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Tietoturvapäivä Turun ammattikorkeakoulussa

Lämpimästi tervetuloa 5. Tietoturvapäivä –tapahtumaan Turun 
ammattikorkeakoulussa

Kiitokset jo etukäteen teille kaikille, niin esiintyjille kuin 
osallistujillekin ja antoisaa iltapäivää!

• Tietoturvapäivää vietetään Suomessa jo 10. kertaa, tänä vuonna 5.2.2013

• Panostamme koulutusohjelmissamme, Tietojenkäsittelyn ko. (AMK-tutkinto) 

ja DP in Business Information Systems (YAMK-tutkinto), yhä voimakkaammin 

tietoturva-asioiden koulutukseen, mm.

– Yhteistyö Stonesoft Corporationin kanssa (Educational Training Site)

– Tietoturva ry:n vuoden 2011 tietoturvaopinnäytetyö –palkinto



Tieto on tärkeää, jopa elinehto

Elämme tietointensiivisessä maailmassa, missä eri 

organisaatioiden toiminta perustuu yhä enemmän 

tietoon

Organisaatioille arvokas tieto kiinnostaa myös 

niiden ulkopuolisia tahoja, sillä tiedolla on kauppa-

arvoa

Kaikenlaista tietoa on myytävänä mitä 

monilukuisimmissa sähköisissä kauppa-

paikoissa!

Tärkeät tiedot pitää suojata!
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Tietoturvasta huolehtiminen on elinehto organisaation toiminnalle!



ENISA Threat Landscape – Responding to the Evolving Threat 

Environment, ENISA 2012
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Tietoturvaosaajista on pulaa!

• Tietoturva-ala kukoistaisi Suomessa – tekijät vain 

puuttuvat (YLE Uutiset 24.9.2012)         suomalaisten 

yritysten muodostama tietoturvaklusteri kesällä 2012

• ICT 2015 –työryhmän raportti 17.1.2013 (ehdotus 

vuodeksi 2013)

 Tietoturva-alan koulutusta ja tutkimusta lisätään

 Perustetaan kansalliset keihäänkärkihankkeet ja 

pilotit

 Perustetaan kyberturvallisuuskeskus

 Kehitetään tietoturva-alan tapahtumia ja vientiä

• Suomen kyberturvallisuusstrategia (Valtioneuvoston 

periaatepäätös 24.1.2013)        Suomi on vuonna 2016 

maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin 

varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden 

hallinnassa
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Tietoturvakoulutus Turun AMK:n tietojenkäsittelyn 

koulutusohjelmassa (Lemminkäisenkatu) (OPS2013)

• Information Security (5 op)

Tietoturvan perusasioita teorian ja käytännön työskentelyn kautta

• Tietosuoja ja yksityisyys (5 op)

Tietosuojaan liittyvät asiat teorian ja osittain käytännön harjoitusten kautta

• Tietoturvariskien hallinta (5 op)

Teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoituksia ryhmätyönä

• Web Application Security (5 op)

www-sovellusten tietoturva teorian ja käytännön työskentelyn kautta

• Operational security (5 op)

Käytännön työskentelyä palomuurien kanssa (StoneGate Firewall/VPN)

• Authentication, encryption and integrity (5 op)

Tietoliikenteen ja tallennetun tiedon salaaminen käytännön harjoitusten 

kautta ((StoneGate Firewall/VPN)

• Virus and malware protection (5 op)

Virustorjuntaan perehtyminen käytännössä

• Tietoturvatestaus ja auditointi

Tietoturvatestauksen ja –tarkastuksen suorittaminen käytännössä



Opinnäytetöitä ja oppimisympäristöjä

• Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa on tehty 23 

tietoturva-aiheista opinnäytetyötä vuodesta 2008 

lähtien; myös muissa töissä tietoturva on huomioitu

– Tällä hetkellä työn alla on useita tietoturva-aiheisia 

opinnäytetöitä

• Projektitöissä ja työharjoittelussa useat opiskelijat 

ovat työskennelleet tieturva-asioiden parissa; jopa 

ulkomailla

• Kansalaisen Mikrotuki – oppimisympäristö, jossa 

opiskelijat mm. poistavat eri tyyppisiä haittaohjelmia 

asiakkaiden tietokoneista ja neuvovat tietoturva-

asioissa

• Suunnitteilla Tunkeutumistestauksen (Penetration 

Testing) oppimisympäristö
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Sun Zu: ”Tunne itsesi ja 

tunne vihollisesi…”
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Tietoturvakoulutus Turun AMK:n tietojenkäsittelyn 
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa 
koulutusohjelmassa Business Information Systems

• Bioalat ja Liiketalous- ja Tietoliikenne ja Sähköinen Kauppa- tulosalueiden 

yhteinen koulutusohjelma

• Alkoi syksyllä 2011

• Painopistealueina tietoturva ja liiketoiminnan sähköiset järjestelmät

• Kansainvälisenä yhteistyökumppanina on Kielin ammattikorkeakoulu 

(Fachhochschule Kiel)

• Pakollisina tietoturvaan ja tietosuojaan keskittyvinä opintojaksoina ovat

– Information Security and Risk Management (10 op)

– Data Protection (5 op)

• Tietoturvallisuutta sivutaan luonnollisesti myös muilla opintojaksoilla ja 

mahdollisesti 30 op:n laajuisessa opinnäytetyössä (työn alla 4 tietoturvaan 

liittyvää opinnäytetyötä)
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Tietoturvan peruskäsitteet

Luottamuksellisuus (Confidentiality):

Tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla

Eheys (Integrity):

Tietoja ei voida muuttaa muiden kuin siihen 

oikeutettujen toimesta ja että nämä tiedot ovat totta

Saatavuus (Availability):

Tiedot ja niitä sisältävät tietojärjestelmät ovat vain 

niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettävissä aina 

tarvittaessaE
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Tietoturva

”Kolmijalan jalkojen” välillä on vallittava oikea tasapaino!



Tiedon olomuodot – mitä ja missä

Tieto voi olla

• sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevia 

dokumentteja, dataa, laitteistojen konfiguraatioita, …

• kuultuja, nähtyjä ja puhuttuja asioita, …, jne.

Tiedon sijaintipaikasta pitää olla selvillä!

Tiedot pitää luokitella niiden tärkeyden, luottamuk-

sellisuuden, tms. perusteella ja luokilla pitää olla 

käsittelysäännöt!

Nykyisin mm. erilaiset tietokannat ja toiminnanohjaus-

järjestelmien sisältämät tiedot ovat hyvin kiinnostavia 

kohteita!

On muistettava, että tiedollakin on elinkaari! www.turkuamk.fi



Tiedon elinkaari (Information Life Cycle)

• Luonti (Create): Uuden tiedon luonti tai olemassa olevan 

tiedon muuttaminen tai päivittäminen

• Tallennus (Store): Tiedon tallentaminen 

• Käyttö (Use): Tiedon katsominen tai muu prosessointi (esim. 

tulostaminen)

• Jakaminen (Share): Tiedon jakaminen tavalla tai toisella muille 

osapuolille (mm. käyttäjät, asiakkaat, kumppanit)

• Arkistointi (Archive): Tiedon siirtäminen pitkäaikaissäilöön

• Tuhoaminen (Destroy): Tiedon pysyvä tuhoaminen

Huom. Tieto ei välttämättä etene lineaarisesti vaiheesta toiseen 

eikä kaikki tieto välttämättä kulje kaikkien vaiheiden kautta!
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Lähde: Cloud Security Alliance. 2011. Security guidance for critical areas

of focus in cloud computing V3.0 
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Tietoturvan johtaminen

Tietoturvaa pitää johtaa!

Tietoturvatyöllä on oltava yritysjohdon täydellinen 

tuki

Tietoturvallisuuden toteutuminen edellyttää 

yrityksen päätöksentekijöiden sitoutumista sekä 

riittäviä perustietoja tietoturvasta

Toimivan tietoturvallisuuden on oltava osa 

yrityksen kulttuuria, jolloin koko henkilöstö 

ymmärtää tietoturvan merkityksen sekä 

työskentelee sen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
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Turvallisuustietoisuus

Yleisesti tunnustettu tosiasia on, että tietoturvasta 

vain 20 % on tekniikkaa. Ylivoimaisesti suurin osa 

eli 80 % on ihmisen toimintaa

Ihminen on tietoturvan heikoin lenkki johtuen 

monesti siitä yksinkertaisesta syystä, että hän ei 

tiedä, mitä tietoturva oikeastaan tarkoittaa ja mitä 

se merkitsee hänen työympäristössään

Turvallisuustietoisuus on välttämätön ja selvästi 

halvin suojatoimenpide yrityksen tietoturvalli-

suudessa

Sitä voidaan lisätä henkilöstön kouluttamisella!


