaa tarvittavan tallennuskapasiteetin määrää. Lokitietoa voidaan 

myös siirtää järjestelmään, jolle on määritetty korkeampi turvallisuus- ja suojaustaso. 

Lokitietoa siirtäessä tulee kuitenkin varmistua siitä, että lokitieto pysyy 

muuttumattomana. (Choudhary & Sharma 2016, 709.) 

Pääsynhallinta on myös suuressa osassa lokitiedon suojauksessa. Pääsynhallinnalla 

voidaan asettaa mekanismit ja määritellä kuka tai ketkä lokitietoa voivat käsitellä. 

Lokitiedon salauksella voidaan hankaloittaa esimerkiksi tunkeutujan yritystä muuttaa 

lokitietoja. Eheyden tarkastuksella voidaan varmistua siitä, että lokitietoja ei ole 
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muutettu. Lokitiedostosta lasketaan uniikki tiivistesumma, joka muuttuu täysin, jos 

tiedostoon tehdään pienikin muutos. (Mts. 709.) 

2.6 Säilytys ja poisto 

Lokitietojen säilytykseen vienti alkaa yleensä lokitietojen rotaatiosta. Lokien 

rotaatiolla tarkoitetaan nykyisen lokitiedoston sulkemista ja uuden lokitiedoston 

avaamista. Tällöin lokitietojen kirjausta jatketaan uudelle lokitiedostolle vanhan 

sulkeuduttua. (Kent & Souppaya 2006, 3-3.) 

Rotaatiolle määritetään ennalta aikataulu. Jos rotaatio on aikaan sidottu, 

lokitiedostoa vaihdetaan ennalta määritellyn aikamääreen mukaan. Rotaatio voidaan 

myös sitoa lokitiedoston kokoon. Tällöin tiedostoa vaihdetaan, kun nykyinen 

lokitiedosto on saavuttanut tietyn tiedostokoon. Kun lokia aloitetaan kirjoittamaan 

uuteen lokitiedostoon, voidaan vanha lokitiedosto jo pakata ja arkistoida tilan 

säästämiseksi. Lokitietojen rotaatio toteutetaan skriptillä. (Mts. 3-3.) 

Rotaation jälkeen lokitiedot arkistoidaan ennalta määritellyksi ajaksi. Lokien 

säilytysaikaan vaikuttavat erilaiset lait, standardit ja säädökset. Lokeja voidaan siirtää 

lyhytaikaiseen säilytykseen, jolloin voidaan suorittaa päivittäistä lokien analysointia 

sekä pidempi aikaiseen sälytykseen tietoturvarikkomusten tai selvitystyön tueksi. 

Säilytykseen vietävästä lokitiedostosta voidaan vielä laskea tiivistesumma, jolloin 

voidaan varmistua lokitiedoston eheydestä ja siitä, että lokitiedostoja ei ole muutettu 

niiden arkistoinnin jälkeen. Yleisimmät tiivistesumma algoritmit ovat Message Digest 

5 (MD-5) ja Secure Hash Algoritm (SHA-1). (Mts. 3-4.) 

Lokitiedon elinkaari päättyy poistamiseen. Kaikki merkinnät lokitiedoista, joiden 

säilytysaika tai -päivä on ylittynyt, poistetaan. Lokitiedot tulee poistaa paikallisista 

järjestelmistä ja varmuuskopioista sekä muista varmistusjärjestelmistä. Säädökset, 

standardit ja lait voivat vaikuttaa lokitietojen säilytysaikoihin ja poistamiseen. 

Esimerkiksi PCI-DSS -standardin mukaan luottokorttitietoja käsittelevän yhtiön on 

säilytettävä lokitietoja vähintään vuoden. Kolmen kuukauden takaisia lokeja tulee 
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kuitenkin säilyttää niin, että ne ovat helposti analysoitavissa. (Mts. 3-5; Payment Card 

Industry (PCI) Data Security Standard 2018, 94.) 

3 Lokienhallinta 

Lokienhallinta on prosessi lokien luomiselle, kuljettamiselle, säilyttämiselle, 

analysoimiselle ja poistamiselle. Lokienhallintaa tarvitaan, jos järjestelmä tuottaa 

jonkinlaista lokia. Sama periaate pätee kaikenkokoisissa organisaatioissa, oli kyseessä 

yhtä palvelinta tai kymmeniä tuhansia palvelimia hallinnoiva organisaatio. 

Teknologiat, joilla lokienhallintaa toteutetaan ovat erilaisia pienissä ja isoissa 

organisaatioissa, mutta se ei poissulje lokienhallinnan tarvetta, kun lokia syntyy. 

(Chuvakin n.d., 12; Kent & Souppaya 2006, ES-1.) 

3.1 Tarve 

Lokienhallintaa tarvitaan nykypäivänä enemmän lisääntyvien palvelimien, 

työasemien ja muiden verkkolaitteiden myötä, joka taas itsessään lisää yritysten 

tietoturvariskejä ja uhkia lisäämällä tietoturvahyökkäyksien hyökkäyspinta-alaa. 

Tästä on syntynyt tarve keskitetylle lokienhallinnalle, jonka avulla voidaan analysoida 

eri lähteistä syntyneitä lokeja yhdestä paikasta. Koostetusta tiedosta muodostetaan 

tapahtumia, jotka kertovat lokien käsittelijälle, mitä verkossa tapahtuu tai on jo 

tapahtunut. (Kent & Souppaya 2006, ES-1.) 

Lokienhallinta voi olla hyödyksi yritykselle. Rutiininomainen lokien katselmointi ja 

analysointi auttavat tietoturvapoikkeamien tunnistamista, käytänteiden 

laiminlyönnin tai vilpillisen toiminnan havaitsemista tai muiden järjestelmän 

ongelmien löytämistä. Lokeja voidaan antaa viranomaisille selvitystyön tueksi, jos 

tietojärjestelmissä on tapahtunut tietomurto. Lokeja voidaan käyttää myös yrityksen 

sisäisiin selvitystöihin, "baselinen" määrittämiseen ja tunnistamaan uusia kasvavia 

trendejä sekä pitkäaikaisia ongelmia. (Mts. ES-1.) 
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3.2 Haasteet 

Organisaatioiden haasteena lokienhallinnalle on riittävästi mitoitetut resurssit 

suhteutettuna jatkuvasti kasvavaan lokidatan määrään. Pääasialliset ongelmat 

voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. Lokien tuottaminen ja säilytys, lokitiedon 

saatavuuden, eheyden ja luotettavuuden varmistaminen tuotetuista lokeista sekä 

analytiikan ja katselmoinnin suorittaminen. (Mts. ES-1.) 

3.2.1 Lokien tuottaminen 

Yksi lähde voi tuottaa useaa eri lokitietoa, kuten esimerkiksi virhelokia ja 

pääsynhallintalokia. Haasteita lokien tuottamiselle voi luoda lokitiedon 

yhtenäistäminen samaan formaattiin, eli normalisointi. Lokitiedon rakennetta ei ole 

standardoitu, ja rakenne voi olla hyvinkin erilaista järjestelmästä riippuen. 

Lokitietoa voi joutua normalisoimaan lokilähteen tasolla, tai keskitetyllä 

lokienhallintapalvelimella. Lokilähdetasolla normalisointi tulisi automatisoida 

merkittävän työkuorman välttämiseksi. Lokitieto tulisi kuitenkin normalisoida 

kaikkien lokilähteiden kesken samaan muotoon. Haasteita lokien tuottamiseen tuo 

esimerkiksi kellonaikojen yhdenmukaisuus. Usealla palvelimella voi olla lokaalisti eri 

kellonajat, jolloin lokien käsittely ja tapahtumaketjun selvitykseen kuluu turhaa aikaa. 

(Mts. ES-1; Choudhary & Sharma 2016, 710.) 

3.2.2 Lokien suojaamien 

Kerättäessä lokitietoja järjestelmistä ja tietoverkoista, tulisi lokitietojen eheys ja 

luotettavuus turvata sekä suojata mahdolliselta tietovuodolta ja/tai tietomurrolta. 

Esimerkiksi käyttäjätunnus sekä henkilötiedot voivat olla säilytettynä tahattomasti tai 

tarkoituksella keskitetyssä lokienhallinnassa normaalina lokitietona. Tällöin 

henkilötiedot ovat vaarassa vuotaa tietovuodon tai tietomurron tapahtuessa, joka on 

riski yksityisyyden suojalle. (Choudhary & Sharma 2016, 711.) 

Jos lokitietoja ei säilytetä turvallisesti, lokitiedot ovat vaarassa tahalliselle tai 

tahattomalle muokkaamiselle. Lokitietojen riittämättömällä suojauksella 
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järjestelmään hyökkäävä taho voi muuttaa lokitietoja tehdessään vapaasti muutoksia 

järjestelmässä. Tällöin voi syntyä harhakuvitelma, ettei järjestelmään olisi ikinä 

murtauduttu. (Mts. 711.) 

Organisaatioiden tulisi kiinnittää huomiota lokitietojen saatavuuteen. Lokitiedolle on 

yleensä ennalta määritetty yläraja koon tai lokirivien määrien suhteen. Kun kyseinen 

yläraja on saavutettu, tuoreempi lokitieto ylikirjoittaa vanhan lokitiedon. Tällöin 

vanha lokitieto menetetään pysyvästi. Lokitiedoista tulisi pitää varmuuskopioita 

ennen kuin ylikirjoitusta vanhan lokitiedon päälle tehdään. (Mts. 711.) 

3.2.3 Lokien analysointi 

Lokien analysointi on perinteisesti ollut järjestelmän ylläpitäjien vastuulla. Tätä on 

pidetty matalan prioriteetin tehtävänä niin ylläpitäjien kuin johdon toimesta. 

Järjestelmän ylläpitäjien muut tehtävät, kuten turvallisuusongelmien ratkaisua ja 

haavoittuvuuksien hallintaa on pidetty tärkeämpänä. 

Lokien analysoinnilla on kuitenkin tärkeä rooli järjestelmän tietoturvatapahtumien ja 

järjestelmän virheiden ennaltaehkäisemisessä. Perinteisesti lokeja analysoidaan 

vasta kun jotakin on sattunut, eikä ennaltaehkäisemistarkoituksessa. Järjestelmän 

ylläpitäjille tulisikin järjestää enemmän koulutusta ja harjoitteita lokien analysointiin, 

sekä tarjota tarvittavat työkalut tehtävän suorittamiseen. (Mts. 711.) 

3.3 Lokipolitiikka 

Lokienhallintaa suunniteltaessa olisi syytä luoda lokipolitiikka, jossa määritellään 

perusteet lokienhallinnalle ja koko lokienkäsittelyprosessille. Lokipolitiikka voi olla 

joko sisäinen tai julkinen asiakirja. Se määrittelee lokien käsittelyyn liittyvät 

käytänteet, kuten lokien keräämisen, kuljetuksen, säilytyksen, suojaamisen, 

arkistoinnin, raportoinnin, analysoinnin ja poiston. 
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3.4 Standardit, viitekehitykset ja ohjeistukset 

Useat eri tietoturvallisuuden standardit, viitekehykset ja ohjeistukset ottavat kantaa 

lokien hallintaan. Lokienhallinnan vaatimukset voivat vaihdella toimialoittain. 

Yleisimpiä lokienhallintaan käytettäviä standardeja, viitekehyksiä ja ohjeistuksia ovat 

esimerkiksi: 

• PCI-DSS (Luottokorttitietoja käsittelevät organisaatiot) 

• ISO/IEC 27000 -standardisarja (Kansainvälinen tietoturvallisuuden 
hallintajärjestelmästandardi) 

• CIS Controls (Lista parhaista käytänteistä tietoverkkohyökkäyksien torjumiseen) 

3.4.1 PCI-DSS 

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) velvoittaa luottokorttitietoja 

käsittelevän, säilyttävän tai välittävän yrityksen seuraamaan kaikkea pääsyä 

verkkoresursseihin ja kortinhaltijadataan. Standardi on luotu vuonna 2006 ja sitä 

hallinnoi Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC), joka koostuu 

monesta luottokorttiyhtiöstä kuten Visa International, MasterCard Worldwide, JCB ja 

Discover Financial Services.  

Kyky seurata ja jäljittää käyttäjien toimia on kriittisessä roolissa tietomurron 

estämisessä, havaitsemisessa tai minimoimisessa. Lokien olemassaolo kaikkialla 

ympäristössä mahdollistaa jäljittämisen, hälyttämisen ja analysoinnin, kun jokin 

menee vikaan. Tietomurron sattuessa on erittäin vaikea, ellei mahdotonta, selvittää 

murron syytä ilman mitään järjestelmän tuottamaa lokia. (Payment Card Industry 

(PCI) Data Security Standard 2018, 88.) 

3.4.2 ISO/IEC 27000 -standardisarja 

ISO/IEC 27000 -sarja on kansainvälinen tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmästandardi.  

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (ISMS) koostuu 
toimintaperiaatteista, menettelytavoista, ohjeista ja niihin liittyvistä 
resursseista ja toiminnoista, joita organisaatio hallinnoi kootusti 
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suojatakseen tieto-omaisuuttaan. Tietoturvallisuuden 
hallintajärjestelmä on järjestelmällinen lähestymistapa organisaation 
tietoturvallisuuden laatimiseen, toteuttamiseen, käyttöön, seurantaan, 
katselmointiin, ylläpitoon ja parantamiseen liiketoimintatavoitteiden 
saavuttamista varten. (SFS-EN ISO/IEC 27000:2017, 19.)  

Standardia noudattamalla organisaatio luo perusedellytykset tieto-omaisuuden 

suojaamisen hallintaan. Standardisarjaa voivat soveltaa kaikentyyppiset ja -kokoiset 

organisaatiot. (Mts. 19.) 

ISO/IEC 27000 -sarja koostuu monesta eri standardista, jotka ovat kytköksissä 

toisiinsa ja sisältävät viittauksia toisiin sarjan standardeihin. ISO/IEC 27000 -

standardissa määritellään tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän yleiskuvaus sekä 

sanasto. ISO/IEC 27001 -standardissa esitellään hallintajärjestelmän vaatimukset. 

Tätä kirjoittaessa standardeista osa on jo julkaistu ja osa on valmisteilla. 

Standardisarja koostuu useista eri standardeista, jotka esimerkiksi syventyvät tietyn 

toimialan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimuksiin. Kuvio 1 on 

havainnoitu standardisarjan rakenne, joka jakautuu sanastoon, vaatimuksiin, 

ohjeistusstandardeihin, sektorikohtaisiin standardeihin ja kontrollipohjaisiin 

standardeihin. (Graham 2017.) 

 

Kuvio 1. ISO/IEC 27000- sarjan rakenne (SFS-EN ISO/IEC 27000:2017, 63) 

https://www.itgovernance.co.uk/blog/what-is-the-iso-27000-series-of-standards
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Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän standardisarjassa lokienhallintaan ottaa 

kantaa esimerkiksi hallintajärjestelmän vaatimukset standardi ISO/IEC 27001. 

Standardissa on lueteltu erilaisia hallintatavoitteita ja -keinoja, joiden avulla 

standardinmukaisuutta voidaan noudattaa. Standardin liitekohdassa A.12.4 

”Kirjaaminen ja seuranta” tavoitteena on tallentaa tapahtumat ja luoda 

seurantatietoa. Tavoitteen toteuttamiseksi tulee luoda, tallentaa, suojata ja 

katselmoida järjestelmän sekä käyttäjien suorittamia toimintoja, tapahtumia, 

käyttövirheitä ja tietoturvapoikkeamia. Liitteen kohdassa A.12.4 viitataan myös 

tietojenkäsittelyjärjestelmien kellojen yhdenmukaisuuteen. (SFS-EN ISO/IEC 

27001:2017, 21.) 

3.4.3 CIS Controls 

CIS (Center for Information Security) Controls on lista priorisoiduista parhaista 

käytänteistä ja toimenpiteistä, joiden avulla voidaan pienentää hyökkäyspinta-alaa 

yleisimpiä hyökkäyksiä tietoverkkoja ja tietojärjestelmiä vastaan. Parhaiden 

käytänteiden listan on alkuperin luonut SANS Institute vuonna 2008, mutta omistus 

on siirretty Council on Cyber Securityn (CCS) kautta Center for Internet Securitylle 

(CIS) vuonna 2015.  

Lista koostuu yhteensä 20 kontrollista, jotka on jaettu olennais-, perusta- ja 

organisaatiotason kontrolleihin, kuten Kuvio 2 on kuvattu. Olennaiskontrollit (1-6) 

(engl. Basic Controls) ovat avainkontrolleja, jotka tulisi toteuttaa jokaisessa 

organisaatiossa, jotta olennainen kyberpuolustuskyvykkyys organisaatiossa toteutuu. 

Perustakontrollit (7-16) (engl. Foundational Controls) ovat seuraava askel 

olennaiskontrolleista. Nämä teknisesti luokitellut kontrollit tarjoavat selkeästi 

parempaa tietoturvaa ja ovat kontrolleja, joita jokaisen organisaation tulisi harkita 

toteutettavaksi.  

Organisaatiotason kontrollit (17-20) (engl. Organizational Controls) keskittyvät 

pääosin ihmisiin ja prosesseihin, jotka osallistuvat kyberturvallisuuden 

toteuttamiseen organisaatiossa. Jokainen kontrolli on vielä jaettu omiin 

alikontrolleihinsa, joiden avulla määritellään tarkemmin pääkontrollin toteutusta. 
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(CIS Controls 2018, 3; CIS Controls Version 7 – What’s Old, What’s New n.d.)

 

Kuvio 2. Olennais-, perusta- ja organisaatiotason kontrollit (CIS Controls Version 7 – 

What’s Old, What’s New n.d.) 

Lokienhallintaan ja lokeihin suoraan velvoittavia kontrolleja on useita. Kuitenkin 

merkittävin lokienhallintaan ja lokeihin liittyvä kontrolli on kuudes pääkontrolli 

”Maintenance, monitoring and analysis of audit logs”. Toteutettuna kontrollin 

päämäärä on kerätä, hallita ja analysoida audit-lokeja tapahtumista, jotka voivat 

auttaa hyökkäyksen havaitsemisessa, ymmärtämisessä sekä hyökkäyksestä 

palautumisessa. (CIS Controls 2018, 18-19.) 

4 SIEM-järjestelmät 

4.1 Yleistä 

SIEM on termi, joka koostuu kahden erillisen ja toisiaan täydentävien teknologioiden 

kokonaisuudesta: Security event management (SEM) ja Security information 
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management (SIM). Nämä teknologiat muodostavat nykypäivänä tunnetun Security 

Information and Event Management (SIEM) -järjestelmän. Ensimmäisissä kehitetyissä 

SIEM-järjestelmissä tietoturva-ammattilaiset saivat näkyvyyden tietoturvan tilasta 

tietojärjestelmissä. Seuraavan sukupolven SIEM-järjestelmät toivat mukanaan 

skaalautuvuuden, raportoinnin ja dashboardit. Nykypäivänä tunnetut ja 

viimeisemmät SIEM-järjestelmät tuovat tietoturvatapahtumien analytiikkaan mukaan 

myös koneoppimisen. Gartnerin luodun markkina-analyysin mukaan, tämänhetkisiä 

markkinajohtajia SIEM-järjestelmien kehittämisessä ovat Splunk, IBM ja LogRythm. 

(Gailey 2019; Kavanagh, Bussa & Sadowski 2018.) 

SIEM-järjestelmä yhdistää tapahtumat, uhkat ja riskit yhteen järjestelmään, jonka 

avulla voidaan parantaa tietoturvatapahtumien havainnointi- ja reaktiokykyä. Sen 

avulla saadaan nostettua niin tietojärjestelmien puolustustasoa kuin 

tietoturvatilannekuvaa paremmaksi. (Security Information and Event Management: 

Business Benefits and Security, Governance and Assurance Perspectives 2010, 5-6; 

Security Information and Event Management (SIEM) Systems n.d.) 

SIEM-järjestelmät käyttävät yhtä tai useampaa lokipalvelinta, jotka suorittavat 

lokitiedon analytiikkaa. Järjestelmällä on käytössään yksi tai useampi tietokanta, 

jossa lokitiedot säilytetään ja johon ne arkistoidaan. Useimmat SIEM-järjestelmät 

tukevat kahdenlaista lokien keräysmenetelmää lokilähteistä. (Kent & Souppaya 2006, 

3-9.) 

Agentless-menetelmässä SIEM-järjestelmä vastaanottaa dataa yksittäisiltä 

lokilähteiltä ilman, että lokilähteisiin tarvitsisi asentaa mitään erillisiä ohjelmistoja 

lokien keräystä varten. Yleensä järjestelmä autentikoi itsensä lokilähteelle ja pyytää 

datan lokilähteeltä. Joissain tapauksissa lokilähde lähettää itse lokitiedon SIEM-

järjestelmälle. Huolimatta siitä, kumpaa menetelmää käytetään, SIEM-järjestelmä 

suorittaa tapahtumien suodatuksen ja koostamisen sekä normalisoi ja analysoi 

kerätyn lokidatan. (Mts. 3-9.) 

Agent-based-menetelmässä lokilähteelle asennetaan ohjelmisto, joka suorittaa 

tapahtumien suodatuksen ja koostamisen sekä normalisoi ja analysoi kerätyn 
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lokidatan. Suorituksen jälkeen lokilähde lähettää normalisoidun lokidatan SIEM-

järjestelmälle. Jos lokilähde tuottaa monenlaista erityyppistä lokidataa, lokilähteelle 

voi joutua asentamaa useita ohjelmistoja. SIEM -tuotteet tarjoavat agentteja yleisille 

lokiformaateille kuten syslog tai SNMP (Simple Network Management Protocol). Osa 

SIEM-ratkaisuista tarjoavat mahdollisuuden luoda omia agentteja epätavallisia 

lokiformaatteja varten. (Mts. 3-9.) 

Edellä mainituilla Agentless- ja Agent-based-menetelmillä on hyvät ja huonot puolet. 

Agentless-menetelmän suurin etu on, että lokilähteisiin ei tarvitse asentaa erillisiä 

ohjelmistoja, niitä ei tarvitse konfiguroida jokaiselle lokilähteelle erikseen ja niiden 

ylläpito on helppoa. Suurin haittapuoli Agentless-menetelmässä on lokidatan 

suodattaminen ja koostaminen lokilähdetasolla. Tämä voi taas kasvattaa suuresti 

lokidatan määrää, joka taas kuormittaa verkkoa, vie paljon tallennustilaa ja kasvattaa 

lokidatan analysointiin käytettävää aikaa. Agent-based-menetelmää käytettäessä 

täytyy jokaiselle lokilähteelle asentaa agentti. Tämä voi olla aikaa vievää ilman 

automatisointia. (Mts. 3-9.) 

4.2 Yleisimmät toiminnot ja kyvykkyydet 

4.2.1 Tapahtumien korrelaatio 

SIEM-järjestelmän yksi tärkeimpiä kykyjä on huomata uhka organisaation 

tietoverkossa tai tietojärjestelmissä. Korrelaatiolla tarkoitetaan tapahtumien yhteen 

tuomista yhdestä tai useammasta lähteestä sekä suhteiden etsimistä kahdelle tai 

useammalle lokitapahtumalle. Yleisin korrelaation muoto on sääntöihin perustava 

korrelaatio, joka yhdistää useammat lokirivit yhdestä tai useammasta lähteestä 

esimerkiksi aikaleimojen, IP-osoitteiden ja tapahtumien perusteella. 

SIEM-järjestelmällä voidaan tarkastella esimerkiksi käyttäjän epäilyttäviä toimia ja 

tunnistaa, mihin tapahtumiin tai hälytyksiin käyttäjä liittyy. Yksittäinen tapahtuma ei 

välttämättä itsessään vaikuta epäilyttävältä, mutta kun useat tapahtumat tuodaan 

yhteen, voi muodostua yksittäinen epäilyttävä tapahtuma. Monesta lähteestä tehty 

korrelaatio voi olla esimerkiksi epäonnistuneet kirjautumisyritykset. Yksittäinen 
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epäonnistunut kirjautumisyritys ei välttämättä näytä epäilyttävältä, mutta jos 

järjestelmän usealle eri laitteelle on yritetty kirjautua samanaikaisesti samalla 

käyttäjällä siinä onnistumatta, voidaan sääntöpohjainen korrelaatio todeta merkkinä 

hyökkäysyrityksestä. (Kent & Souppaya 2006, 3-4-3-5; SIEM: A Guide to Security In-

formation & Event Management n.d; Todd 2017, 15-16.) 

4.2.2 Uhkien tunnistaminen 

SIEM-järjestelmää jatkuvasti kehittämällä voidaan luoda organisaation ympäristölle 

tärkeitä ja relevantteja sääntöjä, joilla hälytykset syntyvät. Organisaation 

ympäristölle räätälöidyt hälytykset parantavat organisaation kykyä tunnistaa ja 

reagoida uhkiin tehokkaammin. Sääntöjä joudutaan luomaan myös väärien 

positiivisten hälytyksien vähentämiseksi.  (SIEM: A Guide to Security Information & 

Event Management n.d.) 

4.2.3 Raportointi 

Useimpien SIEM-järjestelmien avulla voidaan luoda kustomoituja raportteja, joiden 

avulla voidaan tarkastella järjestelmän tilaa tai tietoturvatasoa. SIEM-järjestelmät 

voivat luoda myös raportteja määräyksien-, ohjeiden- ja standardien mukaisuudesta 

kuten ISO 27001, PCI-DSS, HIPAA, NIST jne. Raportit koostetaan kerätystä 

lokitiedosta. Konkreettisena esimerkkinä luodusta raportista voidaan pitää 

palomuurin estetyt yhteysyritykset tai väärien kirjautumisten määrä tietyllä 

aikavälillä. Raporttien koostaminen helpotta henkilöstä hahmottamaan tietoturvan 

tilannekuvaa tietojärjestelmistä. (SIEM: A Guide to Security Information & Event 

Management n.d.) 

4.2.4 Tietoturvahäiriön hallinta (engl. Incident response) 

SIEM-järjestelmän avulla voidaan koostaa useita eri tapahtumia, joiden avulla 

voidaan selvittää mitä järjestelmässä on tapahtunut, jos tai kun tietoturvaloukkaus 

tapahtuu. Kun SIEM-järjestelmä korreloi tapahtumia reaaliajassa useista eri 

lähteestä, on tietoturvahäiriön hallinta helpompaa. SIEM-järjestelmän luodessa 

hälytyksen voidaan siihen tarttua välittömästi vähentäen häiriön vaikutusta tai 
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kokonaan estää se. SIEM-järjestelmä toimii myös forensiikan tukena, jonka avulla 

voidaan tarkastella tietoturvatapahtumia ja -häiriöitä pitkältäkin ajalta. (SIEM: A 

Guide to Security Information & Event Management n.d.). 

4.2.5 Uhkatieto (engl. Threat Intelligence) 

Markkinoiden suurimmat SIEM-ratkaisut tarjoavat myös uhkatiedon (engl. ”Threat 

Intelligence”) integroimista SIEM-järjestelmään. Uhkatiedon avulla voidaan tunnistaa 

erilaisia hyökkäyksiä hyökkäysindikaattoreiden avulla. Uhkatieto on joukko kerättyä, 

määriteltyä ja sovellettua dataa, joka on osoitettu tiettyyn tietoturvauhkaan, 

uhkatekijään, haavoittuvuuteen, haavoittuvuutta hyödyntävään menetelmään, 

haittaohjelmaan ja vaaraantumisindikaattoriin. Avoimia uhkatiedon alustoja ovat 

esimerkiksi Alienvault OTX ja Cisco Talos Intelligence Group. (Shackleford 2015, 1-4; 

SIEM: A Guide to Security Information & Event Management n.d.) 

4.3 Hyödyt 

Organisaatio tai yritys hyötyy oikein implementoidusta SIEM-järjestelmästä 

valtavasti. SIEM-järjestelmä mahdollistaa tehokkaamman käytön loki- ja 

tietoturvatapahtumien dataan, joka helpottaa tietoturvatiimien päivittäistä 

toimintaa esimerkiksi tietoturvaan liittyvien häiriötilanteiden ratkaisuissa. SIEM-

järjestelmän avulla tietoturvatiimi tai järjestelmänvalvoja voi torjua 

tietoturvatapahtuman jo aikaisessa vaiheessa, ennen kuin tapahtuma vaikuttaa 

laajasti yrityksen toimintaan. (Security Information and Event Management: Business 

Benefits and Security, Governance and Assurance Perspectives 2010, 12.) 

On-premise SIEM -ratkaisut hinnoitellaan yleensä yksittäisen sovelluksen tai 

laitteiston ja ohjelmiston mukaan. Hinnoittelu muodostuu SIEM-ratkaisun 

kyvykkyyden mukaan aina 10 000 eurosta ylöspäin. Pilvipalveluna toimivan SIEM-

ratkaisun hinnoittelu muodostuu yleensä SIEM-alustan prosessoimasta 

datamäärästä. Laskutus tapahtuu kuukausi- tai vuositasolla. Lisäkustannuksia voi 

syntyä myös esimerkiksi tallennuskapasiteetin määrästä, jota tarvitaan lokitietojen 
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pitkäaikaiseen säilytykseen. (SIEM: A Guide to Security Information & Event Manage-

ment n.d.) 

SIEM-järjestelmä tuo myös huomattavia säästöjä yritykselle verrattaen mahdollisesti 

tapahtuvaan tietomurtoon. Cybersecurity Insidersin vuonna 2019 tehdyn raportin 

perusteella SIEM-ratkaisu vähensi yrityksissä tapahtuvien tietomurtojen määrää 76 % 

(SIEM Survey report 2019, 5). Vuonna 2018 Ponemon Institute LLC:n tekemässä ja 

IBM Securityn sponsoroimassa tutkimuksessa keskimääräisen tietomurron 

kokonaiskustannus oli 3,86 miljoonaa dollaria. Kokonaiskustannus nousi 6,4 % 

vuodesta 2017. Suurimmat tietomurron kokonaiskustannuksia lisäävät tekijät olivat 

kolmannen osapuolen osallisuus ja liiallinen pilvipalveluiden migraatio. 

Kokonaiskustannuksia vähentävinä tekijöinä mainittakoon Incident Response -tiimin 

olemassaolo ja salauksien laajamittainen käyttö.  Tietomurroista 48 % tapahtui 

pahamieleisestä tai rikollisten tekemistä hyökkäyksistä, 27 % johtui ihmisen 

tekemästä virheestä ja 25 % järjestelmän viasta tai ongelmasta. Ponemon Institute 

LLC haastatteli tutkimuksessaan yli 2200 IT-alan ammattilaista 477 yrityksestä, jotka 

olivat kokeneet tietomurron viimeisen 12 kuukauden aikana. (2018 Cost of a Data 

Breach Study: Global Overview 2018, 3-10.) 

Useammat SIEM-järjestelmät luovat yksityiskohtaisia raportteja organisaatiolle tai 

yritykselle. Auditoinnin tai tutkinnan aikana yritys voi näyttää toteen raporteista 

saamallaan informaation avulla, että asianmukaista huolellisuutta, lainsäädäntöä, 

asetuksia ja/tai standardeja on noudatettu. Tämä kuitenkin vaatii yritykseltä 

oikeanlaista lokienhallintaa ja -käsittelyä. Lokienhallintaa ja organisaation SIEM-

järjestelmää tulisi kehittää vaiheittain jatkuvasti. Kehitystyö aloitetaan täydestä loki 

tietämättömyydestä, lokien keräämisestä ja katselmoinnista aina aktiivisesti 

monitoroitaviin tapahtumiin asti. (Chuvakin n.d., 15; Security Information and Event 

Management: Business Benefits and Security, Governance and Assurance Perspec-

tives 2010, 7-9.) 

SIEM -järjestelmän tuoma hyöty yritykselle riippuu hyvin paljon siitä, kuinka 

tehokkaasti SIEM -järjestelmää käytetään. Tarkoitti se sitten tietoturvauhkien 

tunnistamista, tapahtumien priorisointia tai merkityksellisien raporttien laatimista. 

https://cdn5.alienvault.com/docs/analyst-reports/alienvault-2019-siem-survey-report.pdf
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Ilman oikeanlaista suunnittelua, konfiguraatiota, monitorointia, kommunikaatiota ja 

johdon sitoutumista SIEM -ratkaisulla ei saada haluttua lisäarvoa eikä hyötyä 

yritykselle. (Security Information and Event Management: Business Benefits and Se-

curity, Governance and Assurance Perspectives 2010, 7; SIEM: A Guide to Security In-

formation & Event Management n.d.) 

5 Tutkimussuunnitelma/ongelmanasettelu 

Elenia Oy on aloittanut tietoturvan hallintajärjestelmän kehitysprojektin 2018. 

Elenian tietoturvan hallintajärjestelmän viitekehyksenä on ISO/IEC 27001:2013-

standardi. Osana kehitysprojektia on noussut tarve lokienhallinnalle ja lokipolitiikalle. 

Lokipolitiikan avulla voidaan määrittää lokienhallinnalle yhtenäiset käytänteet, jotka 

taas nojaavat yrityksen tietoturvapolitiikkaan sekä kyberstrategiaan. Elenian 

tavoitteena on sertifioida hallintajärjestelmä vuonna 2019. ISO27001-

standardiprojektissa tehdään kattavaa tietoturvariskien arviointia, jonka 

lähtökohtana on yrityksen suojattavan omaisuuden tunnistaminen. 

Riskienarvioinnissa tunnistettiin pääkäyttäjätunnuksien valvonta keskeiseksi 

kehityskohteeksi. Tutkimuskysymykseksi nousi: 

Miten SIEM-järjestelmät tukevat tietoturvan hallintajärjestelmää ja tietoturvariskien 

hallintaa? 

Tutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää ymmärrystä lokeista, lokipolitiikasta, 

lokienhallinnasta sekä SIEM-järjestelmistä, joita käytetään lokienhallinnan 

toteuttamiseen. Jotta tutkimuskysymykseen voidaan vastata kattavasti, tuli 

opinnäytetyön avuksi luoda tutkimussuunnitelma. Suunnitelman avulla saadaan 

tutkimustyölle rajaus ja suunta. Suunnitelman avulla kuvataan myös askeleet, joita 

täytyy ottaa tutkimustyön läpiviemiseksi. Kuvio 3 on esitetty tutkimustyön 

etenemisprosessi. 
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Kuvio 3. Tutkimuksen etenemisprosessi 

Tutkimustyön ja suunnitelman lähtökohtana on sisäistää lokeihin liittyvä teoria ja sitä 

kautta luoda tietoperusta lokipolitiikan luomiselle. Lokipolitiikan luomisen 

lähtökohtana tulee selvittää mitkä standardit, ohjeistukset, viitekehykset, parhaat 

käytännöt ja yrityksen sisäiset asiakirjat ottavat kantaa lokipolitiikan luomiseen. 

Samalla asetetaan kysymyksiä, joihin halutaan vastauksia lokipolitiikan avulla. 

Kysymyksiä ovat esimerkiksi: 

• Mitä on loki ja lokitieto? 

• Mitä lokien keräämisellä tavoitellaan? 

• Kuinka lokitietoja käsitellään 

• Kuinka roolit ja vastuut jaetaan? 
 

Lokipolitiikka antaa lokienhallinnalle perusteet. Lokipolitiikassa on asetettu 

yritykselle yhteiset käytänteet koko lokienkäsittelylle, jolloin on helpompaa 

määrittää lokienhallintaan tarvittavia vaatimuksia ja resursseja. Toimeksiantaja on 

määrittänyt valmiiksi lokienhallintaan käytettävien SIEM-järjestelmien vaatimukset ja 

resursoinnit, joten niihin ei tutkimuksessa syvällisesti pureuduta. 

Kun lokienhallintaan käytettävät SIEM-järjestelmät on otettu onnistuneesti käyttöön, 

tulee tutkimuksen loppuun viemiseksi tutustua käytettäviin järjestelmiin ja niiden 

toiminnallisuuksiin sekä luoda niihin korrelaatiosäännöt, joiden avulla voidaan 

vastata riskienhallinnassa nousseeseen kehityskohtaan. SIEM-järjestelmiin luoduilla 

säännöillä yritetään vastata suoraan ISO/IEC 27001-standardin liitteessä A 
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(Hallintatavoitteiden ja -keinojen viiteluettelo) olevaan kohtaan A.12.4.3 

”Pääkäyttäjä- ja operaattorilokit”. 

6 Toteutus 

6.1 Lokipolitiikka 

Lokipolitiikan tarve on syntynyt toimeksiantajalle tietoturvan hallintajärjestelmän 

kehitysprojektin myötä. Toimeksiantajan tietoturvapolitiikassa linjataan, että 

politiikkaa tukemaan luodaan ohjeistus. Lokienhallinta ja siihen luotava lokipolitiikka 

täten täydentää toimeksiantajan tietoturvapolitiikkaa. Lokipolitiikan luonti aloitettiin 

tutkimalla standardeja ja viranomaislähteitä lokeista ja lokienhallinnasta.  

Lokipolitiikan luomista varten kerättiin aineistoa suomenkielisistä ja vieraskielisistä 

lähteistä. Hyväksi yleisohjeeksi lokitiedon käsittelylle nousi Valtiovarainministeriön 

lokiohje. Kyseisessä lokiohjeessa käsitellään lokienkäsittelyn prosesseja, kuten lokien 

keräämistä, säilytystä ja suojaamista. Viitteitä otettiin myös NIST (National Institute 

of Standards and Technology) julkaisusta 800-92 “Guide to Computer Security Log 

Management” ja ISO/IEC 27002 -standardista “Tietoturvallisuuden hallintakeinojen 

menettelyohjeet” kohdasta 12.4 ”Kirjaaminen ja seuranta”. Lokipolitiikkaa luodessa 

käytiin keskusteluja Elenian tietoturvapäällikön kanssa ja samalla määritettiin 

vaatimuksia sekä toiveita lokipolitiikalle.  

Lokipolitiikan määrittelyn ensimmäinen vaihe oli määritellä lokipolitiikan tarkoitus 

yritykselle. Lokipolitiikan tarkoituksen määrittelyn jälkeen siirryttiin kirjoittamaan 

lokeista ja lokitiedosta yleisesti. Kun tietoa oli sisäistetty riittävästi ja kirjattu 

lokitiedon yleiskuvaus lokipolitiikkaan, siirryttiin määrittelemään lokien keräämisen 

tavoitteita. 

Lokien keräämisen tavoitteisiin kirjattiin mihin lokeja tarvitaan normaali- ja 

poikkeustiloissa, mitä lokitiedolla saavutetaan sekä mihin tarkoitukseen kerättyä 
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lokitietoja tyypillisesti hyödynnetään. Tavoitteiden määrittelemisen jälkeen 

määriteltiin lokipolitiikassa noudatettavat periaatteet lokitiedon hallinnalle sekä 

käsittelylle. Lopuksi lokipolitiikassa jaetaan roolit ja vastuut koko lokitiedon käsittelyn 

prosessille. 

Liite 1 on kuvattu toimeksiantajan lokipolitiikan luvut 5-8. 

6.2 Käytetyt SIEM-järjestelmät 

6.2.1 Alienvault USM Appliance 

AlienVault USM Appliance on AlienVaultin (nykyään AT&T Cybersecurity) on-premise 

SIEM (Security Information and Event Management) -ratkaisu. USM Appliance 

voidaan asentaa fyysisenä laitteistona sekä virtualisoidulle alustalle. USM Appliance 

sisältää kaikki keskeisimmät SIEM -ratkaisun kyvykkyydet sekä jatkuvasti päivittyvän 

uhkatiedon (engl. Threat Intelligence), jotta tietoturvauhkiin sekä -poikkeamiin 

voidaan reagoida riittävän nopeasti. AlienVault USM Appliancen infrastruktuuri 

koostuu sensoreista, palvelimesta ja loggerista. Kuvio 4 on kuvattu USM Appliancen 

infrastruktuuri. (About USM Appliance System Architecture and Components n.d.) 

 

Kuvio 4. USM Appliance infrastruktuuri (About USM Appliance System Architecture 

and Components n.d.) 
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USM Appliancen sensorit sijoitetaan eri puolille organisaation verkkoa keräämään ja 

normalisoimaan lokidataa. Lokidata käsitellään liitännäisten avulla erilaisista 

laitteista, kuten palomuureista, reitittimistä ja palvelimista. USM Appliance palvelin 

koostaa ja korreloi sensoreiden avulla kerätyn datan. USM Appliance palvelin tarjoaa 

selainpohjaisen käyttöliittymän, josta voidaan koostaa ja luoda raportteja, 

katselmoida näkymiä sekä hallinnoida koko USM Appliance järjestelmää. USM Logger 

tarjoaa lokidatan pitkäaikaisen säilytyksen forensiikkaa tai muuta tutkintaa ja 

selvitystä varten. (About USM Appliance System Architecture and Components n.d.) 

Keräys 

USM Appliance kerää lähteistä lokidataa HIDS (Host-based Intrusion Detection Sys-

tem) -agenttien ja syslog ratkaisujen avulla. HIDS-agentit ovat hyvä vaihtoehto 

keräämään Windows-järjestelmistä Security ja System -lokia, koska HIDS agenttien 

avulla voidaan myös monitoroida tiedostojen eheyttä ja Windowsin rekisteriä. HIDS 

agentti asennetaan jokaiselle monitoroitavalle kohdelaitteelle, josta agentti lähettää 

dataa Alienvault USM sensorille parsittavaksi ja normalisoitavaksi. Alienvault USM 

tarjoaa Windows pohjaisille järjestelmille automaattisen HIDS agentin asennuksen, 

jolloin voidaan asentaa agentteja useille Windows järjestelmille. Kuvio 5 on esitetty 

HIDS-agenttien toiminnallisuus. (AlienVault HIDS n.d.) 
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Kuvio 5. HIDS agenttien toiminnallisuus (AlienVault HIDS n.d.) 

HIDS agentteja voidaan asentaa myös Linux/UNIX-pohjaisille järjestelmille, mutta 

usean agenttien massa-asennus on saatavilla vain Windows-pohjaisille järjestelmille. 

Linux pohjaisten järjestelmien lokit voidaan lähettää sensorille myös käyttämällä 

esimerkiksi rsyslog -ohjelmistoa, joka on useissa Linux järjestelmissä valmiiksi 

asennettuna. Kun lokilähteet on konfiguroitu lähettämään lokia HIDS agenttien tai 

syslog ratkaisujen avulla, voidaan järjestelmien lokia seurata USM Appliance 

palvelimen käyttöliittymän kautta. 

Havainnointi 

Osa tapahtumien havainnoinnista tapahtuu palvelimen käyttöliittymästä, jonka 

pääsivulla on valmiiksi luotuja näkymiä (engl. Dashboard), joiden avulla voidaan 

tarkastella ja monitoroida verkkoympäristöä. Näkymät jaotellaan eri välilehtiin, joista 

voidaan tarkastella yleisesti verkon ja järjestelmän tilaa, tikettien tilaa Alienvaultin 

sisäänrakennetusta tiketöinnistä, järjestelmän haavoittuvuuksia sekä yleisiä 

tietoturvatapahtumia. Kuvio 6 on Alienvault USM Appliancen päänäkymä. (USM Ap-

pliance Dashboards n.d.) 
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Kuvio 6. Alienvault USM päänäkymä 

Suurin osa havainnoinnista ja analysoinnista suoritetaan ”Analysis” -valikon alta. 

Valikon alta löytyvät hälytykset, jotka USM Appliance palvelin on luonut perustuen 

lokeihin ja sääntöihin. Valikon alta voidaan myös tarkastella, suodattaa ja hakea 

yksittäisiä tapahtumia, joita USM Appliance palvelin prosessoi ja käsittelee. Myös 

pitkäaikaiseen säilytykseen menevät raakalokit sekä yksittäiset tiketit löytyvät valikon 

alta. Kuvio 7 on esitetty näkymä USM Appliancen luomista hälytyksistä. 
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Kuvio 7. USM Appliance näkymä hälytyksistä 

Hälytysten luokittelu 

SIEM-järjestelmillä on erilaiset lähestymistavat tietoturvapoikkeamien ja hälytysten 

luokitteluun. Alienvault USM käyttää luokitteluun yksinkertaistettua versiota 

Lockheed Martinin Cyber Kill Chainista. Cyber Kill Chain perustuu peräkkäisiin 

hyökkäysvaiheisiin, joiden avulla hyökkääjä pääsee onnistuneesti tunkeutumaan 

tietojärjestelmiin ja mahdollisesti siirtää järjestelmistä pois sensitiivistä dataa. 

Alienvault USM:n hälytyksien tyypit jaotellaan viiteen osioon: 

- Reconnaissance & Probing – Toimintaa, jossa hyökkääjä yrittää saada 
mahdollisimman paljon tietoa tietoverkosta ja -järjestelmistä. Esimerkkeinä 
porttiskannit, sosiaalinen manipulointi (engl. Social Engineering), 
salasanapolitiikkojen tunnistaminen. 

- Delivery & Attack – Toimintaa, jossa yritetään toimittaa esimerkiksi haitallista koodia 
järjestelmään tai yritetään arvata salasanoja laskentatehoa käyttäen. 

- Exploitation & Installation – Toimintaa, jossa on hyväksikäytetty haavoittuvuutta 
järjestelmässä, asennettu järjestelmään takaovia tai nostettu käyttäjätunnuksen 
oikeuksia. 
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- System Compromise – Toimintaa, jossa järjestelmään on murtauduttu. Dataa 
yritetään lähettää pois järjestelmästä hyökkääjän toimesta. Järjestelmää hallitaan 
hyökkääjän komentopalvelimen kautta. 

- Informational: Environmental Awareness – Toimintaa, jossa tarkkaillaan 
monitoroitavan järjestelmän tilaa ja käyttäytymistä. Esimerkkinä 
järjestelmäkonfiguraatiot, käyttäjän toiminta ja palveluiden informaatio. 

(Barraco 2017.) 

Verkkoympäristö ja raportointi 

”Environment” -valikon alta voidaan lisätä, poistaa, tarkastella ja ryhmitellä USM 

Appliancessa olevia laitteita. Verkkolaitteita voidaan lisätä järjestelmään 

manuaalisesti tai automaattisesti ”Asset Discovery” -työkalun avulla, joita sensori 

etsii määritetyistä verkkoalueista skannauksien avulla. Valikon alta voidaan myös 

tarkastella ja suorittaa haavoittuvuusskannauksia, tarkastella NetFlow -dataa, 

nauhoittaa verkkoliikennettä, tarkastella laitteiden saatavuutta sekä hallinnoida 

tunkeutumisen havainnointiin käytettäviä (HIDS) -työkaluja. Kuvio 8 on esitetty USM 

Appliancen Assets & Groups valikko. (Managing the USM Appliance Environment 

n.d.) 
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Kuvio 8. USM Appliance - Assets & Groups 

”Reports” -valikon alta (ks. Kuvio 9) voidaan luoda ja katselmoida raportteja, joita 

voidaan ajastaa ajettaviksi tietyin väliajoin, koostaa raporteista pdf tai excel -

tiedostoja sekä lähettää luodut raportit sähköpostilla. USM Appliancessa on valmiiksi 

luotuna yli 200 erilaista raporttia. Kuvio 9 on esitetty ”Reports” valikko. 
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Kuvio 9. USM Appliance – Reports 

Yhteenveto keskeisimmistä ominaisuuksista 

- AlienVault USM Appliancen sisäänrakennetun ”Asset Discovery” -ominaisuuden 
avulla voidaan skannata verkossa olevia laitteita ja määritellä laitteista perustiedot 
kuten IP-osoitteet, MAC-osoitteet ja laitteen aktiiviset portit sekä palvelut.  

- USM Appliancessa voidaan myös ajastetusti tai manuaalisesti skannata järjestelmien 
haavoittuvuuksia. 

- Tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmät Host-based Intrustion Detection System 
(HIDS) ja Network Intrusion System (NIDS) 

- Tapahtumien korrelointi 
- Lokienhallinta ja säilytys 
- Sisäänrakennettu tiketöintijärjestelmä 
- Jatkuvasti kehittyvä uhkatieto (engl. Threat Intelligence) 
- Suora integraatio maailman suurimpaan avoimeen uhkatietoyhteisöön Open Threat 

Exchange (OTX), jonka avulla voidaan jakaa esimerkiksi epäilyttäviä IP-osoitteita, 
sähköpostiosoitteita ja tiivistesummia (Indicators Of Compromise) 

- Raportointi ja Dashboardit 

 (Comparing AlienVault Unified Security Management tot AlienVault OSSIM 2018.) 

https://cdn5.alienvault.com/docs/whitepapers/comparing-alienvault-usm-to-alienvault-ossim.pdf?utm_internal=siemlookbook&x=M6R9kL&xs=25843
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6.2.2 Azure Sentinel 

Azure Sentinel on Microsoftin skaalautuva hybridiympäristössä toimiva 

pilvipohjainen Security Information Event Management (SIEM) ja Security 

Orchestration, Automation and Response (SOAR) -ratkaisu, joka hyödyntää tekoälyä 

tunnistaakseen sekä torjuakseen uhkia ja anomalioita. Sentinel on julkaistu 

helmikuussa 2019 ja on kirjoitushetkellä saatavilla julkisena ”preview” -versiona. 

Previewin myötä Sentinel on myös ilmainen käyttää. Maksuja saattaa siitä huolimatta 

tulla esimerkiksi datan säilytyksestä, työnkulun automatisoinnista tai 

koneoppimismallien kustomoinnista. Azure Sentinelin toiminnallisuus voidaan jakaa 

neljään osa-alueeseen. Nämä ovat keräys, havainnointi, tutkinta ja vaste. Kuvio 10 on 

havainnollistettu Sentinelin toiminta. (Azure Sentinel n.d; What is Azure Sentinel? 

2019.) 
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Kuvio 10. Azure Sentinelin toiminnallisuus (What is Azure Sentinel? 2019.) 

Keräys 

Azure Sentineliin lisätään ns. “Data Connectoreita”, joidan avulla data kerätään 

järjestelmään. Sentinel tarjoaa useita eri connectoreita Microsoft tuotteille ja 

ratkaisuille, kuten Microsoft Threat Protection -ratkaisut, Microsoft 356 -lähteet, 

johon kuuluvat esimerkiksi Office 365, Azure AD, Azure ATP ja Microsoft Could App 

Security. Lisäksi Sentinel tarjoaa connectoreita myös muille kolmannen osapuolen 

ratkaisuille kuten PaloAlto FW, Check Point FW, Cisco ASA, AWS ja F5. Sentineliin 

voidaan liittää myös yleisiä lokilähteitä Syslogin, CEF:n tai REST-API:n avulla. Kuvio 11 

listattu Sentinelissä olevia connectoreita. (Connect data sources 2019.) 
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Kuvio 11. Azure Sentinelin connectoreita 

Useimmat Microsoftin palveluiden connectorit ovat lisättävissä vain muutamalla 

klikkauksella, mutta kolmannen osapuolen ratkaisut, kuten Check Point, Cisco ASA ja 

F5 joudutaan yhdistämään Sentineliin agentin avulla. (Connect data sources 2019.) 

Havainnointi 

Connectoreiden liittämisen jälkeen Sentinel tarjoaa useita erilaisia valmiita näkymiä 

liittyen kyseiseen connectoriin. Näkymien data koostetaan KQL (Kusto Query 

Language) -kyselyillä, joten valmiiksi tehdyt näkymät ovat vapaasti kustomoitavissa 

omiin tarpeisiin. Näkymiä voidaan myös luoda määrittämällä täysin uusia kyselyitä, 

jolloin näkymiin saadaan asetettua itselle relevantti tieto. Kuvio 12 on kuvattu Azure 

AD kirjautumislokien yleiskatsaus. (What is Azure Sentinel? 2019.) 
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Kuvio 12. Azure AD Sign-in log overview 

Näkymien lisäksi, normaalien sisäänrakennettujen korrelaatiosääntöjen tueksi, 

havainnoinnin avustamiseen voidaan luoda sääntöjä, jotka muuttuvat tapahtumista 

hälytyksiksi epäilyttävän tapahtuman sattuessa. Säännöt pohjautuvat myös KQL -

kyselyihin, joita suoritetaan säännössä määritellyn ajanjakson välein. Kuvio 13 on 

esimerkki tapahtumasäännöstä, jonka kyselyssä etsitään epäonnistuneita 

kirjautumisia Azure--portaaliin. (Mt.) 
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Kuvio 13. Tapahtumasäännön luonti 

Tutkinta 

Proaktiiviseen tapahtumien tutkintaan Sentinel tarjoaa “Hunting” -työkalun, jonka 

avulla voidaan etsiä mahdollisia uhkia järjestelmästä. Hunting kyselyt perustuvat 

myös KQL-kyselyihin. ”Hunting” kyselyille voidaan määrittää Mitre Att&Ck 
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(Adversarial Tactics Techniques & Common Knowledge) -viitekehyksen mukaisia 

taktiikoita, jonka avulla voidaan luokitella kyselyitä mahdollisen hyökkäyksen kulun ja 

vaiheen mukaan. Etsinnän aikana voidaan luoda kirjanmerkkejä mielenkiintoisista 

tapahtumista, joihin voidaan palata myöhemmin tai jakaa muiden analyytikkojen 

kanssa. Kuvio 14 on kuvattu Sentinelin ”Hunting” -näkymä. (Mt.) 

 

Kuvio 14. Sentinelin hunting näkymä 

Tutkintaan Sentinel tarjoaa myös syventävää visuaalista tapahtumien selvitystä. 

Sentinel luo tietoturvatapahtumasta visuaalisen kartan, jonka avulla on helpompi 

saada käsitys mahdollisen hyökkääjän hyökkäysvaiheista järjestelmästä. Visuaalinen 

kartta helpottaa samalla kokonaiskuvan ymmärtämistä sekä tietoturvatapahtumaan 

liittyvien laitteiden roolia tapahtumassa. Kuvio 15 on esitetty Sentinelin tutkintaan 

tarkoitettu toiminto, joka helpottaa esimerkiksi tietoturvatapahtumien juurisyyn 

selvitystä. (Mt.) 
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Kuvio 15. Sentinelin investigation toiminto (What is Azure Sentinel? 2019.) 

Vaste 

Azure Sentinel käyttää vasteen toteutukseen pelikirjoja (engl. playbook). Pelikirjat 

perustuvat Azuren Logic Appseihin, joiden avulla voidaan orkestroida ja 

automatisoida tapahtumia. Sentinel tarjoaa yli 200 Logic App -connectoria, joihin 

kuuluvat esimerkiksi SeviceNow, Slack, Microsoft Teams, Twitter, Office 365 sekä 

Azuren omat palvelut ja funktiot. Kuvio 16 on esitetty esimerkki pelikirja, jonka avulla 

luodaan Sentinelissä syntyneestä hälytyksestä tiketti, ilmoitetaan hälytyksestä 

Teamsiin, lähetetään sähköpostiin hyväksymisviesti, jossa on määritetty kyllä tai ei 

vaihtoehdot ja tehdään toimenpiteet annetun vastauksen perusteella. Kuvio 16 

olevassa pelikirjassa joko estetään käyttäjä Azure AD:sta ja estetään IP-osoite Palo 

Altosta tai suljetaan luotu tiketti. (Mt.) 
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Kuvio 16. Esimerkki Sentinelin pelikirjasta (What is Azure Sentinel? 2019.) 

Hälytysten luokittelu 

Azure Sentinelin luokittelu perustuu Mitre Att&Ck (Adversarial Tactics Techniques & 

Common Knowledge) -viitekehyksen mukaisiin taktiikoihin. Toisin kuin Alienvault 

USM:n käyttämässä Lockheed Martiniin perustuvassa luokittelussa, Mitren luokitellut 

taktiikat eivät noudata samanlaista lineaarista järjestystä vaan hyökkääjä voi hyppiä 

taktiikoiden välillä saavuttaakseen päämääränsä. Taktiikat ovat luokiteltu 

seuraavasti: 

- Initial Access 
- Execution 
- Persistence 
- Privilege escalation 
- Defence Evasion 
- Credential Access 
- Discovery 
- Lateral Movement 
- Collection 
- Command and Control 
- Exfiltration 
- Impact 

(Smith 2018.) 
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6.3 Pääkäyttäjätunnuksien valvonta 

Toimeksiantajan asettamana kehityskohteena oli pääkäyttäjätunnuksien 

(Administrator) kirjautumisten valvonta ja niistä syntyvä hälytys, mikäli 

pääkäyttäjätunnusta käytetään kirjautuessa yrityksen tietojärjestelmään. 

Pääkäyttäjätunnuksilla tehdään yleensä harkittuja ja suunniteltuja muutoksia 

järjestelmään, joten niiden käyttö tulisi olla hallittua, rajoitettua sekä valvottua. 

Kehityskohde liittyy suoraan ISO/IEC 27001 -standardin liitteessä A 

(Hallintatavoitteiden ja -keinojen viiteluettelo) olevaan kohtaan A.12.4.3 

”Pääkäyttäjä- ja operaattorilokit”. Hallintakeinoa kuvataan standardissa seuraavalla 

tavalla:  

Järjestelmän pääkäyttäjien ja operaattorien toiminnoista on pidettävä 
lokia. Nämä lokit on suojattava ja niitä on katselmoitava säännöllisesti. 
(SFS-EN ISO/IEC 27001:2017, 22.) 

Toteutuksissa ei oteta kuitenkaan kantaa kyseisten lokitietojen suojaamiseen eikä 

SIEM-järjestelmissä luotujen hälytysten säännölliseen katselmointiin. Kyseisistä 

toimenpiteistä vastaa toimeksiantaja. 

6.3.1 Alienvault USM Appliance 

Tämän Use casen tavoitteena oli nostaa USM Appliance SIEM -järjestelmässä hälytys, 

mikäli pääkäyttäjätunnusta on käytetty kirjautumiseen. Järjestelmään oli asennettu 

HIDS -agentteja, jotka monitoroivat ja uudelleenlähettävät Windows Event Logia 

sensoreille, joka taas keskitetylle USM Appliance palvelimelle. Palvelimella seurattiin 

minkä tyyppistä lokia järjestelmästä syntyy kuin pääkäyttäjä tason käyttäjätilillä 

kirjaudutaan järjestelmään. Kuvio 17 on HIDS agentin keräämiä tapahtumia 

pääkäyttäjätunnuksen kirjautumisesta järjestelmään. Kuvio 17 näkee myös, kuinka 

käyttäjätilillä kirjaudutaan järjestelmään, jonka jälkeen tilille myönnetään 

käyttöoikeuksia. 



45 

 

 

Kuvio 17. Järjestelmävalvojana kirjautuminen 

Kuvio 18 on tarkemmin analysoitu normalisoitua lokitietoa tapahtumasta ”Alienvault 

HIDS: Windows RDP-TS Logon”, joka viittaa USERDATA4 -kentässä Windows Event ID 

4624: ”An account was successfully logged on” tapahtumaan, joka syntyy aina kun 

käyttäjätilillä kirjaudutaan onnistuneesti järjestelmään.  

 

Kuvio 18. Windows RDP-TS Logon 

USERDATA5 -kenttä viittaa kirjautumistyyppiin, joka on 10 eli Remote Desktop. Kuvio 

19 on esitetty kaikki 4624 Event ID:n kirjautumistyypit. 

 

Kuvio 19. Kirjautumistyypit (Windows Security Log Event ID 4624 n.d.) 
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Kirjautumisen jälkeen käyttäjätilille annetaan pääkäyttäjä tason oikeudet, mikä näkyy 

Kuvio 17 ”AlienVault HIDS: Special privileges assigned to new logon”, jonka Event ID 

on selvityksen mukaan 4672. 

Selvityksen jälkeen täytyi Alienvault USM palvelimella tehdä uusi korrelaatio 

direktiivi, jossa määritellään raja-arvot mistä hälytys laukeaa. Kuvio 20 näkyy, 

määritellyt säännöt, joiden toteutuessa hälytys nostetaan. Yksi sääntö koostuu 

nimestä, luotettavuudesta, ajankatkaisusta, esiintymisten määrästä, lähteestä, 

kohteesta, datalähteestä, tapahtuman tyypistä sekä muista parametreistä. Kuvio 20, 

datalähteeksi on asetettu ”AlienVault HIDS-authentication_success”, joka kattaa 

HIDS agentin keräämät autentikaatioon ja kirjautumiseen liittyvät tapahtumat. 

Tapahtumatyypiksi on ensimmäisellä tasolla asetettu 18107, joka viittaa 

tapahtumaan ”Windows Logon Success”, joka kattaa kaikki Kuvio 19 esitetyt 

kirjautumistyypit. Toisella tasolla tapahtumatyypiksi on asetettu 700006, joka viittaa 

tapahtumaan ”Special privileges assigned to new logon”. Kyseinen tapahtuma syntyy 

aina kuin järjestelmänvalvojan tasoisella käyttäjätunnuksella kirjaudutaan 

järjestelmään. Näiden kahden ehdon toteutuessa Alienvault luo hälytyksen. 

 

Kuvio 20. Korrelaatiosääntö 

Kuvio 21 on väärien positiivisen hälytyksien välttämiseksi, muiden parametrien 

USERNAME kenttään kirjoitettu säännöllinen lauseke (engl. regular expression tai 

Regex), jonka avulla voidaan tarkentaa sääntöä ja täten saada säännölle tehokkuutta 

ja suodattaa tapahtumia myös käyttäjänimen perusteella. 
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Kuvio 21. Regex USERNAME-kentässä 

Sääntöjen asettamisen ja aktivoimisen jälkeen hälytys tulee USM Appliancen Alarms 

näkymään kuten Kuvio 22 on esitetty.  

 

Kuvio 22. Administrator login -hälytys 

Alienvault USM:ssä voidaan luoda kustomoituja raportteja. Raportin pohja sekä 

halutut tiedot aloitetaan luomalla uusi näkymä Analysis – Security Events (SIEM) -

välilehden alta. Tehdään uusi näkymä ja valitaan sarakkeet, jotka halutaan nähdä 

raportissa kuten Kuvio 23 on esitetty ja lisäksi asetetaan hakuparametriksi aiemmin 

luotu sääntö ”Administrator Login”. 
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Kuvio 23. Näkymän valitut sarakkeet 

Näkymän luomisen jälkeen luodaan kustomoitu raportti ja valitaan näkymäksi juuri 

luotu uusi näkymä. Samalla määritetään raportin nimi, miltä ajalta tapahtumia 

tarkastellaan, raportin pohja sekä valitaan ketkä käyttäjät voivat raporttia tarkastella 

ja muokata käyttöliittymässä. Kuvio 24 on esitetty raportin luonti. 
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Kuvio 24. Raportin luonti 

Raportin voi ladata käyttöliittymästä pdf tai xlxs -tiedostoina joko suoraan tai 

lähettämällä sähköpostin avulla tietyille henkilöille. Raportti voidaan ajastaa 

esimerkiksi ajettavaksi joka sunnuntai, johon kerätään kaikki kuluneen viikon 

järjestelmänvalvojan kirjautumiset. Kuvio 25 on valmis raportti pdf -muodossa. 
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Kuvio 25. Valmis raportti 

6.3.2 Azure Sentinel 

Sentinelissä pääkäyttäjätunnusten valvontaa lähdettiin toteuttamaan samalla tavalla 

kuin Alienvault USM Appiancessa, selvittämällä miten pääkäyttäjän tunnuksella 

kirjautuminen näkyy Azure Sentinelissä. Järjestelmään oli valmiiksi asennettu 

Microsoft Monitoring Agentteja, jotka keräävät on-premise ja pilvessä olevien 

palvelimien tapahtumalokia Azureen. Kun pääkäyttäjätunnuksella oli kirjauduttu 

järjestelmään, luotiin yksinkertainen KQL-kysely, jossa määriteltiin tunnuksen nimi ja 

seurattiin mitä lokia järjestelmästä syntyi kuin järjestelmään kirjauduttiin. Kuvio 26 

on esitetty Sentinelissä näkyvä pääkäyttäjätunnuksella kirjautuminen, jossa näkyy 

kun tunnuksella kirjaudutaan järjestelmään ja tunnukselle annetaan pääkäyttäjä 

tason oikeudet. 

 

Kuvio 26. Pääkäyttäjätunnuksella kirjautuminen Sentinelissä 
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Selvityksen jälkeen tuli luoda KQL-kysely, jossa määriteltiin tapahtumat ja muut 

parametrit, joiden toteutuessa hälytys luodaan. Kuvio 27 on esitetty KQL kysely, jossa 

määritellään säännöllinen lauseke (engl. Regular expression) käyttäjätunnuksen 

hakuun, kahden sekunnin aikaikkuna, jonka sisällä kahden Event ID:n (4624 ja 4672), 

tulee tapahtua sekä kentät, joita halutaan kyselyssä nähdä. 

 

Kuvio 27. Pääkäyttätunnuksien kirjautumisiin käytettävä KQL-kysely 

Kyselyn luomisen jälkeen tuli luoda sääntö, joiden toteutuessa hälytys luodaan. 

Hälytystä luodessa säännölle määritellään vakavuus, mahdolliset entiteetit (Account, 

IP address ja Host), hälytyksen laukaisija, kyselyn suorituksen aikataulutus ja 

mahdolliset pelikirjat, joiden avulla voidaan esimerkiksi lähettää sähköposti 

hälytyksestä. Hälytyksen luonnin jälkeen järjestelmään kirjaudutaan 

pääkäyttäjätunnuksella, josta Sentinel luo hälytyksen (ks. Kuvio 28). 
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Kuvio 28. Administrator Login hälytys 

Hälytyksen syitä ja siihen liittyviä tapahtumia voidaan tarkastella Sentinelin 

”Investigate” -työkalulla (ks. Kuvio 29). 
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Kuvio 29. Hälytyksen selvitys Investigate-työkalun avulla 

Investigation työkalun avulla voidaan etsiä esimerkiksi työasemat, joihin 

käyttäjätunnuksella on kirjauduttu, epäonnistuneet kirjautumisyritykset ja luodut 

prosessit. Kuvio 30 on esitetty Investigation -työkalun avulla selvitystä työasemista, 

joissa kirjautumiseen on käytetty pääkäyttäjätunnusta. 

 

Kuvio 30. Investigate-työkalun selvitys työasemista, joihin on käytetty 

pääkäyttäjätunnusta 
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Halutessaan hälytykseen olisi voinut liittää pelikirjan, jonka avulla voidaan lähettää 

esimerkiksi sähköposti tietylle henkilölle, kun pääkäyttäjätunnuksella kirjaudutaan 

järjestelmään. 

7 Pohdinta & johtopäätökset 

Työn tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle lokipolitiikka ja sen pohjalta toteuttaa 

SIEM-järjestelmän avulla lokilähteiden hallintaa. Kun lokipolitiikka on määritelty ja 

lokienhallinta kuvattu, voitiin aloittaa SIEM-järjestelmän käyttöönotto. Työssä 

määritellyt tavoitteet saavutettiin. Konkreettisena tuloksena toimeksiantajalle luotiin 

lokipolitiikka, sekä kuvattiin yhden havaitun tietoturvariskin todennäköisyyden 

pienentämistä molempien SIEM-järjestelmän avulla. Tutkimuskysymys, johon 

haettiin työllä vastausta, oli: Miten SIEM-järjestelmät tukevat tietoturvan 

hallintajärjestelmää ja tietoturvariskien hallintaa? 

Kuten tässä tutkimuksessa esitettiin, SIEM-järjestelmien avulla voidaan tukea 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää toteuttamalla hallintakeinoja, joita kuvataan 

ISO/IEC 27001 -standardin vaatimuksissa. Tietoturvariskien hallintaa voidaan tukea 

myös SIEM-järjestelmien avulla. SIEM-järjestelmiin tulee luoda esimerkiksi sääntö, 

jonka avulla nostetaan järjestelmässä hälytys, kun riski realisoituu. Näin ollen yritys 

voi mitata ja seurata niiden toteutumista ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä riskien 

toteutumisen vähentämiseksi. 

Jotta riskejä voidaan onnistuneesti havaita, lokienhallinnan toteuttaminen SIEM-

järjestelmällä on kuitenkin pitkä prosessi. SIEM-järjestelmän käyttöönoton 

edellytyksenä on määrittää yrityksessä yhteiset toimintatavat lokienhallinnalle ja -

käsittelylle. Lokienhallinnan yhteiset toimintatavat sovitaan luomalla yritykselle 

lokipolitiikka. Lokipolitiikan määrittämisen jälkeen tulee yrityksen kiinnittää 

huomiota lokipolitiikan jalkauttamiseen järjestelmiin. Jalkauttamisella tarkoitetaan 

järjestelmäkohtaisten lokimääritysten asettamista kuten mistä, minkälaista ja kuinka 

paljon lokia kerätään. Lokimääritysten asettaminen tarkoittaa käytännössä relevantin 

tiedon keräämistä. Lokipolitiikan jalkauttamisen jälkeen voidaan aloittaa SIEM-
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järjestelmän käyttöönotto, joka nojaa vahvasti yrityksen lokipolitiikkaan. SIEM-

järjestelmän muodostama lokien keskitetty keräys edesauttaa yritystä esimerkiksi 

selvittämään tietoturvaloukkauksia ja tuottamaan verkon turvallisuuden 

tilannekuvaa. 

Jotta lokienhallinta ja lokienkäsittely SIEM-järjestelmän avulla saataisiin erinomaiselle 

tasolle, tulisi yritysten kiinnittää huomiota lokienhallintaan käytettäviin resursseihin. 

Kun lokienhallintaa toteutetaan SIEM-järjestelmän avulla, pitää sitä kehittää 

jatkuvasti esimerkiksi uusien sääntöjen ja järjestelmään liitettävien verkkolaitteiden 

muodossa. SIEM-järjestelmistä voidaan hieman yleistäen sanoa, ettei järjestelmä ole 

koskaan täysin valmis, jatkuvasti kehittyvien hyökkäysmenetelmien takia. Jos 

yrityksellä ei ole tarvittavaa osaamista tai henkilöstöresursseja SIEM-järjestelmän 

ylläpitoon ja kehittämiseen, voidaan lokien- ja tietoturvapoikkeamienhallinta ostaa 

SOC (Security Operations Center) -palveluna. 

Työ oli erittäin antoisa ja se kehitti omaa ammattiosaamista hallinnollisen ja teknisen 

tietoturvan saralta. Eniten aikaa kului molempien SIEM-järjestelmien oppimiseen ja 

niiden toiminnan ymmärtämiseen. Isoin haaste opinnäytetyötä tehdessä muodostui 

KQL -kielen oppimisessa. Kyselykielistä ei ole juuri kokemusta sekä KQL oli itselle 

täysin uusi kyselykieli. Samaan ”isoin haaste” -kategoriaan voidaan niputtaa 

säännöllisten lausekkeiden (engl. Regex tai regular expression) määrittäminen, jota 

käytettiin sääntöjä ja kyselyitä luodessa, tiettyjen käyttäjätunnusten rajaamiseen 

lokitiedoista.  

Opinnäytetyötä voidaan sinällään pitää hyvänä yleisohjeena kaikille tietoturvasta 

kiinnostuneille yrityksille. Työssä käydään yleisellä tasolla lokienhallinnan vaiheet läpi 

aina hallinnollisesta tietoturvasta tekniseen tietoturvaan. Vaikka opinnäytetyössä ei 

syvällisesti pureuduttu jokaiseen vaiheeseen, antaa se kuitenkin hyviä suuntaviivoja 

onnistuneeseen lokienhallintaan. 

Opinnäytetyössä luodun lokipolitiikan tarkoitus oli antaa yleiskuva ja yhtenäiset 

toimintatavat lokienkäsittelyprosessille. Luodun lokipolitiikan tarkoituksena ei ole 

toimia teknisenä dokumenttina, jossa määritetään tarkkaan esimerkiksi mistä 
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tietyistä järjestelmistä lokia kerätään. Lokipolitiikka tulee osaksi toimeksiantajan 

tietoturvan hallintajärjestelmää ja ohjaa lokien keruuta toimeksiantajan 

tietojärjestelmäympäristössä. 

Toimeksiantaja saa SIEM-järjestelmien avulla automatisoitua häiriö- ja 

poikkeamahallintaprosessia ja ohjata havainnot automaattisesti oikealle käsittelijälle 

ilman manuaalista lokien tarkastelua. Näin ollen nostetaan aidot poikkeamatilanteet 

käsittelyyn automaattisesti. Manuaalityö tietoturvahavaintojen osalta pienenee 

toimeksiantajalla merkittävästi. 

Mikäli toimeksiantaja suunnittelee lisäävänsä palveluitaan pilveen, jatkokehityksenä 

toimeksiantajan olisi syytä harkita kahden työssä esitellyn SIEM-järjestelmän lisäksi 

hybrid ympäristössä toimivaa SIEM-järjestelmää. Hybrid -tyyppinen SIEM-järjestelmä 

toimii sekä pilvessä että on-premise ympäristössä. Jos hybrid ympäristössä toimiva 

osoittautuu hyväksi vaihtoehdoksi, kahden erillisen SIEM-järjestelmän hankintaan ei 

kannata käyttää resursseja. Tällöin tietoturvapoikkeamien käsittely ja hallinnointi 

tapahtuisi yhdeltä alustalta, jonka avulla säästettäisiin ylläpidon ja kehityksen 

kustannuksissa sekä henkilöstöä ei tarvitsisi kouluttaa käyttämään molempia SIEM-

järjestelmiä. Esimerkkinä vaihtoehto hybrid ympäristössä toimivasta SIEM-

järjestelmästä on Alienvault Anywhere. 

  



57 

 

Lähteet 

2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview. 2018. Ponemon Institute LLC. 
Tutkimus IBM www-sivuilla. Viitattu 19.5.2019. 
https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2. 

About USM Appliance System Architecture and Components. N.d. Dokumentaatio 
Alienvault www-sivuilla. Viitattu 4.7.2019. 
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/system-
overview/about-usm-architecture-components.htm. 

Ahonen, P., Seppälä, J. & Pärssinen, J. 2019. KYBER-ENE Energia-alan 
kyberturvaaminen 1-2. Verkkojulkaisu. VTT Technology 353. Viitattu 20.9.2019. 
https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2019/T353.pdf. 

AlienVault HIDS. N.d. Dokumentaatio Alienvault www-sivuilla. Viitattu 17.9.2019. 
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/ids-
configuration/about-alienvault-
hids.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2
%84%A2%7CDeployment%20Guide%7CIDS%20Configuration%7CAlienVault%20HIDS
%7C_____0. 

Azure Sentinel. N.d. Verkkojulkaisu Microsoft www-sivuilla. Viitattu 12.8.2019. 
https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-sentinel/. 

Barraco, L. 2014. Defend like an attacker: Applying the cyber kill chain. Blogi 
Alienvault www-sivuilla. Viitattu 17.9.2019. 
https://www.alienvault.com/blogs/security-essentials/defend-like-an-attacker-
applying-the-cyber-kill-chain. 

Choudhary, S. & Sharma, D. 2016. A Review of Logs, Protection of Log data & 
Computer Forensics. Verkkojulkaisu. Viitattu 24.5.2019. 
https://www.ijcsmc.com/docs/papers/May2016/V5I5201699a53.pdf. 

Chuvakin, A. N.d. The Complete Guide to Log and Event Management. Verkkojulkaisu 
Microfocus www-sivuilla. Viitattu 9.6.2019. 
https://www.microfocus.com/media/white-
paper/the_complete_guide_to_log_and_event_management_wp.pdf. 

CIS Controls Version 7 – What’s Old, What’s New. N.d. Blogi Cisecurty www-sivuilla. 
Viitattu 14.6.2019. https://www.cisecurity.org/blog/cis-controls-version-7-whats-old-
whats-new/. 

CIS Controls. 2018. Center for Internet Security. Verkkojulkaisu Cybernetsecurity 
www-sivuilla. Viitattu 14.6.2019. https://cybernetsecurity.com/industry-papers/CIS-
Controls%20Version-7-cc-FINAL.PDF. 

Comparing AlienVault Unified Security Management tot AlienVault OSSIM. 2018. 
Verkkojulkaisu Alienvault www-sivuilla. Viitattu 8.7.2019. 

https://www.ibm.com/downloads/cas/861MNWN2
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/system-overview/about-usm-architecture-components.htm
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/system-overview/about-usm-architecture-components.htm
https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2019/T353.pdf
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/ids-configuration/about-alienvault-hids.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CDeployment%20Guide%7CIDS%20Configuration%7CAlienVault%20HIDS%7C_____0
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/ids-configuration/about-alienvault-hids.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CDeployment%20Guide%7CIDS%20Configuration%7CAlienVault%20HIDS%7C_____0
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/ids-configuration/about-alienvault-hids.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CDeployment%20Guide%7CIDS%20Configuration%7CAlienVault%20HIDS%7C_____0
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/ids-configuration/about-alienvault-hids.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CDeployment%20Guide%7CIDS%20Configuration%7CAlienVault%20HIDS%7C_____0
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/ids-configuration/about-alienvault-hids.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CDeployment%20Guide%7CIDS%20Configuration%7CAlienVault%20HIDS%7C_____0
https://azure.microsoft.com/en-us/services/azure-sentinel/
https://www.alienvault.com/blogs/security-essentials/defend-like-an-attacker-applying-the-cyber-kill-chain
https://www.alienvault.com/blogs/security-essentials/defend-like-an-attacker-applying-the-cyber-kill-chain
https://www.ijcsmc.com/docs/papers/May2016/V5I5201699a53.pdf
https://www.microfocus.com/media/white-paper/the_complete_guide_to_log_and_event_management_wp.pdf
https://www.microfocus.com/media/white-paper/the_complete_guide_to_log_and_event_management_wp.pdf
https://www.cisecurity.org/blog/cis-controls-version-7-whats-old-whats-new/
https://www.cisecurity.org/blog/cis-controls-version-7-whats-old-whats-new/
https://cybernetsecurity.com/industry-papers/CIS-Controls%20Version-7-cc-FINAL.PDF
https://cybernetsecurity.com/industry-papers/CIS-Controls%20Version-7-cc-FINAL.PDF
https://cdn5.alienvault.com/docs/whitepapers/comparing-alienvault-usm-to-alienvault-ossim.pdf?utm_internal=siemlookbook&x=M6R9kL&xs=25843


58 

 

https://cdn5.alienvault.com/docs/whitepapers/comparing-alienvault-usm-to-
alienvault-ossim.pdf?utm_internal=siemlookbook&x=M6R9kL&xs=25843. 

Connect data sources. 2019. Dokumentaatio Microsoft www-sivuilla. Viitattu 
22.8.2019. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/connect-data-sources. 

Elenia-konsernin vuosikatsaus. 2018. Vuosikertomus Elenia Oy:n www-sivuilla. 
Viitattu 24.5.2019. https://www.elenia.com/sites/lnicom/files/attachments/Elenia-
konsernin%20vuosikatsaus%202018.pdf. 

Elenian lokipolitiikka. 2019. Toimeksiantajan lokipolitiikka. Yrityksen sisäinen 
dokumentti. 

Gailey, S. 2019. A brief history of SIEM. Artikkeli Techerati www-sivuilla. Viitattu 
18.10.2019. https://techerati.com/features-hub/opinions/a-brief-history-of-siem/. 

Graham, A. 2017. What is the ISO 27000 series of standards? Blogi Itgovernance 
www-sivuilla. Viitattu 2.7.2019. https://www.itgovernance.co.uk/blog/what-is-the-
iso-27000-series-of-standards. 

Kavanagh, K., Bussa, T. & Sadowski, G. 2018. Magic Quadrant for Security 
Information and Event Management. Markkina-analyysi. 
https://virtualizationandstorage.files.wordpress.com/2018/03/magic-quadrant-for-
security-information-and-event-3-dec-2018.pdf. 

Kent, K. & Souppaya, M. 2006. Guide to Computer Security Log Management. 
National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-92. Viitattu 
17.5.2019. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-
92.pdf. 

Lee, R., Assante, M. & Conway, T. 2016. Analysis of the Cyber Attack on the Ukrainian 
Power Grid. Analyysi Sans www-sivuilla. Viitattu 11.6.2019. 
https://ics.sans.org/media/E-ISAC_SANS_Ukraine_DUC_5.pdf. 

Managing the USM Appliance Environment. N.d. Dokumentaatio Alienvault www-
sivuilla. Viitattu 18.9.2019. https://www.alienvault.com/documentation/usm-
appliance/monitoring-analysis/managing-
environment.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appli
ance%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Mo
nitoring%20and%20Analysis%7C_____3. 

Payment Card Indistry (PCI) Data Security Standard. 2018. Maksukorttiteollisuuden 
turvallisuus standardi. Versio 3.2.1. Viitattu 3.6.2019. 
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2-1.pdf. 

Security Information and Event Management (SIEM) Systems. N.d. Verkkojulkaisu Irs 
www-sivuilla. Viitattu 27.5.2019. https://www.irs.gov/privacy-disclosure/security-
information-and-event-management-siem-systems. 

Security Information and Event Management: Business Benefits and Security, 
Governance and Assurance Perspectives. 2010. Dokumentaatio Isaca www-sivuilla. 

https://cdn5.alienvault.com/docs/whitepapers/comparing-alienvault-usm-to-alienvault-ossim.pdf?utm_internal=siemlookbook&x=M6R9kL&xs=25843
https://cdn5.alienvault.com/docs/whitepapers/comparing-alienvault-usm-to-alienvault-ossim.pdf?utm_internal=siemlookbook&x=M6R9kL&xs=25843
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/connect-data-sources
https://www.elenia.com/sites/lnicom/files/attachments/Elenia-konsernin%20vuosikatsaus%202018.pdf
https://www.elenia.com/sites/lnicom/files/attachments/Elenia-konsernin%20vuosikatsaus%202018.pdf
https://www.itgovernance.co.uk/blog/what-is-the-iso-27000-series-of-standards
https://www.itgovernance.co.uk/blog/what-is-the-iso-27000-series-of-standards
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-92.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-92.pdf
https://ics.sans.org/media/E-ISAC_SANS_Ukraine_DUC_5.pdf
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/monitoring-analysis/managing-environment.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Monitoring%20and%20Analysis%7C_____3
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/monitoring-analysis/managing-environment.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Monitoring%20and%20Analysis%7C_____3
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/monitoring-analysis/managing-environment.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Monitoring%20and%20Analysis%7C_____3
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/monitoring-analysis/managing-environment.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Monitoring%20and%20Analysis%7C_____3
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/monitoring-analysis/managing-environment.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Monitoring%20and%20Analysis%7C_____3
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2-1.pdf
https://www.irs.gov/privacy-disclosure/security-information-and-event-management-siem-systems
https://www.irs.gov/privacy-disclosure/security-information-and-event-management-siem-systems


59 

 

Viitattu 27.5.2019. https://www.isaca.org/Knowledge-
Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Security-Information-and-Event-
Management-Business-Benefits-and-Security-Governance-and-Assurance-
Perspective.aspx. 

SFS-EN ISO/IEC 27000:2017. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Aihealueet: 
Informaatioteknologia, turvallisuustekniikat. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto 
SFS. Vahvistettu 3.3.2017. Viitattu 2.7.2019. https://janet.finna.fi, SFS Online. 

Shackleford, D. 2015. Verkkojulkaisu Alienvault www-sivuilla. Viitattu 18.6.2019. 
https://cdn5.alienvault.com/docs/SANS-Cyber-Threat-Intelligence-Survey-2015.pdf. 

SIEM Survey Report. 2019. Cybersecurity Insiders. Raportti Alienvault www-sivuilla. 
Viitattu 19.5.2019. https://cdn5.alienvault.com/docs/analyst-reports/alienvault-
2019-siem-survey-report.pdf. 

SIEM: A Guide to Security Information & Event Management N.d. Verkkojulkaisu 
Controlscan www-sivuilla. Viitattu 18.6.2019. https://www.controlscan.com/wp-
content/uploads/2016/11/ControlScan_SIEM-1.pdf?x84694. 

Smith, T. 2018. The MITRE ATT&CK Framework: What You Need to Know. Artikkeli 
Tripwire www-sivuilla. Viitattu 16.9.2019. https://www.tripwire.com/state-of-
security/mitre-framework/mitre-attack-framework-what-know/. 

Todd, B. 2017. Creating a Logging Infrastructure. Verkkojulkaisu SANS www-sivuilla. 
Viitattu 16.5.2019. https://www.sans.org/reading-
room/whitepapers/logging/creating-logging-infrastructure-38130. 

USM Appliance Dashboards. N.d. Dokumentaatio Alienvault www-sivuilla. Viitattu 
18.9.2019. https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/monitoring-
analysis/viewing-
dashboards.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Applia
nce%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Moni
toring%20and%20Analysis%7CUSM%C2%A0Appliance%20Dashboards%7C_____0. 

What is Azure Sentinel?. 2019. Verkkojulkaisu Microsoft www-sivuilla. Viitattu 
12.8.2019. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/overview. 

Windows Security Log Event ID 4624. N.d. Dokumentaatio Ultimatewindowssecurity 
www-sivuilla. Viitattu 9.8.2019. 
https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/event.aspx?ev
entID=4624. 

  

https://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Security-Information-and-Event-Management-Business-Benefits-and-Security-Governance-and-Assurance-Perspective.aspx
https://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Security-Information-and-Event-Management-Business-Benefits-and-Security-Governance-and-Assurance-Perspective.aspx
https://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Security-Information-and-Event-Management-Business-Benefits-and-Security-Governance-and-Assurance-Perspective.aspx
https://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Security-Information-and-Event-Management-Business-Benefits-and-Security-Governance-and-Assurance-Perspective.aspx
https://janet.finna.fi/
https://cdn5.alienvault.com/docs/SANS-Cyber-Threat-Intelligence-Survey-2015.pdf
https://cdn5.alienvault.com/docs/analyst-reports/alienvault-2019-siem-survey-report.pdf
https://cdn5.alienvault.com/docs/analyst-reports/alienvault-2019-siem-survey-report.pdf
https://www.controlscan.com/wp-content/uploads/2016/11/ControlScan_SIEM-1.pdf?x84694
https://www.controlscan.com/wp-content/uploads/2016/11/ControlScan_SIEM-1.pdf?x84694
https://www.tripwire.com/state-of-security/mitre-framework/mitre-attack-framework-what-know/
https://www.tripwire.com/state-of-security/mitre-framework/mitre-attack-framework-what-know/
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/logging/creating-logging-infrastructure-38130
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/logging/creating-logging-infrastructure-38130
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/monitoring-analysis/viewing-dashboards.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Monitoring%20and%20Analysis%7CUSM%C2%A0Appliance%20Dashboards%7C_____0
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/monitoring-analysis/viewing-dashboards.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Monitoring%20and%20Analysis%7CUSM%C2%A0Appliance%20Dashboards%7C_____0
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/monitoring-analysis/viewing-dashboards.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Monitoring%20and%20Analysis%7CUSM%C2%A0Appliance%20Dashboards%7C_____0
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/monitoring-analysis/viewing-dashboards.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Monitoring%20and%20Analysis%7CUSM%C2%A0Appliance%20Dashboards%7C_____0
https://www.alienvault.com/documentation/usm-appliance/monitoring-analysis/viewing-dashboards.htm?tocpath=Documentation%7CAlienVault%C2%AE%20USM%20Appliance%E2%84%A2%7CUser%20Guide%7CUSM%C2%A0Appliance%20Security%20Monitoring%20and%20Analysis%7CUSM%C2%A0Appliance%20Dashboards%7C_____0
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sentinel/overview
https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/event.aspx?eventID=4624
https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/event.aspx?eventID=4624


60 

 

Liitteet 

Liite 1. Toimeksiantajan lokipolitiikan luvut 5-8 (Elenian lokipolitiikka 2019) 

5. Lokit ja lokitieto 

Lokitieto on dokumentti jonkin tapahtuman muodostumisessa yrityksen 

tietojärjestelmissä, tietoverkoissa taikka muussa ympäristössä. Lokitietoa luovat 

monet eri verkon laitteet kuten esimerkiksi työasemat, palvelimet, reitittimet ja 

tulostimet.  

Lokit voidaan jakaa neljään luokkaan. 

• Ylläpitoloki, johon kirjataan ylläpitäjä- tai pääkäyttäjäoikeuksin tehdyt 

toimenpiteet (esim. Uuden käyttäjän luonti ja poisto, käyttöoikeusmuunnokset) 

• Käyttöloki tai tapahtumaloki, johon syntyy normaalista järjestelmän 

käytöstä syntyviä tietoja (sisään- ja uloskirjautumiset, tietojen tallennus, katselu jne.)  

• Muutosloki (Tietosisällön ja järjestelmäparametrien ja 

ohjelmistoversioiden muutokset jne.) 

• Virheloki, johon kirjataan erilaiset virhetilanteet (puuttuvat oikeudet, 

tietokantavirheet jne.) 

Käytännössä kuitenkin monet lokit voivat tietosisällön mukaan kuulua moniin edellä 

mainittuihin luokkiin, eikä erilaisia lokeja voida tyhjentävästi sijoittaa yhteen ainoaan 

luokkaan. 

6. Lokien keräämisen tavoitteet 

Lokien käsittely on oleellinen osa tietojärjestelmien ja tietoverkkojen ylläpitämistä ja 

tietoturvallisuuden valvontaa. Lokit ovat välttämätön työväline järjestelmän eheyden 
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tarkastamiseksi, häiriöiden havaitsemiseksi ja niiden korjaamiseksi sekä luotettavan 

tapahtumaketjun muodostamiseksi. 

Normaalitilanteessa lokitietoa tarvitaan toiminnan häiriöttömyyden varmistamiseen 

ja resurssien käytön seurantaan. Poikkeustilanteissa lokitietoa käytetään häiriön 

taikka poikkeaman laajuuden ja syyn selvittämiseen. 

Lokitietojen avulla voidaan jäljittää järjestelmän tapahtumia (kuka, mitä, milloin), 

virheitä, väärinkäyttö- ja tietomurtotilanteita ja niiden yrityksiä. Lokeja voidaan myös 

käyttää todistusaineistona rikosprosessissa. 

Kerättyjä lokitietoja hyödynnetään tyypillisesti 

• teknisten vikatilanteiden tai häiriöiden selvittämisessä 

• tietoturvasta huolehtimisessa 

• käyttösääntöjen vastaisen toiminnan selvittämisessä 

• tietosuojan valvonnassa 

• tietoteknisten palveluiden kehittämisessä 

• käytön tilastoinnissa 

• laskutuksen ja kustannusten kohdentamissa 

• käyttäjien ja ylläpidon oikeusturvan tukemisessa 

• vaatimustenmukaisuuden todentamisessa 

• muutosten hallinnassa 
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7. Lokitietojen käsittely 

Lokitiedon kerääminen ja käsittely on suunniteltua, perusteltua ja näiden 

periaatteiden mukaista. 

Lokitietojen hallinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

• Lokitiedon käsittely määritellään lokilähdekohtaisesti ja sen käsittelyn 

lainmukaisuus varmistetaan koko elinkaaren ajan. Erityistä huomiota kiinnitetään 

viestintälokeihin ja henkilötietoja sisältäviin lokeihin. 

• Pääsyoikeus lokitietoihin myönnetään vain tarveperusteisesti 

• Lokitiedot ovat suojattuja siten, ettei niitä pääse katselemaan muut 

kuin siihen oikeutetut henkilöt 

• Lokitiedot on suojattu niin, ettei niitä voi muuttaa 

• Lokitiedot säilytetään ja siirretään niin ettei niiden käyttöarvo vaarannu 

• Lokitietojen käsittelyyn osallistuvilta vaaralliset työyhdistelmät on 

tunnistettu ja niiden riskit on hallittu 

• Lokitietojen hallinta on kuvattava kirjallisesti 

• Lokitietojen tallennus ja käsittely ottaa huomioon lokilähteen tiedon 

suojausvaatimukset. 

• Pääsääntöisesti on käytettävä keskitettyä lokienhallintaa. Keskitettyä 

lokienhallintaa ei tarvitse käyttää, kun se ei ole tarkoituksenmukaista.  
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• Jokaiseen tuotettuun lokitietueeseen tulee tallettaa minimimäärä 

tietoja, jolla voidaan toteuttaa lokin käyttötarkoitus. 

• Jos loki sisältää henkilötietoja tehdään tietosuojalainsäädännön 

edellyttämä arvio rekisteröidyn oikeuksiin kohdistuvista riskeistä, tarvittaessa 

vaikutustenarviointi (DPIA) 

• Kaikkien lokilähteiden ja käsittelyjärjestelmien kellojen tulee olla 

synkronoituna lokitietojen aikaleimojen oikeellisuuden varmistamiseksi. 

• Lokitiedoilla on ennalta määritelty säilytysaika, jonka jälkeen ne 

hävitetään. 

• Lokitietoa saa käyttää vain teknisen ympäristön, järjestelmän, 

sovelluksen tai käyttäjän suojaamiseen sekä teknisen ympäristön, järjestelmän tai 

sovelluksen kehittämiseen. Muissa tapauksissa noudatetaan poikkeusmenettelyä. 

8. Roolit ja vastuut 

Toimitusjohtaja 

• Hyväksyy tietoturvapolitiikan 

Tietohallintojohtaja 

• Hyväksyy lokiperiaatteet 

• Vastaa periaatteiden toteuttamisedellytyksistä 

• Vastaa lokienhallinnan teknisistä ja hallinnollisista edellytyksistä 

Järjestelmän omistaja 
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• Vastaa edellisen kohdan toteutumisesta asiantuntijoiden avustuksella. 

Toteuttamisen hankinta ulkopuoliselta toimijalta ei poista vastuuta. 

Tietoturvapäällikkö 

• Vastaa lokienhallinnan tietoturvan valvonnasta ja vaatimusten 

mukaisuudesta 

• Vastaa lokienhallinnan periaatteiden määrittelystä 

Tietosuojapäällikkö 

• Vastaa lokienhallinnan tietosuojan vaatimusten mukaisuudesta 

Järjestelmän pääkäyttäjä 

• Vastaa lokien suunnittelusta, tarveperusteen määrittelemisestä, 

toteuttamisesta sekä näiden dokumentoinnista omistamiensa järjestelmien osalta. 

• Vastaa järjestelmän tuottaman lokin ohjeistuksen mukaisesta 

käsittelystä 

 


