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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Business Information Systems Option of Network Services  KENTTÄLÄ MILLA Cyber Security – Information Security Assessment as a Marketing Concept  Bachelor's thesis 33 pages, appendices 6 pages January 2020 
The goal of this thesis was to create an information security assessment -model for the client. The client for this thesis was Seclan Oy, who is a service provider company within Tampere region. The client wished to use the end product of this thesis and the materials made to create value in marketing for the future business clients.  The purpose of this thesis was to study and map out information security field and best practises that need to be taken into account while assessing and impro-
ving a company’s information security.  This thesis examins different IT-practises and sectors, as well as different stan-dards and decrees that must be taken into account while designing information security. The thesis covered the terms on a general scale, after which the obtai-ned knowledge was put into practise for the client’s task.   
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1 JOHDANTO 
 
Tietokone, tietoliikenne sekä internet ovat osa jokaisen nykypäivän yrityksen toi-
mintaa riippumatta toimialasta. Tietokoneet ovat yleistyneet yrityskäytöstä myös 
kotikoneiksi ja jokaisella ihmisellä on vähintään älypuhelin käytettävänään niin 
siviilissä kuin työpaikallakin. Jatkuvasti kehittyvä teknologia sekä tietoliiken-
neyhteydet tuovat mukanaan myös tietoturvariskejä kasvavassa määrin. Tieto-
turvariskit ja -uhat eivät ole nykyään pelkästään yrityksen sisäisten ja ulkoisten 
verkkojen ongelma vaan tietoturvaohjeistuksen luomisessa tulee ottaa huomi-
oon myös henkilöstölle tiedottaminen ja ohjeistus riskien välttämiseksi. 
 
Yrityksissä tietoliikenne on erityisen tärkeä osa liiketoimintaa ja varsinkin suu-
rissa yrityksissä tietoliikenteeseen sekä kyberturvallisuuteen panostetaan nor-
maalia enemmän sillä riskit liiketoiminnan jatkuvuudelle voivat olla suuria riip-
puen yrityksen toimialasta sekä liikevaihdosta. Pienissä ja keskisuurissa yrityk-
sissä taas tietoturvan päivitys ja ylläpitäminen saattaa helposti unohtua. EU:n 
tietosuoja-asetukset sekä jatkuvasti päivittyvät ohjeistukset tietoturvariskien 
välttämiseen koskevat yhtä lailla pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tietomurrot ja -
vuodot voivat aiheuttaa myös pk-yrityksille suurta haittaa. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Seclan Oy, joka tarjoaa IT-palveluja pk-
yrityksille. Toimeksiantaja tarjoaa asiakasyrityksille yrityskohtaisesti räätälöityjä 
IT-palveluita joko yrityksen olemassa olevien tietoliikennepalvelujen pohjalta tai 
toimeksiantajan omien konesalipalvelinten pohjalle rakennettuna. Toimeksianta-
jalta puuttuu kuitenkin asiakkaille tarjottava tietoturvakartoitusmalli, jota voitai-
siin tarjota jo olemassa oleville asiakkaille sekä uusille asiakasyrityksille mata-
lan kynnyksen palveluna. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkimuksen pohjalta tehtävä tietoturvakartoitus-
malli, jota voidaan jatkossa markkinoida asiakkaille palveluna. Tietoturvakartoi-
tuksen pohjalta asiakasyrityksille voidaan kehittää riskianalyysi sekä tietoturva-
ohjeistus, joiden tavoitteena on rakentaa asiakasyritykselle turvallisempi IT-ym-
päristö ja näin vähentää mahdollisia riskejä, joista olisi haittaa asiakasyrityksen 
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liikevaihdolle ja imagolle. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää mitä asetuk-
sia ja malleja yrityksen tietoturvan tulee sisältää opinnäytetyön tekohetkellä voi-
massaolevien lakien ja säädösten mukaan. 
 
Opinnäytetyön luvussa 2 käsitellään tietoturvan perusteita kolmessa pää-
osassa. Luvussa 3 käsitellään tietoturvaan tarkemmin liittyvät kahdeksan osa-
aluetta, jotka tulee ottaa huomioon riskien välttämiseksi. Luvussa 4 tarkastel-
laan tarkemmin opinnäytetyön tekohetkellä voimassaolevia tietoturvastandar-
deja sekä eri turvallisuusluokituksia ja niihin liittyviä ehtoja. Viidennessä luvussa 
tutkitaan miten riskianalyysi ja tietoturvakartoitus rakennetaan. Kuudennessa lu-
vussa tarkastellaan pääpiirteittäin opinnäytetyön tutkimusosion perusteella luo-
tua materiaalia toimeksiantajalle ja luvussa 7 käsitellään opinnäytetyön perus-
teella saadut johtopäätökset sekä pohdintaa aiheesta. 
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2 TIETOTURVAN PERUSTEET 
 
Tietoturva on aiheena laaja ja siitä on vuosien kehityksen saatossa tuotettu pal-
jon tietoa. Kyberturvallisuus on saanut huomiota lisääntyvässä määrin ja siitä 
puhutaankin enemmän. Yritysten ja organisaatioiden johto on herännyt kyber-
turvallisuuden tärkeyteen ja siihen halutaan panostaa yhä enemmän (Limnéll, 
Majewski & Salminen 2014, 43). 
 
Tietoturvasta ja kyberturvallisuudesta puhuttaessa on ensimmäisenä kuitenkin 
määriteltävä mitä tietoturva, tietoturvallisuus ja kyberturvallisuus tarkoittavat. 
 
Tietoturva- ja tietoturvallisuus-käsitteet määritellään niinä järjestelyinä, joiden ta-
voitteena on pyrkiä varmistamaan tiedon saatavuus, eheys ja luottamukselli-
suus. Kyberturvallisuus taas määritellään tavoitetilana, jossa kybertoimintaym-
päristöön (yhdestä tai useammasta digitaalisesta tietojärjestelmästä muodos-
tuva toimintaympäristö) voidaan luottaa ja jossa sen toiminta turvataan. (Turval-
lisuuskomitea 2018, 15, 21.) Tälle pohjalle rakennetaan tärkeän ja luottamuksel-
lisen tiedon käsittely. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tietoturvaa pääsään-
töisesti teknisen tietoturvallisuuden kannalta, kuitenkin sivuten myös fyysistä 
turvallisuutta niiltä osin kuin se nähdään tarpeelliseksi. 
 
 
2.1 Luottamuksellisuus 
 
Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että tieto – oli se missä muodossa tahansa – 
on vain sellaisten tahojen käytössä, joilla on tiedonsaanti- ja käyttöoikeus siihen 
(Rousku 2014, 47). Tätä osa-aluetta voidaan toteuttaa monella eri tapaa. Tieto 
pitää ensin luokitella, jotta voidaan määrittää kuka ja miten siihen pääsee käsiksi.  
 
Sähköisissä järjestelmissä luottamuksellisuus toteutetaan esimerkiksi käyttöoi-
keuksien hallinnalla. Tämä käsittää yleisimpinä esimerkkeinä työntekijöiden käyt-
täjätunnukset sekä salasanat. Työpaikan henkilöstölle on suositeltavaa jakaa oi-
keudet nähdä ja käsitellä vain sellaisia järjestelmiä ja tietoja, jotka ovat tärkeitä 
työn toteuttamisen kannalta (Järvinen & Rousku 2017, 57). Esimerkiksi yrityksen 
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palkanlaskija tuskin tarvitsee käyttöoikeuksia päästä muiden yrityksen työnteki-
jöiden sähköpostitileihin käsiksi, mutta yrityksen henkilörekisteri sekä työaikaseu-
ranta ovat palkanlaskijan työn kannalta tärkeää tietoa. 
 
Luottamuksellisuutta ja sen rikkomista voi esiintyä niin yrityksen sisällä kuin sen 
ulkopuolellakin. Tällaisia riskejä ja uhkia käsitellään tarkemmin luvussa kolme. 
 
 
2.2 Eheys 
 
Tiedon eheys tarkoittaa sitä, että tieto ei saa muuttua hallitsemattomasti. Vain 
sellaiset käyttäjät, joilla on tietoon käyttöoikeus voivat muuttaa kyseistä tietoa ja 
silloinkin vain erikseen määritellyillä, sallituilla keinoilla. (Rousku 2014, 49.) Tie-
don eheyden varmistamisella luodaan varmuus siitä, että tieto on oikeaa ja ajan 
tasalla silloin, kun sitä tarvitaan. Jos tietoja on muutettu hallitsemattomasti, saat-
taa korruptoituneen tai väärän tiedon käyttäminen aiheuttaa yrityksille ja yksityis-
henkilöille suurta vahinkoa. 
 
 
2.3 Saatavuus 
 
Saatavuudella tarkoitetaan sitä, että tarvittavien tietojen tulee olla saatavilla niitä 
tarvitseville käyttäjille palveluissa tai järjestelmissä siinä vasteajassa, jota toi-
minnolta edellytetään. Palvelutasosopimuksella (SLA) sovitaan yhdelle tai use-
alle palvelulle asetetut, mitatut ja raportoidut tavoitteet. Nykyään digitalisoitumi-
sen vuoksi on yhä yleisempää, että palvelut ja tiedot ovat käytännössä saata-
villa sadan prosentin vasteajalla. Onkin siksi tärkeää varmistaa, että tärkeät tie-
dot ja palvelut on varmuuskopioitu säännöllisesti ja turvallisella tavalla. (Rousku 
2014, 50). 
 
Suurin uhka saatavuuden kannalta on niin sanottu palvelunestohyökkäys eli De-
nial of Service (DoS), jonka tavoitteena on ylikuormittaa kohteena oleva palvelin 
niin pahasti, että sen käyttäminen on lähes mahdotonta. Palvelunestohyökkäyk-
siä tapahtuu isoillekin yrityksille. Yhtenä esimerkkinä otettakoon Blizzard Enter-
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tainmentin World of Warcraft Classic -peliservereihin syyskuussa 2019 kohdis-
tunut hajautettu palvelunestohyökkäys, josta pelisivusto kotaku.com uutisoi. 
(Zack Zwiezen, Kotaku, 2019.) Blizzard Entertainment piti asiakkaansa tilanteen 
tasalla Twitter-tilinsä kautta (kuva 1). 
 
 

 
KUVA 1. Blizzard Entertainmentin Twitter-tiedoitus DDoS-hyökkäyksen jälkeen 
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3 TIETOTURVAN OSA-ALUEET 
 
Tietoturvan osa-alueet on yleisesti jaoteltu kahdeksaan pienempään osioon, 
jotka Valtiovarainministeriö jaottelee seuraavasti: 
 

• Hallinnollinen turvallisuus 
• Fyysinen turvallisuus 
• Henkilöstöturvallisuus 
• Käyttöturvallisuus 
• Laitteistoturvallisuus 
• Ohjelmistoturvallisuus 
• Tietoaineistoturvallisuus 
• Tietoliikenneturvallisuus (VAHTI 3/2007.) 

 
Tässä luvussa tarkastellaan kutakin osa-aluetta pääpiirteittäin. 
 
 
3.1 Hallinnollinen turvallisuus 
 
Hallinnolliseen turvallisuuteen kuuluvat erilaiset hallinnolliset keinot. Muut tieto-
turvan osa-alueet sivuavat hallinnollista turvallisuutta, sillä kaikki muut osa-alueet 
pitää määritellä hallinnollisella tasolla toimiviksi ja mahdollisimman selkeiksi. Yri-
tyksellä on vastuu luoda ja pitää toimintasuunnitelmansa ajan tasalla sekä tiedo-
tettuna kaikille, joita se koskee. Hallinnolliseen turvallisuuteen liittyy myös tär-
keänä osana jatkuvasti päivittyvä riskianalyysi ja muu turvallisuuteen liittyvä do-
kumentaatio. (VAHTI 5/2004, 27.) 
 
Hallinnollisesti turvallisuus rakennetaan erilaisten standardien ja säädösten poh-
jalta. Näitä käsitellään tarkemmin luvussa neljä. 
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3.2 Fyysinen turvallisuus 
 
Jokaisen organisaation tulee itse vastata omasta fyysisestä suojauksestaan par-
haaksi näkemällään tavalla. Tähän osa-alueeseen lasketaan mukaan kaikki fyy-
sisesti luokitellut uhat liittyen yrityksen rakennukseen tai toimitiloihin. Näitä voivat 
olla kulunvalvonta, palo- vesi-, sähkö-, ilmastointi- ja murtovahinkoihin liittyvä tor-
junta ja hyvien tapojen ylläpitäminen. Yritysten ja organisaatioiden tulee ottaa 
huomioon toimitilojen hallinta sekä turvallisuusjärjestelyjen toteutus vuosisuunni-
telmaa laatiessa. Useimmissa tapauksissa kulunhallinta ja tilojen valvonta on ul-
koistettu erilaisille vartiointiyrityksille. Yrityksen tulee huomioida myös oman hen-
kilökuntansa kouluttaminen erilaisissa fyysiseen turvallisuuteen liittyvissä asi-
oissa, esimerkiksi pelastus- ja toimintasuunnitelmien tulee olla kaikkien yrityk-
sessä työskentelevien tiedossa. (VAHTI 3/2007, 59.) 
 
 
3.3 Henkilöstöturvallisuus 
 
Henkilöstöturvallisuus on valtionvarainministeriön VAHTI-ohjeistuksen mukaan 
henkilöstä aiheutuvien riskien hallintaa. Ihminen on yksi suurimmista tietoturva-
riskeistä, sillä yrityksen henkilöstön aiheuttamat vahingot voivat olla tahallisia tai 
tahattomia. Ihminen voi tietämättään aiheuttaa erilaisia riskitilanteita, joista saat-
taa olla vahinkoa tietojen eheydelle, luottamuksellisuudelle ja käytettävyydelle. 
Yrityksen henkilöstön kouluttaminen ja tiedottaminen liittyen yrityksen tietoturva-
politiikkaan ja käytänteisiin on siksi hyvin tärkeää. (VAHTI 3/2007, 57.) 
 
Henkilöstöturvallisuudessa voidaan mennä tietyissä tapauksissa hyvinkin pit-
källe. Jos yrityksen tai organisaation sisällä liikkuva tieto on erityisen arkaluon-
toista ja tärkeää yrityksen liiketoiminnan jatkuvuudelle, turvallisuudelle ja vaati-
mustenmukaisuudelle, voidaan henkilöturvallisuuden varmistaminen aloittaa jo 
rekrytointivaiheessa viranomaisen turvallisuusselvityksellä sekä salassapitosopi-
muksilla. (Järvinen & Rousku 2017, 55.) 
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3.4 Käyttöturvallisuus 
 
Käyttöturvallisuudella pyritään luomaan ja ylläpitämään turvalliset toimintaolo-
suhteet, jossa tietotekniikkaa voi käyttää. Tämän varmistamiseksi tulee huolehtia, 
että käyttöoikeuksia hallitaan ja valvotaan asianmukaisesti, työssä tarvittavat lait-
teet ja ohjelmistot ovat ajantasaisesti päivitetty, sekä tarvittavat tiedot varmuus-
kopioitu ja häiriötilanteet raportoitu. Yhä yleistyvä etätyö ja -käyttö asettavat käyt-
töturvallisuuden varmistamiselle omat haasteensa, ja näistä tuleekin tehdä sel-
keät kirjalliset ohjeistukset ja sopimukset yrityksissä toimivalle henkilökunnalle. 
(VAHTI 3/2007, 65.) 
 
 
3.5 Laitteistoturvallisuus 
 
Valtionvarainministeriön VAHTI-ohjeistus määrittelee laitteistoturvallisuuden 
seuraavasti: ”Laitteistoturvallisuudella tarkoitetaan laitteistojen suojausta, asen-

nusta, ylläpitoa ja poistoa sekä niihin liittyvää hallinnointia, jossa määritellään 
laitteiden omistaja ja turvaluokka sekä laitteiden valvonta ja niiden kapasiteet-
tien suunnittelu.” Laitteistoturvallisuus käsittää hallinnollisten toimenpiteiden li-
säksi laitteiston elinkaaren turvaamisen. Laitteet tulee pitää päivitettynä ja nii-
den turvallisuutta tulee monitoroida säännöllisesti haavoittuvuuksien ja laiteviko-
jen minimoimiseksi. Myös laitteiden käytöstä poisto ja hävitys tulee suorittaa 
asianmukaisesti ja turvallisesti, jottei laitteille esimerkiksi jää arkaluontoista tie-
toa. (VAHTI 3/2007, 63.) 
 
Isoilla yrityksillä on usein omat laitteistot ja resurssit huolehtia niistä henkilökoh-
taisesti. Kuitenkin pienien ja keskisuurten yritysten laitteistosta ja palveluista voi 
huolehtia erillinen palveluntarjoaja, jonka omista valvotuista tiloista yritys voi 
vuokrata palvelintilaa tai kokonaan ulkoistaa palvelunsa palveluntarjoajalle. 
Näissä tapauksissa tulee tehdä tarkat kirjalliset palveluehtosopimukset, joista 
selviävät palveluntarjoajan sekä yrityksen velvoitteet ja lainalaisuudet, salaus-
käytänteitä unohtamatta. 
 
Turvaluokituksia käsitellään tarkemmin luvussa neljä. 
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3.6 Ohjelmistoturvallisuus 
 
Ohjelmistoturvallisuus liittyy nimensä mukaisesti ohjelmistojen turvallisuuden ta-
kaamiseen. Tähän sisältyvät erilaiset käyttöjärjestelmät, työkaluohjelmistot ja so-
vellukset, valvonta- ja lokimenettelyt, sekä ylläpidolliset toimenpiteet, joilla kaik-
kien yrityksessä käytössä olevien ohjelmistojen turvallisuus pyritään takaamaan. 
Ohjelmistot on pidettävä uusimpien turvallisuuspäivitysten mukaan ajan tasalla ja 
yrityksen IT-vastaavien on myös pysyttävä ajan hermolla uusimmista versiopäi-
vityksistä sekä liikkeellä olevista haavoittuvuuksista ja turvallisuusaukoista. Jos-
kus ohjelmiston oma päivitys saattaa sisältää haavoittuvuuden ja näissä tapauk-
sissa päivitystä tuleekin välttää, kunnes ohjelmisto on päivitetty turvallisempaan 
versioon, jossa haavoittuvuus on korjattu. (VAHTI 3/2007, 69.) 
 
Tietoverkkovastaavien toimenkuvaan sisältyy yrityksen ohjelmistojen sekä tieto-
liikenneyhteyksien seuraaminen ja päivittäminen. Monet yritykset käyttävätkin yk-
sityistä verkkoa (VPN), jonka liikennettä rajoitetaan muun muassa pääsylistoilla 
(ACL). 
 
 
3.7 Tietoaineistoturvallisuus 
 
Tietoaineistoturvallisuudella tarkoitetaan itse tiedon suojaamista, eli eri tallennus-
muodoissa olevien tietojen suojausta. Yleisesti käytössä olevia aineistoja ovat 
paperiasiakirjat sekä sähköisesti esimerkiksi tietokantoihin tai pilveen talletetut 
tiedot. Tietoaineistoturvallisuus käsittää myös muita välineitä tai laitteita, esimer-
kiksi optiset ja magneettiset muistivälineet, mikrofilmit sekä äänitteet. Yrityksellä 
on aina oltava tietoaineiston käsittelyyn tarvittavat ohjeistukset ja nämä tulee 
tuoda tiedoksi henkilöstölle. (VAHTI 3/2007, 55.) 
 
Tietoaineistoturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat tulee tehdä luokitusjärjestelmän 
kautta. Yrityksen on selvitettävä mitä tietoa se käsittelee ja miten, selvittää siihen 
sopiva turvaluokitus ja huolehtia tiedon koko elinkaaresta. Turvaluokituksia käsi-
tellään luvussa neljä tarkemmin. 
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3.8 Tietoliikenneturvallisuus 
 
Tietoliikenneturvallisuudella huolehditaan yrityksen tietoliikennepalveluiden tur-
vallisuus. Hyvä tietoliikenneturvallisuus takaa sen, että organisaation eri verkko-
järjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan niin, että niihin suunnitellulla arkkiteh-
tuurilla voidaan varautua erilaisia uhkia vastaan tehokkaasti ja ennalta. Tähän 
osa-alueeseen sisältyy VAHTI-ohjeistuksen mukaan muun muassa tietoliikenne-
laitteiston kokoonpano, luettelointi, ylläpito ja muutosten valvonta, ongelmatilan-
teiden kirjaus, käytön valvonta, verkon hallinta, viestinnän salaus ja varmistami-
nen, merkittävien tietoturvapoikkeaminen tarkkailu, kirjaus ja selvitys sekä tieto-
liikenneohjelmien testaus ja hyväksyminen. (VAHTI 3/2007, 61.) 
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4 TIETOTURVASTANDARDIT 
 
Yrityksien ja organisaatioiden tietoturvaa säätelevät erilaiset standardit, lait sekä 
sovitut sopimukset yritysten ja palveluntarjoajien välillä. Tavoitteena yleisillä stan-
dardeilla sekä esimerkiksi EU:n tietosuojalainsäädännöllä on pitää huolta siitä 
että eri jäsenmaissa on mahdollisimman yhtenäiset lait koskien tietoturvaa. Tämä 
myös velvoittaa yritykset ja palveluntarjoajat noudattamaan tiettyjä standardeja 
tietoturvallisuuden maksimoimiseksi. 
 
Yleisimmät lait ja asetukset koskien nimenomaan tietoteknistä tietosuojaa saa-
daan EU:n tietosuojauudistuksesta, joka tuli voimaan huhtikuussa 2016 sekä 
Suomen Standardisoimisliiton vahvistetusta ja päivittyvästä ISO/IEC 27000 -
standardiperheestä, että Valtiovarainministeriön VAHTI-ohjeistuksesta ja Puolus-
tusministeriön KATAKRI-auditointityökalusta. Tässä luvussa käsitellään näitä 
säädöksiä ja ohjeistuksia tarkemmin sekä selvitetään tietoturvaluokitusten ja suo-
jaustasojen määritelmät.  
 
 
4.1 ISO/IEC 27000 -sarja 
 
ISO/IEC 27000 -standardisarja määrittelee turvallisuuden hallintajärjestelmien 
standardeja. Standardisarjan on kehittänyt Suomen Standardisoimisliitto SFS ja 
standardeja on kehitetty liittyen moniin eri aihealueisiin. Standardit ovat siis yh-
teisiä toimintatapoja, eli hyviä käytäntöjä, joilla pyritään helpottamaan viran-
omaisten, elinkeinoelämän sekä kuluttajien elämää. 
 
27000 -sarjan standardit määrittelevät yleisesti tietoturvallisuuteen liittyviä vaati-
muksia, kuten hallintakeinojen menettelyohjeistuksia, hallintajärjestelmien to-
teuttamisohjeita, mittaamista, tietoturvariskien hallintaa sekä menettelyohjeita 
henkilötietojen suojaamiseen henkilötietoja käsittelevissä julkisissa pilvipalve-
luissa. (Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2019.) 
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4.2 KATAKRI 
 
Katakri 2015 on tietoturvallisuuden auditointityökalu viranomaisille. Se sisältää 
voimassa olevat lainsäädännöt sekä Suomea sitovat kansainväliset tietoturvalli-
suusvelvoitteet yhdessä paketissa. Työkalu sisältää ohjeistusten yhteydessä lai-
natusti lähdeviittaukset lakeihin ja säädöksiin. Ohjeistukset on jaoteltu seuraa-
viin kolmeen eri osa-alueeseen: 
 

• Turvallisuusjohtaminen (T) 
• Fyysinen turvallisuus (F) 
• Tekninen tietoturvallisuus (I) (Katakri 2015, 3.) 

 
Katakri on vapaasti käytettävissä ja ladattavissa PDF-muotoisena Puolustusmi-
nisteriön nettisivuilta. 
 
4.3 VAHTI 
 
VAHTI on Valtiovarainministeriön asettama valtionhallinnon tietoturvallisuuden 
johtoryhmä, joka kehittää ja päivittää jatkuvasti kyber- ja tietoturvallisuuteen liit-
tyviä ohjeistuksia ja parhaita käytänteitä. VAHTI-ohjeistukset on tarkoitettu valti-
onhallinnon organisaatioiden käyttöön, mutta ohjeistukset ovat hyvin selkeät ja 
tiivistetyt myös muiden organisaatioiden ja yritysten tarpeisiin. (Valtiovarainmi-
nisteriö n.d.) 
 
 
4.4 Suojaustasot ja turvaluokitukset 
 
Suojaustasot ja turvaluokitukset tiedolle ovat tärkeä osa tietoturvaprosessia, kun 
määritellään, miten arvokasta käsiteltävä tieto on. Tiedon luokittelu auttaa hallit-
semaan tiedon saatavuutta, eheyttä ja luottamuksellisuutta. Suojaustasoja on 
neljä ja niistä käytetään merkintänä lyhennettä ST. Suojaustasojen määrittelyyn 
sovelletaan lainsäädäntöä 1.7.2017/681: Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuu-
desta valtionhallinnossa. Suojaustasot määritellään VAHTI-ohjeessa seuraa-
vasti: 
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• Suojaustaso I (ST I) on tarkoitettu tiedolle, jonka oikeudeton paljastuminen 
voi aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa salassapitosäännöksessä tarkoite-
tuille yleisille eduille. 

• Suojaustaso II (ST II) on tarkoitettu tiedolle, jonka salassa pidettävän tie-
don oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa salas-
sapitosäännöksessä tarkoitetuille yleisille eduille. 

• Suojaustaso III (ST III) on tarkoitettu tiedolle, jos salassa pidettävän tiedon 
oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa vahinkoa salassapitosäännök-
sessä tarkoitetulle yleisille tai yksityisille eduille ja oikeuksille. 

• Suojaustaso IV (ST IV) on tarkoitettu tiedolle, jos salassa pidettävän tiedon 
oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa haittaa salassapitosäännöksessä 
tarkoitetuille yleisille tai yksityisille eduille tai, jos kysymys on tietoturvalli-
suusasetuksen 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista asiakirjoista, jos tiedon 
oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa haittaa yleiselle tai yksityiselle 
edulle tai heikentää viranomaisen toimintaedellytyksiä. (VAHTI 2/2010, 
53-54). 

 
Turvallisuusluokitukset jaotellaan myös neljään eri osaan samassa VAHTI-oh-
jeistuksessa kuin suojaustasot: 
 

• Suojaustaso I: ERITTÄIN SALAINEN merkintää saa käyttää, jos salassa 
pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa erityisen suurta 
vahinkoa kansainvälisille suhteille, valtion turvallisuudelle, maanpuolus-
tukselle tai muille julkisuuslain 24 § 1 mom. 2,7-10 kohdassa tarkoitetuille 
yleisille eduille. 

• Suojaustaso II: SALAINEN merkintää saa käyttää, jos salassa pidettävän 
tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa kan-
sainvälisille suhteille, valtion turvallisuudelle, maanpuolustukselle tai 
muille julkisuuslain 24 § 1 mom. 2,7-10 kohdassa tarkoitetuille yleisille 
eduille. 

• Suojaustaso III: LUOTTAMUKSELLINEN merkintää saa käyttää, jos sa-
lassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa vahinkoa 
kansainvälisille suhteille, valtion turvallisuudelle, maanpuolustukselle tai 
muille julkisuuslain 24 § 1 mom. 2,7-10 kohdassa tarkoitetuille yleisille 
eduille. 
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• Suojaustaso IV: KÄYTTÖ RAJOITETTU merkintää saa käyttää, jos sa-
lassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa haittaa jul-
kisuuslain 24 § 1 mom. 2,7-10 kohdassa tarkoitetuille yleisille eduille. 
(VAHTI 2/2010, 57-59.) 
 

 
Suojaustasoja ja turvallisuusluokitusnimikkeitä kuvataan myös oheisessa taulu-
kossa (taulukko 1), josta nähdään kerralla Suomen turvaluokitusten vastaavuus 
tärkeiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. 
 
TAULUKKO 1. Suomen ja tärkeiden kansainvälisten järjestöjen turvaluokitusten 
vastaavuus. (VAHTI 2/2010) 

 
 
 
Turvaluokitusta harkitessa yrityksen on mietittävä tarkkaan, kuinka suuria riskejä 
tietovuodoista voi syntyä. Yleisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaa-
tioiden turvaluokitukset sekä suojatasot pysyvät tasojen III ja IV rajoissa. Tätä 
korkeammat turvaluokitukset on yleisesti annettu vain valtiotasolla toimiville yri-
tyksille ja organisaatioille.  
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5 TIETOTURVAKARTOITUS- JA RISKIANALYYSIPROSESSI 
 
 
Tietoturvakartoitusta ja riskianalyysiä mietittäessä, on lähdettävä liikkeelle siitä, 
että tunnistetaan riskienhallinnan olevan jatkuva, muokkautuva prosessi. Riskien-
hallinta on osa jokaisen yrityksen jokapäiväistä elämää ja toimiva riskianalyysi 
onkin jatkuvasti päivittyvä. Riskienhallintaprosessin on oltava aktiivista ja rea-
goida tapahtuviin muutoksiin. (Valtiovarainministeriön julkaisuja 22/2017, 18-28.) 
Prosessia voi tulkita yksinkertaisuudessaan niin, että se aloitetaan toimintaympä-
ristön määrittelyllä. Tämän jälkeen siirrytään riskien arviointiprosessiin, jossa tun-
nistetaan olemassa olevat ja potentiaaliset riskit, luodaan riskianalyysi ja arvioi-
daan riskien merkitys yrityksen kannalta. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään 
riskejä ja niihin liittyviä toimenpiteitä, seurataan tilanteen kehittymistä ja aloite-
taan prosessi uudestaan. Koko prosessin aikana seurataan tilannetta ja sen ke-
hitystä aktiivisesti. Tätä prosessia kuvataan kuviossa 1. 
 

 
KUVIO 1. Riskienhallintaprosessi. (Valtiovarainministeriön julkaisuja 22/2017) 
 
 
Tietoturvakartoituksia on laadittu monenlaisia ja esimerkkejä tietoturvakartoituk-
seen liittyvistä kyselyistä on internet pullollaan. Viitekehystä kartoituksen tekemi-
seen antaa esimerkiksi UpGuard-sivuston kehittämä kahdeksan -vaiheinen opas. 
Tässä oppaassa käydään kohta kohdalta läpi miksi ja miten tietoturvakartoitus 
tulisi toteuttaa. (Tyas Tunggal, A. 2019.) Ensimmäisenä tässä ohjeessa selvite-
tään, miten tärkeä tieto yritykselle on. Sitten siirrytään tunnistamaan ja järjestä-
mään yrityksen voimavarat tärkeysjärjestykseen. Seuraavaksi selvitetään mitä 
mahdollisia uhkia yrityksen selvittämälle tiedolle voi olla ja etsitään heikkoudet 
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järjestelmistä. Saadut tulokset analysoidaan ja mahdolliset korjaukset tehdään. 
Viimeisissä kolmessa kohdassa siirrytään laskelmoimaan erilaisten uhkien to-
dennäköisyyksiä, priorisoidaan riskit sen mukaan, miten iso haitta niistä on yri-
tyksen toiminnalle ja viimeisenä dokumentoidaan prosessi ja siitä saatu informaa-
tio riskianalyysiksi.  
 
Tietoturvakartoitukseen yleisesti myös liittyy tietoturvatesti tai -kysely, jonka 
avulla tietoturvakartoituksen tekijä pystyy määrittelemään yrityksen tilanteen ko-
konaisvaltaisesti. Hyvä suuntaa antava esimerkki tietoturvatestistä löytyy Kimmo 
Rouskun kirjoittaman Kyberturvaopas –kirjan luvusta kaksi, jossa näytetään esi-
merkki tietoturvatestistä ja siihen liittyvistä vastauksista selitteineen. (Rousku 
2017, 63-80.) Tällaisilla kysymyksillä selvitetään esimerkissä, miten organisaa-
tion henkilökunta on tietoinen omien toimintojensa riskialttiudesta. Esimerkiksi 
kirjoittaako työntekijä salasanansa ylös, kyseenalaistaako hän yrityksessä liikku-
via ihmisiä, joita ei välttämättä tunnista tai jättääkö hän yrityksen dokumentteja 
näkyville. 
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6 CASE SECLAN OY 
 
Opinnäytetyö prosessi alkoi sopimuksesta toimeksiantajan kanssa. Toimeksian-
taja toivoi palveluntarjoajana asiakasyrityksille markkinoitavaa tietoturvakartoi-
tuskonseptia sekä siihen liittyvää riskianalyysipohjaa. Tavoitteena oli siis tuottaa 
konseptiin materiaalia, jolla toimeksiantaja pystyy lisäämään asiakaskuntaansa 
nyt ja tulevaisuudessa. 
 
 
6.1 Yrityksestä 
 
Seclan Oy on vuonna 2002 perustettu tamperelainen ja Tampereella toimiva IT-
alan yritys. Toimeksiantaja tuottaa, kehittää ja rakentaa asiakasyrityksille räätä-
löityjä tietoteknisiä kokonaispalveluita. Toimeksiantajalla on opinnäytetyön teko-
hetkellä kolme toiminnassa olevaa konesalia, jotka toimivat palveluiden tuottami-
sen pohjana. 
 
Toimeksiantaja tarjoaa siis konesalipalveluja, tietoliikenneyhteyksiä, tiedostopal-
veluita, varmistuspalveluita, virtuaalipalvelimia, valvonta- ja käytettävyyspalve-
luita, sähköpostipalveluita sekä niihin liittyviä helpdesk -palveluita. Toimeksian-
taja myös tarvittaessa tarjoaa eri valmistajien laitteita ja lisenssejä asiakkaan niitä 
pyytäessä. Pääsääntöisesti toimeksiantaja kuitenkin pyrkii tarjoamaan asiakas-
yrityksille spesifisti räätälöityjä palveluita, jotka pohjautuvat toimeksiantajan omiin 
konesaleihin, antaen asiakasyrityksille näin mahdollisuuden maksaa vain tarvit-
semastaan palvelusta. 
 
Seclan Oy on kehittänyt turvaluokituksiaan avaamalla kolmannen konesalin, 
jonka puitteet mahdollistavat turvaluokitustaso 3:n palvelut. 
 
Opinnäytetyön aihetta mietittäessä toimeksiantajan kanssa tulimme yhteisym-
märrykseen itse työstä. Toimeksiantajalta puuttui matalan kynnyksen tietoturva-
kartoitus ja riskianalyysi -konsepti, jota tarjota nykyisille ja uusille asiakkaille. Ta-
voitteena olikin siis työstää helppo ja yksinkertainen palvelu ja siihen liittyvät ma-
teriaalit. 
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6.2 Tietoturvakartoitus-mallin luonti 
 
Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin yksinkertaistettua mallia luvussa 5 maini-
tuista esimerkeistä tietoturvakartoituksen luontiin. Toimeksiantajan kanssa kes-
kusteltiin ja sovittiin että asiakasyritysten kanssa tietoturvakartoitusta lähdetään 
toteuttavaan seuraavien vaiheiden kautta: 
 

1. Suunnittelu ja alustus 
Asiakasyritykselle lähetetään tämän opinnäytetyön liitteenä löytyvät kysy-
mykset (liite 1). Toimeksiantaja sopii asiakkaan kanssa tapaamisen, jonka 
osallistujat määritellään etukäteen. Tapaamisessa käydään läpi lomak-
keeseen vastatut kysymykset kohta kohdalta ja rajataan selkeästi, mitä 
osa-alueita asiakasyrityksen pitää parantaa tai he haluavat parantaa. 
Tässä vaiheessa otetaan huomioon siis asiakasyrityksen tarpeet ja odo-
tukset ja tehdään selväksi mitä toimeksiantaja pystyy toteuttamaan. Toi-
meksiantaja ja yritys tuottavat tässä vaiheessa myös alustavan sopimuk-
sen salassapitokäytänteistä seuraavaa vaihetta varten. 

2. Tiedonkeruu 
Kun asiakasyrityksen kanssa on käyty läpi mitä asioita halutaan selvittää 
tai parantaa, toimeksiantaja ja asiakasyritys tekevät sopimuksen tarkem-
masta tiedonkeruusta. Sen pohjalta käydään läpi asiakkaan toimintaym-
päristö ja määritellään mahdolliset uhat ja haavoittuvuudet sekä miten Toi-
meksiantaja voi parantaa asiakasyrityksen toimintaympäristöä. 

3. Raportointi ja Jatkotoimenpiteet 
Tiedonkeruuvaiheessa saatujen tietojen perusteella luodaan asiakasyri-
tykselle riskianalyysi, jonka pohjalta toimeksiantaja tarjoaa ratkaisuja ja 
toimenpiteitä, joilla esiin nousseet tietoturvariskit ja -epäkohdat voidaan 
ratkaista. Tämän pohjalta toimeksiantaja pystyy myös tarjoamaan omia 
räätälöityjä palveluitaan asiakasyritykselle. 
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6.3 Materiaalit 
 
 
Opinnäytetyön teoriaosuuden valmistuttua opinnäytetyön tekijä määritteli toimek-
siantajan edustajan kanssa, mitä asioita tietoturvakartoituksesta tulee selvitä toi-
meksiantajalle asiakasyrityksestä. Opinnäytetyön tekijälle tarjottiin tutkittavaksi 
dokumentteja, joista toimeksiantaja oli aikaisemmin saanut tarvittavia tietoja asia-
kasyrityksiltä. Näiden salassa pidettävien dokumenttien, sekä opinnäytetyön 
aiemmissa luvuissa opittujen tietojen perusteella, luotiin kymmenen sivuinen tie-
toturvakartoitus -dokumentti, joka sisältää 47 kysymystä toimeksiantajan asia-
kasyrityksille (liite 1). 
 
Dokumentin kysymykset jaotellaan kahteen eri osioon: 
 

- Tietoturvapolitiikka 
- IT 

 
 
Tietoturvapolitiikan kysymykset koskevat asiakasyrityksen yleisiä tietoturvapoliit-
tisia käytänteitä, muun muassa yrityksen tilojen kulunvalvontaa, salasanapolitiik-
kaa, sekä henkilöstön tietoturvakäytänteitä. Näiden kysymysten luontiin sovellet-
tiin opinnäytetyön luvussa 3 selvitettyjen tietoturvan osa-alueiden tietämystä. Ta-
voitteena on näillä kysymyksillä selvittää, kuinka tärkeää yrityksen tieto on asia-
kasyritykselle ja mitä toimenpiteitä yritys jo soveltaa käytäntöön. Tärkein kysymys 
näistä toimeksiantajalle on kysymys numero 7: Suunnitteletteko tai onko Yrityk-
sellänne syitä, jotka voisivat edellyttää tietoturvatason nostoa ja mahdollista au-
ditointia tulevaisuudessa? 
 
Toimeksiantajalla on mahdollisuus opinnäytetyön tekohetkellä tietoturvatasojen 
III ja IV toteutukseen. Mikäli asiakasyritys suunnittelee siirtymistä kumpaankaan 
kyseisistä tietoturvatasoista, vaatii se jatkossa näiden tietoturvatasojen kriteerien 
huomioon ottamista kaikissa tarjotuissa palveluissa. Näissä tietoturvatasoissa pi-
tää myös huomioida KATAKRI-auditointityökalussa mainitut lakipykälät tarkkaan. 
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IT-osiossa taas tarkastellaan lähemmin yrityksen ohjelmistopolitiikkaa, verkkoyh-
teyksiä sekä muita mahdollisia IT-palveluita. Näihin kysymyksiin on sovellettu 
yleisesti kaikkia luvussa mainittuja tietoturvan osa-alueita. Kysymykset luotiin 
Toimeksiantajan tarpeita mukaillen. Niissä otetaan huomioon mitä tietoja Toimek-
siantaja asiakasyrityksestä tarvitsee voidakseen esittää tarkempia kysymyksiä ja 
pystyäkseen määrittämään, mitä palveluita voidaan asiakasyritykselle tarjota. 
 
Viimeiseksi luotiin myös lyhyt PowerPoint-esitys, jota yrityksen edustaja voi mark-
kinointitarkoituksissa käyttää asiakaskäynnin yhteydessä (liite 2). Esitys on tar-
koitettu herättämään lyhyesti asiakasyrityksen mielenkiinnon kiinnittämällä huo-
mion siihen, mitä uhkia on olemassa, mihin niillä pyritään ja miten niitä vastaan 
voidaan suojautua Toimeksiantajan tarjoamilla palveluilla. Materiaali on tarkoi-
tettu suullisen esityksen tueksi. 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyön tuloksina saatiin toimeksiantajalle kevyt tietoturvakartoitusmalli ja 
lyhyt mutta ytimekäs luentodiasarja. Tietoturvakartoituksen kysymyksiin ja raken-
teeseen pureuduttiin tarkemmin luvun 6 kappaleessa 2. Opinnäytetyön valmistu-
misen jälkeen tietoturvakartoitus-konseptia lähdettiin jatkojalostamaan opinnäy-
tetyön pohjalta, sillä jatkokehitysideoita selvisi työtä tehdessä. Tietoturvakartoi-
tuksen pohjalta luodaan tulevaisuudessa myös yrityksille tarjottavat koulutuspal-
velut, jotka yksilöllisesti rakennetaan kartoituksen loppuraportin pohjalta. Nämä 
voivat olla säännöllisiä, esimerkiksi kerran tai kaksi vuodessa tapahtuvia koulu-
tuksia, joilla asiakasyrityksen henkilökunta pysyy ajan tasalla yrityksensä turval-
lisuuskäytänteistä 
 
Opinnäytetyötä tehdessä ensimmäisenä nousi esiin aineiston määrä. Lakipykäliä 
ja asetuksia sekä parhaita käytänteitä, joita tulee ottaa huomioon yrityksen tieto-
turvan osalta, löytyy paljon. Tärkeimpien tietojen ja lähteiden suodattaminen juuri 
tähän opinnäytetyöhön vei oman aikansa. Kirjallisuuttakin löytyi jonkin verran 
mutta kaikkea ei voitu opinnäytetyön tekemisessä käyttää, sillä ongelmaksi muo-
dostui kirjallisuuteen käsiksi pääseminen. 
 
Myös tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen oli hankalaa. 
Kaikkea kirjallisuutta ei löytynyt uutena päivitettynä versiona ja useimmat hyviksi 
lähteiksi sisällöltään luokitellut kirjat olivat liian vanhoja. Myös muutaman VAHTI-
ohjeistuksen luontipäivät olivat 2000-luvun alkupuolella mutta niistä huomattiin, 
että vaikka ohjeiden luontipäivämäärät olivat vanhoja, niitä kuitenkin pidetään 
ajantasaisina ja päivitettyinä muutosten tapahtuessa. Myös Valtionvarainministe-
riö on yleisluontoisesti valtionlaitoksena luotettava lähde. 
 
Lähteiden suodattamisen jälkeen, niiden pohjalta tutkielmaosuuden suunnittelu 
ja toteutus ei ollut enää vaikeaa. Tutkielman pohjalta ja toimeksiantajan toiveiden 
mukaan alettiin rakentaa tietoturvakartoituksen kysymyksiä. Toimeksiantaja tar-
josi dokumentteja, joista kävi selkeästi ilmi, mitä tietoja he tarvitsivat voidakseen 
määrittää asiakasyritysten turvallisuustilanteen ja sen pohjalta toteutettavat jat-
kotoimenpiteet. 
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Kokonaisuudessaan opinnäytetyön loppupuolella tuli selkeästi ilmi, miten työn 
olisi voinut tehdä paremmin. Aineiston hankita olisi ollut helpompaa, jos siihen 
olisi budjetoitu resursseja. Opinnäytetyö olisi voitu aikatauluttaa myös toisin, sillä 
aineistoa on tarjolla paljon ja lakipykälien ja asetusten läpikäyminen ja suodatus 
vei suurimman osan opinnäytetyöhön varatusta ajasta. 
 
Lopulta viimeisenä pohdintana tultiin tulokseen koko opinnäytetyön tutkimustu-
losten perusteella, että tietoturvallisuus ei ole asia, jota yritykset nykymaailmassa 
voisivat sivuuttaa. Lait ja säädökset tiukentuvat vuosi vuodelta ja tekniikan kehit-
tyessä eteenpäin, myös uusia haavoittuvuuksia sekä uhkia ilmestyy. Mitä enem-
män yritys käyttää tietotekniikkaa ja siirtää tuotantoaan toimimaan kyberavaruu-
den yli, sitä enemmän sen turvallisuuteen on panostettava. Hyvien osaajien kou-
luttaminen alalle on myös tärkeää ja siihen tulisi yhteiskunnan jatkossa panostaa 
enemmän. 
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LIITTEET 

Liite 1. Tietoturvakartoitus -kysymykset 
1(4) 

TIETOTURVAPOLITIIKKA 
 
1. Onko Yrityksellänne voimassa oleva tietoturvasuunnitelma ja riskianalyysi? 
 
2. Järjestättekö henkilökunnallenne säännöllisesti tietoturvakoulutuksia? 
 
3. Onko Yrityksellänne selkeästi määritelty salasanapolitiikka? Esim. Salasanan 
pituus/monimutkaisuus/uudelleenkäytettävyys. 
 
4. Mikä on Yrityksenne käyttäjien salasanojen kelpoisuusaika? 
 
5. Onko Yrityksellänne käytössä laiterekisteriä? 
 
6. Onko Yrityksenne tietoturvaluokittelu esimerkiksi Katakri -luokittelun mukai-
nen? 
 
7. Suunnitteletteko tai onko Yrityksellänne syitä, jotka voisivat edellyttää tietotur-
vatason nostoa ja mahdollista auditointia tulevaisuudessa? 
 
8. Onko Yrityksellänne käytössä kulunvalvonta? 
 
9. Onko Yrityksenne tilat valvottu esimerkiksi kameroilla tai liikkeentunnistimilla? 
 
10. Onko Yrityksessänne kuvauskielto? 
 
11. Onko Yrityksenne henkilöstöllä saatavissa päivitetyt versiot Yrityksen tieto-
turvapolitiikasta sekä toimintaohjeistuksesta? 
 

 
(jatkuu) 



29 

 

2(4) 
12. Onko Yrityksellänne ohjeistusta, miten toimia tilapäis- tai varahenkilöstön 
kanssa? 
 
13. Selvittääkö Yrityksenne työntekijöidensä taustat? 
 
14. Onko Yrityksenne tiloissa tietoturvallisia tiloja, esimerkiksi äänieristetty, ikku-
naton neuvottelutila? 
 
15. Onko Yrityksellänne selkeät toimintaohjeet työntekijöiden vaihtuvuuden va-
ralle? Esimerkiksi avainten ja kulkukorttien palautus sekä vanhan työntekijän tie-
tojen ja kirjautumistunnusten poisto? 
 
16. Onko Yrityksellänne toimintaohjeita tietojen elinkaaren turvaamiseksi alusta 
loppuun? 
 
17. onko Yrityksellänne toimintaohjeita laitteiden elinkaaren turvaamiseksi alusta 
loppuun? 
 
18. Onko Yrityksellänne toimintaohjeita tietojen ja laitteiden hallittuun järjestelyyn 
ja hävittämiseen? 
 
19. Onko Yrityksellänne toimintaohjeita tiloissa tapahtuvien muutosten varalle? 
Esimerkiksi remontti, muutto, vahingot. 
 
20. Onko Yrityksellänne päivitetyt toimintaohjeet hätä- ja poikkeustilojen varalle? 
 
IT 
 
21. Kuka huolehtii Yrityksenne tämänhetkisistä IT-palveluista? 
 
22. Onko Yrityksellänne oma IT-vastaava? 
 
23. Mitä käyttöjärjestelmiä Yrityksellänne on käytössä? 

(jatkuu) 
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24. Ovatko Yrityksen palvelimet samassa tilassa Yrityksen kanssa vai erillisessä, 
valvotussa tilassa? 
 
25. Kenellä on pääsy ja oikeudet palvelimiin? 
 
26. Onko palvelimet kahdennettu? 
 
27. Onko Yrityksellänne käytössä pilvipalveluja? Jos kyllä, niin mitä? 
 
30. Kuinka palvelinten varayhteydet ja sähkönsyöttö on toteutettu? 
 
28. Kuka huolehtii järjestelmien ja ohjelmistojen päivityksestä ja kuinka usein niitä 
päivitetään? 
 
29. Kuinka ajan tasalla Yrityksen muut IT-palvelut ovat? 
 
30. Kuinka palvelinten varayhteydet ja sähkönsyöttö on toteutettu? 
 
31. Onko Yrityksen verkkoyhteydet suojattu ja salattu? 
 
32. Kuinka monta laitetta on kiinni fyysisessä verkossa? 
 
33. Onko laitteilla mahdollista ottaa etäyhteys? 
 
34. Onko Yrityksellänne suojattu langaton yhteys? 
 
35. Mitkä laitteet pääsevät kiinni Yrityksen langattomaan verkkoon? 
 
36. Pääseekö yrityksenne sisäverkosta ulos esimerkiksi internetiin? 
 
37. Kuinka rajattua Yrityksenne henkilöstön yhteydet internettiin ja muihin laittei-
siin ovat? 
 

(jatkuu) 
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38. Miten laitteet on suojattu? 
 
39. Miten verkkoyhteydet on suojattu? 
 
40. Onko ohjelmistoissa ja laitteissanne suojattu pääsynhallinta? 
 
41. Mikä on Yrityksenne politiikka koskien muita liitettäviä laitteita, esimerkiksi 
USB-laitteet sekä erilaiset muistikortit? 
 
42. Minkälainen Yrityksenne politiikka on henkilöstön puhelimien ja tablet -laittei-
den suhteen? 
 
43. Mitä ohjelmistoja Yrityksenne käyttää? 
 
44. Onko Yrityksellänne ohjelmistojen asennuspolitiikkaa? 
 
45. Kuinka Yrityksenne virusturva on toteutettu? 
 
46. Kuinka Yrityksenne palomuuri on rakennettu? 
 
47. Onko Yrityksellänne www-sivuja ja kuka niistä vastaa? 
 
 
 
 
  



32 

 

Liite 2. PowerPoint-esitys 
      1(2) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

     (jatkuu) 
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