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Varmuuskopiointi ja tietoturva suomalaisessa mikroyrityksessä on asia, johon ei usein 

kiinnitetä riittävää huomiota puuttuvan osaamisen, kiireen tai liian vähäisten resurssien 

takia. Tämän työn tavoitteena on tietoturvan ja varmuuskopioinnin tutkiminen yleisellä 

tasolla sekä yhden tai useamman varmuuskopiointiratkaisuvaihtoehdon luominen kirjalli-

suuden ja teorian pohjalta. Koska kyseiset aihealueet ovat varsin laajoja, on työn aihetta 

rajattu lähinnä varmuuskopiointiin, mahdollisiin tietoturvauhkiin ja tietoturvan tutkimiseen 

yleisellä tasolla. Tutkimuksen pohjalta on kehitetty kolme mahdollista ratkaisuvaihtoehtoa 

mikroyrityksen varmuuskopiointiin. Kyseiset ratkaisuvaihtoehdot toimivat ohjeena ja pe-

rustana mikroyrityksen varmuuskopioinnin suunnittelussa, valinnassa, päätöksen teossa ja 

järjestelmän rakentamisessa. 
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Data backup and information security are issues in a Finnish microbusiness where 

sufficient attention are not often paid due to the lack of expertise, time or resources. The 

aim of this work is to study data backup and information security in general and create one 

or more data backup solution options based on literature and theory. Because these topics 

are very extensive, this study has been limited to data backup, possible information security 

threats and to studying the information security in general. Based on the study, three 

different backup solutions have been developed for microbusiness. These solution options 

can be used as a guidance and a basis for planning data backup, choosing the right solution 

option, making decisions and building a data backup system for microbusiness. 
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Haluan kiittää One Moment Engineering Oy:n porukkaa rauhallisen kirjoituspaikan tar-

joamisesta ja kaikkia niitä henkilöitä, jotka jaksoivat kärsivällisesti odottaa työn valmistu-
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 
  

AES Advanced Encryption Standard 

AES-256 256 bittinen Advanced Encryption Standard -salaus 

BYOD Bring Your Own Device 

C.I.A. Confidentiality (luotettavuus), Integrity (eheys), Availability (saatavuus). 

Tietoturvan eräs tavoitemalli ja sen päätavoitteet. 

CD Compact Disc 

DDoS Distributed Denial of Service 

DoS Denial of Service 

DVD Digital Versatile Disc 

GB Gigabyte 

HDD Hard Disk Drive 

IaaS Infrastructure as a Service 

NAS Network Attached Storage 

NIST National Institute of Standards and Technology 

PaaS Platform as a Service 

RAID Redundant Array of Independent Disks 

SaaS Software as a Service 

SSD Solid State Drive 

SSH Secure Shell 

SSL Secure Sockets Layer 

USB Universal Serial Bus 

VAHTI Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän laatimat ohjeet 

VPN Virtual Private Network 
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1 JOHDANTO 
 
Tässä luvussa käsitellään työhön liittyvää taustaa, rakennetta, tavoitteita ja rajauksia. Taus-

taosiossa kerrotaan asioita, joita tutkitaan, ja perehdytään aiheen taustatekijöihin kysymyk-

sien mitä, miksi ja miten pohjalta. Tavoitteet ja rajaukset -aliluvussa kerrotaan minkälaisia 

tavoitteita työlle asetetaan sekä rajataan aihetta, sillä tietoturva ja varmuuskopiointi ovat 

laajoja aihealueita. Luvun lopussa selvitetään työn rakennetta ja sitä, minkälaisia asioita eri 

luvuissa käsitellään.   

 
1.1 Tausta 
 
Varmuuskopiointi ja tietoturva suomalaisessa mikroyrityksessä (yritys, joka työllistää 1–10 

työntekijää [1]) on asia, johon ei usein kiinnitetä riittävää huomiota joko puuttuvan osaami-

sen, kiireen tai resurssipuutteiden takia [2]. Tietoturva on nykyaikana paljon puhuttu aihe 

sekä yksityisyyden että luotettavuuden kannalta. Esimerkiksi jos yrityksellä, joka joutuu 

käsittelemään arkaluontoista tietoa, on huono tietoturva ja yrityksen tietoihin pääsee ulko-

puolinen helposti käsiksi, voidaan olettaa, että kyseinen yritys ei tule menestymään ja sen 

luotettavuus heikkenee. Siksi tietoturva on asia, johon yrityksen kannattaa investoida tar-

peeksi aikaa ja resursseja, jotta se olisi tarpeeksi riittävällä tasolla. Valitettavasti monen 

mikroyrityksen tietoturvassa on usein parantamisen varaa. Koska tarkastelussa on tietotur-

va, voidaan tuoda esille eräs yrityksen tietojen kannalta tärkeä asia, nimittäin varmuuskopi-

ointi. Tämä asia liittyy läheisesti tietoturvaan etenkin silloin, kun käsitellään tiedon eheyttä 

ja luotettavuutta. Tämä asia on yksi tärkeä kokonaisuus ja toimenpide yrityksille, jotka 

käyttävät tietoteknisiä laitteita yrityksen toiminnassa. Esimerkiksi Suomen virallisen tilas-

tokeskuksen mukaan toimialoittain tarkasteltuna informaation ja viestinnän alalla 99 % 

työntekijöistä käyttää konetta, jossa on internet yhteys [3]. Myös ammatillisen, tieteellisen 

ja teknisen toiminnan aloilla 97 % henkilökunnasta käyttää internetyhteydellä varustettua 

konetta [3].  

 

Tietojen varmuuskopiointi pitää sisällään paljon muutakin kuin pelkän yrityksen tietojen 

kopioinnin toiseen paikkaan. Digitaalisen tiedon varmuuskopiointi voi tapahtua monella 

tapaa ja monella erilaisella laitteistolla, sekä tarvittaessa sen voi ulkoistaa erilliselle taholle. 

Vaikka varmuuskopiointi aluksi vaikuttaa olevan yksinkertainen asia, kohdataan siinä usein 
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erilaisia odottamattomia ongelmia ja asioita, jotka pitäisi ottaa huomioon varmuuskopioi-

den toimivuuden takaamiseksi.  

 

Usealla mikroyrityksellä on usein puute joko osaamisesta, rahasta tai ajasta, joten yrityksel-

lä ei välttämättä ole käytössä kunnollista varmuuskopiointimenetelmää [2]. Usein voidaan 

myös ajatella, että varmuuskopiointi luo vain ylimääräisiä menoja mikroyritykselle eikä se 

tuota voittoa. Tämän takia yrityksen toiminnassa voidaan jättää varmuuskopiointi vähem-

mälle huomiolle. Mikäli yrityksellä on tällainen ajattelu- ja toimintatapa ja yrityksessä ta-

pahtuu tietotekninen tapaturma, jossa yrityksen laitteistoa hajoaa ja yrityksen tärkeät tiedot 

katoavat kyseisen laiterikon vuoksi, voi se menettää huomattavan määrän mittaamattoman 

arvokasta tietoa ja kenties vuosien työn tulokset.  

 

Asianmukainen varmuuskopiointi voi pelastaa yrityksen tärkeät tiedot mahdollisissa vahin-

ko- ja tapaturmatilanteissa. Jos yrityksellä on käytössä toimivat ja luotettavat varmuuskopi-

ot tärkeistä tiedoista, voi se säästää yrityksen aikaa ja resursseja, sillä tärkeät tiedot eivät 

katoa, jos tapahtuu laiterikko tai jokin yllättävä tapaturmatilanne, kuten esimerkiksi käyttä-

jien satunnaisesti tapahtuvat tahattomat tiedostojen poistot tai väärien tiedostojen muok-

kaamisen ja niiden tallentamisen samalla nimellä. Koska monella mikroyrityksellä ei ole 

välttämättä tarpeeksi osaamista, aikaa tai rahaa, muodostuu ongelmaksi se, miten yritys 

voisi toteuttaa varmuuskopioinnin, joka olisi helppokäyttöinen. Varmuuskopioiden käyttä-

minen ja luominen ei saisi vaatia liian suurta teknistä osaamista. Tiedostojen palauttaminen 

varmuuskopioista tulisi olla helppoa, ja varmuuskopion tulisi sisältää yritykselle riittävä 

tietoturva.  

 

Yrityksillä on  useita erilaisia vaihtoehtoja varmuuskopiointimenetelmien valitsemiseen ja 

eräs mahdollisista vaihtoehdoista on valita varmuuskopiointi pilvipalveluun, mutta pilvi-

palveluiden käytössä herää heti kysymys tietoturvasta ja voiko siihen vaikuttaa itse. Eräänä 

vaihtoehtona pilvipalveluille ja varmuuskopioiden ulkoistamiselle on varmuuskopiointijär-

jestelmän luominen itse. Tässä tavassa voidaan sekä tietoturvaa että laitteistokokoonpanoa 

säädellä tarkemmin järjestelmän luojan osaamisesta riippuen. Vaikka se vaatii enemmän 

aikaa, resursseja ja osaamista, on se yksi hyvä mahdollinen vaihtoehto varmuuskopioinnin 

ulkoistamiselle.  
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Yrityksen varmuuskopioinnin suunnittelussa huomioon pitäisi ottaa erilaisia asioita, jotka 

vaikuttavat varmuuskopioinnin luomiseen, kuten esimerkiksi se, että vakuutusyhtiöt usein 

voivat vaatia, että ainakin yhdet varmuuskopiot säilytetään yrityksen kiinteistön ulkopuolel-

la tai paloturvallisessa kaapissa [4]. Myös kirjanpitolaki (2 luku 9 §) vaatii kirjanpitoaineis-

ton huolellista säilyttämistä, mikä puolestaan aiheuttaa tarpeen varmuuskopiointiin ainakin 

sen aineiston osalta, joka on vain sähköisessä muodossa [5]. Samalla suunnittelussa tarvit-

see huomioida varmuuskopioinnin suoritusajankohta, eli milloin varmuuskopiot luodaan, 

koska ei ole järkevää tehdä varmuuskopioita samanaikaisesti, kun työntekijät käyttävät työ-

asemiaan. Yleensä ajankohta kannattaa valita siten, että se ei häiritse muuta yrityksen toi-

mintaa. Esimerkiksi yrityksen luonteesta riippuen, on hyvä valita varmuuskopioinnin suori-

tusajankohdaksi viikonloput ja tehdä varmuuskopiot yön aikana.   

  

1.2 Tavoitteet ja rajaukset  
 
Työn tarkoituksena on tarkastella mikroyrityksen (eli yrityksen, jolla on noin 1–10 työnte-

kijää [1]) tietoturvaa ja varmuuskopiointia. Tämä kyseinen tavoite on valittu sen ajankoh-

taisuuden ja kirjoittajan oman mielenkiinnon perusteella. Koska tietoturva on aina ajankoh-

tainen asia ja siitä on paljon juttua eri medioissa, on se valittu erääksi tarkasteluaiheeksi. 

Kyseisiin aiheisiin on monta näkökulmaa ja lähestymistapaa, mutta tässä tapauksessa keski-

tytään siihen, miten mikroyritys voisi toteuttaa yrityksen tietojen varmuuskopioinnin mah-

dollisimman helposti.  

 

Työssä pohditaan erilaisia varmuuskopiointiin ja tietoturvaan liittyviä ongelmia, joita pitää 

ottaa huomioon sopivan ratkaisun suunnittelussa. Esimerkiksi millaisen laitteiston var-

muuskopiointi tarvitsee, minkälaisia asioita tarvitsee ottaa huomioon varmuuskopioita luo-

taessa, kuinka usein varmuuskopioita luodaan sekä varmuuskopioiden käyttöoikeudet. Ta-

voitteena on myös tutkia eri varmuuskopiointitapojen valintaan liittyviä asioita ja ongelmia. 

Esimerkiksi luodaanko varmuuskopiot ulkoiselle kovalevylle, valitaanko varmuuskopioi-

den ulkoistaminen vai valitaanko joku muu tapa varmuuskopiointiin.   

 

Toisin sanoen työssä tutkitaan varmuuskopioinnin luomiseen tarvittavia menetelmiä, sen 

vaikutusta yrityksen tietoturvaan ja voidaanko kyseistä ratkaisua luoda heikentämättä yri-
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tyksen muuta tietoturvaa. Työn tavoitteena on siis luoda yksi tai useampi kohtalaisen yk-

sinkertainen ratkaisu, joka voidaan toteuttaa vähäisellä osaamisella ja joka pitää sisällään 

tarpeeksi hyvän tietoturvan. Kyseinen tavoite on valittu lähinnä henkilökohtaisen mielen-

kiinnon takia, sillä asiaan liittyy varmuuskopioinnin suunnittelu ja tietoturvan tarkastelu, 

jotta se ei heikennä muuta tietoturvaa.  

 

Koska tietoturva on käsitteenä hyvin laaja alue ja kyseistä asiaa voidaan lähestyä usealla eri 

tavalla, on aihetta jotenkin rajattava. Tässä tapauksessa aihetta rajataan lähinnä varmuusko-

piointiin, mahdollisiin tietoturvauhkiin, ja tietoturvan yleiseen tarkasteluun. Koska var-

muuskopiointiin on saatavilla useita erilaisia ohjelmistoja riippuen käyttöjärjestelmästä, 

työssä ei ole tarkoitus tarkastella ohjelmistojen toimintaa. Varmuuskopiointiohjelman valit-

seminen riippuu aina yrityksen käyttämästä käyttöjärjestelmästä ja tarpeista, sillä eri yrityk-

sillä on useita erilaisia tarpeita ja erilaisia vaatimuksia varmuuskopioinnille. Tarkoituksena 

on tarkastella myös varmuuskopioinnin vaatimaa tietoturvaa, jotta se ei heikennä yrityksen 

muuta tietoturvaa. 

 

1.3 Työn rakenne 
 

Työ alkaa johdannolla, jossa käydään läpi aiheen taustaa. Samalla se toimii ensimmäisenä 

lukuna. Luvussa tarkastellaan työn tavoitteita, rajataan aihetta sekä käydään läpi työn ra-

kennetta. Luku 2 käsittelee tietoturvaa ja sen alussa tarkastellaan tietoturvaa hyvin yleisesti. 

Luvussa esitellään eräs mahdollinen tietoturvamalli, ja käsitellään mahdollisia yritykseen 

kohdistuvia tietoturvauhkia, sekä tarkastellaan miten yrityksen tietoturvaa voidaan parantaa 

yksinkertaisilla keinoilla. Luvun lopuksi tarkastellaan mahdollisia tietoturvakriteerejä, joi-

den avulla voidaan tutkia tietoturvaa. 

 

Luvussa 3 tutkitaan varmuuskopiointia ja yrityksen mahdollista laitteistoa. Aluksi tarkastel-

laan varmuuskopiointia yleisesti ja käydään läpi erilaisia varmuuskopiointitapoja ja mene-

telmiä. Luvussa tarkastellaan myös varmuuskopiointiin liittyvää tietoturvaa ja erilaisia 

varmuuskopiointiin liittyviä ongelmia ja asioita.  

 

Luvussa 4 luodaan tietojen pohjalta mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja tarkastellaan niiden 

hyviä ja huonoja puolia sekä teorian että kirjallisuuden pohjalta. Luvussa tarkastellaan rat-
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kaisujen tietoturvaa luvun 2 lopussa luoduilla tietoturvakriteerien avulla ja sitä,  minkälaista 

laitteistokokoonpanoa ne vaatisivat yritykseltä.  

 

Luvussa 5 esitellään saatuja tuloksia ja pohditaan miten ratkaisut soveltuisivat käyttöön. 

Luvussa tehdään samalla johtopäätöksiä saatujen tulosten perusteella. Luvussa 6 pohditaan 

ratkaisujen tulevaisuuden näkymiä ja miten tulokset voivat muuttua ajan kuluessa.  

1.4 Tutkimusympäristö 
 
Tässä työssä käytetään tarkasteltavien aiheiden tarkasteluympäristönä kuvitteellisesti luotua 

mikroyritystä, jolla on tarkoituksena luoda jonkinlainen toimiva varmuuskopiointi käyttäen 

joko itse luotua järjestelmää tai vaihtoehdoista riippuen ulkoistaen varmuuskopiointi erilli-

selle taholle, kuten esimerkiksi pilvipalveluun. Kuvitteellisen yrityksen lähestymistapa on 

valittu työn tarkastelemiseen, koska sen avulla voidaan luoda hyvin rajattu ympäristö, jossa 

tarkastellaan tietoturvaa ja varmuuskopiointia. Samalla siinä voidaan määritellä tarkasti 

minkälaisia oletuksia tutkimusympäristöön luodaan. Tällä mikroyrityksellä on kolme työn-

tekijää ja jokaisella heistä on oma työpiste. Lisäksi yrityksellä on tarvetta tulostaa useita 

tärkeitä papereita, joten yrityksellä on myös käytössään verkkotulostin, joka toimii yrityk-

sen omassa sisäverkossa. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tulostimen käyttöön. 

Heillä on myös yhteys yrityksen ulkopuoliseen verkkoon, jonka yhteys on suojattu palo-

muurilla. Tällä yrityksellä on käytössään yksinkertainen palvelin, joka toimii samalla tie-

dostopalvelimena, johon tallennetaan yrityksen työn kannalta tärkeät tiedostot ja tiedot. 

Työasemien muuttuneet tiedostot synkronoidaan aina päivän lopuksi tiedostopalvelimelle. 

Näin ollen tiedostopalvelin on yrityksen ainoa varmuuskopioitava laite, sillä työntekijöiden 

käyttämät tiedostot haetaan aina palvelimelta. Jokaisella työntekijällä on käyttöoikeudet 

palvelimella toimivaan tiedostonjakoon, mutta työntekijästä riippuen oikeudet ovat rajoite-

tut. Tässä palvelimessa toimii myös tietokantaohjelmisto, joka sisältää yrityksen asiakkai-

den tietoja. Koska kyseessä on pieni mikroyritys, ei varmuuskopioitava datamäärä ole ko-

vinkaan suuri. Voidaan olettaa siirrettävän datamäärän olevan 50 GB:n ja 250 GB:n välillä.  
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2 TIETOTURVA 
 
Tässä luvussa kerrotaan yleisesti tietoturvasta ja siitä, mitä se pitää sisällään. Samalla esitel-

lään eräs tietoturvamalli ja tarkastellaan tietoturvapolitiikkaa lyhyesti. Luku sisältää myös 

katsauksen erilaisista yleisistä tietoturvauhista. Luvun tarkoituksena on antaa yleiskuva 

tietoturvasta sekä luoda tietoturvakriteerit, joiden avulla voidaan tarkastella ja arvioida 

varmuuskopiointiratkaisujen tietoturvan riittävyyttä.  

 

2.1 Yleistä tietoturvasta 
 
Tietoturva on asia, josta nykypäivänä puhutaan paljon, ja sen merkitys on koko ajan kas-

vussa. Tietoturva näkyy selvästi tämän ajan yhteiskunnassa erilaisten sosiaalisten medio-

iden ja älylaitteiden yleistymisen johdosta, sillä uutisotsikoissa on jatkuvasti uutisia erilai-

sista tietomurroista, jotka ovat olleet mahdollisia joko puutteellisen tietoturvan tai 

käyttäjien oman huolimattomuuden takia. Mutta mitä tietoturva on ja mitä se pitää sisäl-

lään? Tietoturva on hyvin laaja alue, joka pitää sisällään useita erilaisia tekijöitä. 

 

Tietoturvan tavoitteena on tiedon turvaaminen ulkopuolisilta tahoilta, jotka haluavat aiheut-

taa vahinkoa joko tahallisesti tai tahattomasti. Toisin sanoen se on tiedon ja sitä käyttävien, 

tallentavien sekä lähettävien järjestelmien ja laitteistojen suojaamista [6]. Tietoturvalla py-

ritään säilyttämään tiedon eheyttä ja luotettavuutta. Tietoturvaa voidaan tarkastella kolmen 

erilaisen osa-alueen avulla, jotka muodostavat samalla perinteisen tietoturvamallin [6]. 

Nämä osa-alueet ovat tiedon luotettavuus/luottamuksellisuus (Confidentiality), tiedon eheys 

(Integrity) ja tiedon saatavuus (Availability) . Nämä kolme tekijää muodostavat tietoturvan 

perinteisen C.I.A. -mallin.  Kuvassa 1 esitetään perinteinen C.I.A. -malli eli tietoturvan 

kolme päätavoitetta. Tietoturvan ihanteellinen toteutumistapa olisi kuvan keskellä, jossa 

kaikki kolme pääperiaatetta toteutuisivat samanaikaisesti. Kaikkien kolmen pääperiaatteen 

toteutuminen samanaikaisesti ei usein ole mahdollista, vaan tässä joudutaan aina tekemään 

kompromisseja. 

 

Tiedon luotettavuudella varmistetaan, että vain henkilöt, joilla on tietoon tarvittavat käyttö-

oikeudet pääsevät käsittelemään kyseistä tietoa [6]. Tiedon luotettavuus hajoaa, jos tietoa 

pääsee käyttämään henkilö, jolla ei ole vaadittavia ja asianmukaisia oikeuksia. Luotettavuus 
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on riippuvainen muista tiedon ominaispiirteistä, kuten tiedon eheydestä ja saatavuudesta. 

Mikäli tiedon eheys rikkoutuu voidaan olettaa, että myös tiedon luotettavuus menettää mer-

kityksensä, sillä eheyden avulla voidaan saada selville onko joku päässyt luvattomasti 

muuttamaan tietoa. Luotettavuus on erityisen tärkeä, jos käsitellään luottamuksellista tietoa, 

kuten henkilö- tai asiakastietoja. 

 

Kuva 1. Tietoturvan kolme pääperiaatetta perustuen kirjaan [7]. 

 

Tiedon eheys tarkoittaa tiedon pysymistä muuttumattomana ja vioittumattomana. Tämän 

avulla voidaan varmistaa, että tallennetut tiedot ovat toimivia ja kukaan ulkopuolinen ei ole 

päässyt muuttamaan tietoa luvattomasti. Tiedon vioittumista voi tapahtua myös sen tallen-

tamisen ja lähettämisen aikana [6]. Vioittuminen voi johtua useista eri tekijöistä, kuten käy-

tetyistä tallennusmedioista tai mahdollisista tietokoneviruksista [6]. Esimerkiksi Eräs tapa 

tiedostojen tiedon eheyden tarkistamiseen on luoda tiedostoista tiivistelukemat, joiden avul-

la voidaan tarkistaa ovatko tiedostot vioittuneita tai muuttuneita. Valitettavasti tiedostojen 

sisältämän tiedon oikeellisuutta ei voida tällä tavalla tarkistaa ja taata, sillä asianmukaisilla 

oikeuksilla varustettu henkilö voi tallentaa tahattomasti tai tahallaan väärää tietoa.  

 

Tiedon saatavuudella tarkoitetaan sitä, että tiedon tulee olla sitä tarvitsevien käytettävissä, 

ja että tiedon noutamisen tulee olla tarpeeksi helppoa sekä nopeaa. Saatavuuteen vaikuttaa 

tiedon luotettavuus ja eheys, sillä saatavan tiedon tulee olla samassa formaatissa kuin se on 
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tallennettu, jotta se olisi luotettavaa. Tähän vaikuttaa myös henkilön tai tietokonejärjestel-

män todentaminen [6], koska sen avulla voidaan varmistaa, että kyseisellä henkilöllä tai 

järjestelmällä on asianmukaiset oikeudet käyttää haettavaa tietoa.  

  
Tietoturva voidaan jakaa useampaan eri osa-alueeseen, sillä se sisältää useita erilaisia teki-

jöitä. Se voidaan jakaa esimerkiksi fyysiseen, tekniseen ja hallinnolliseen tietoturvaan [8]. 

Fyysinen tietoturva pitää sisällään käytettävän laitteiston, toimitilojen sekä kaiken muunlai-

sen fyysiseen turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet, kuten toimitilojen kulunvalvonnan. 

Esimerkkinä voidaan mainita vaikka se, miten yrityksessä säilytetään käytettäviä laitteistoja 

ja ketkä pääsevät niitä käyttämään. Ovatko ne lukituissa tiloissa ja miten ne ovat fyysisesti 

suojattu esimerkiksi varkauksien varalta. Tämän alueen tarkoituksena on estää erilaiset lait-

teistoihin ja toimitiloihin kohdistuvat fyysiset uhat, kuten esimerkiksi toimitiloihin kohdis-

tuvat mahdolliset murtautumisyritykset.  

 

Teknisellä tietoturvalla tarkoitetaan tässä tapauksessa laitteistojen teknistä turvaamista nii-

hin kohdistuvien mahdollisten hyökkäysten ja väärinkäytön varalta. Tätä aluetta voidaan 

myös kutsua tietotekniseksi tietoturvaksi, sillä tähän alueeseen sisältyy erilaiset tietotekni-

set ratkaisut ja toimenpiteet laitteistojen tietoturvan suojaamiseksi. Tietoteknisiin ratkaisui-

hin sisältyvät esimerkiksi tietokoneisiin asennettujen ohjelmistojen pitäminen päivitettyinä 

ja niiden tietoturvasta huolehtiminen.  

 

Hallinnollisella tietoturvalla tarkoitetaan tietoturvan johtamista ja hallinnointia. Tähän alu-

eeseen sisältyvät erilaiset toimenpiteet, joilla voidaan parantaa ja kehittää henkilöstön tieto-

turvaosaamista. Hallinnolliseen tietoturvaan kuuluu myös muiden tietoturva osa-alueiden 

valvonta, hallinta ja kehittäminen.   
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2.2 Mahdollisia tietoturvauhkia 
 

Nykyaikana tekniikan ja osaamisen kehittymisen johdosta tietoturvan merkitys on aina vain 

suurempi. Tietoturvan merkitys näkyy selvästi myös uutisissa, sillä otsikoissa on jatkuvasti 

erilaisia tietoturvaa koskevia uutisia. Useimmiten ne koskevat joko ohjelmistojen haavoit-

tuvuuksia tai tehtyjä tietomurtoja. Tässä mahdollisia tietoturvauhkia -osioissa käsitellään 

erilaisia tietoturvauhkia, jotka voivat uhata niin yksityishenkilöitä kuin mikroyritystä. Tässä 

osiossa kerrotaan yleisesti erilaisista tietoturvauhista, ja miten niiltä voidaan mahdollisesti 

suojautua, jotta voidaan vähentää niiden tuomaa riskiä ja näin ollen pitää tietoturva riittä-

vällä tasolla. Nämä mahdolliset tietoturvauhat vaikuttavat yrityksen tietoturvaan ja näin 

ollen ne myös vaikuttavat yrityksen varmuuskopiointiin. Esimerkiksi haittaohjelma pääsee 

yrityksen järjestelmään ja työasemalle. Tämä työasema synkronoidaan tiedostopalvelimen 

kanssa, joten kyseinen haittaohjelma pääsee leviämään myös palvelimelle. Tämä tiedosto-

palvelin varmuuskopioidaan ja nyt haittaohjelma leviää myös varmuuskopioon. Vaikka 

haittaohjelma saataisiin poistettua yrityksen järjestelmästä, on se tässä tapauksessa myös 

varmuuskopioissa ja voi täten levitä tiedostonpalautuksen yhteydessä uudestaan yrityksen 

järjestelmään. Tästä syystä on suositeltavaa, että varmuuskopioinnin ja yrityksen tietotur-

vaan kiinnitetään tarpeeksi huomiota, jotta voidaan estää erilaisten haittaohjelmien ja tieto-

turvauhkien leviäminen yrityksen järjestelmään. 

 

Tietoturvauhat voidaan jakaa joko sisäiseen tai ulkoiseen uhkaan, jossa sisäisessä uhassa 

syynä on useimmiten käyttäjä tai jokin yrityksen sisäinen tekijä. Ulkoisessa uhassa syynä 

on jonkinlainen ulkoinen tekijä, kuten haittaohjelma tai verkkohyökkäys. Tietoturvauhkia 

on olemassa monenlaisia, mutta tekniikan ja osaamisen kehittyessä myös uhkatyypit kehit-

tyvät. Yleisimpiä tietoturvauhkia ovat erilaiset haittaohjelmat, verkkohyökkäykset, ohjel-

mistojen haavoittuvuudet, erilaiset tietojenkalastelumenetelmät, mahdollisesti työntekijöi-

den omat laitteet, kiristysohjelmat sekä käyttäjän muodostamat uhat. Nämä tietoturvauhat 

uhkaavat usein yrityksen tietoturvaa ja näin ollen ne uhkaavat myös yrityksen varmuusko-

piointia.  Eräs helppo tapa estää haittaohjelmien leviämistä yrityksen laitteistoon ja niiden 

tuomien tietoturvariskien vähentämiseen on virustorjuntaohjelman käyttäminen ja sen pi-
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täminen ajan tasalla päivitettynä. Haittaohjelmia on monenlaisia ja erityyppisiä niiden käyt-

tötarkoituksien mukaan.  

 

2.2.1 Haittaohjelmat 
 

Yleisimpiä haittaohjelmia (engl. malware) ovat tietokonevirukset, madot, troijalaiset, näp-

päinpainallukset tallentavat ohjelmat sekä nykyaikana yleistyneet kiristysohjelmat. Haitta-

ohjelmalla tarkoitetaan ohjelmaa, jonka tarkoituksena on aiheuttaa vahinkoa joko laitteistol-

le, tietojärjestelmälle tai ohjelmistolle. Näitä ohjelmia käytetään yleensä rikolliseen 

toimintaan ja näiden avulla on mahdollista saada haltuun luottamuksellista tietoa, kuten 

käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Nämä haittaohjelmat ovat hyvin yleisiä tietoturvauhkia, 

jotka uhkaavat sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Erilaisten hyökkäysmenetelmien ja 

haittaohjelmia hyväksi käyttämällä voidaan tunkeutua esimerkiksi yrityksen sisäverkkoon 

ja näin ollen saada tietoa ja tiedostoja yrityksen sisäverkosta. Yleisin keino estää haittaoh-

jelmien leviämistä on käyttää ajan tasalla pidettyä virustorjuntaohjelmistoa, jonka avulla 

voidaan huomata mahdollisia virustartuntoja ja estää niitä tekemästä pahempaa haittaa. 

 

Tietokonevirus 
 

Tietokonevirus (engl. Computer virus ) yleensä koostuu erilaisista koodinosista, jotka koo-

dista riippuen suorittavat niiden suunniteltua, usein haitallista toimintaa. Yksi koodinosa on 

tarkoitettu viruksen levittämiseen, eli se on viruksen leviämisosa, ja toinen koodinosa suo-

rittaa viruksen haitallista toimintaa eli on viruksen toimintaosa. Tavanomaisena toimintana 

viruksen koodi kopioi ja liittää itsensä jo olemassa oleviin ohjelmiin saastuttaen näin oh-

jelman ja ottaen haltuunsa ohjelman pääsyn laitteeseen [6]. Useimmat virukset muokkaavat 

saastuneen ohjelman tai tiedoston toimintaa jollakin tavalla. Viruksen saastuttaman ohjel-

man tai tiedoston suorittaminen aloittaa myös viruksen toiminnan. Useimmiten virus vaatii 

saastuneen ohjelman tai tiedoston suorittamisen ennen kuin se voi suorittaa haitallisen toi-

minnon, sillä itse levyllä oleva virus ei voi tehdä itsestään mitään. Monet käyttäjät voivat 

huomaamattaan auttaa virusten leviämistä esimerkiksi avaamalla sähköpostiliitteen, joka on 

saastunut. Tietokonevirukset useimmiten leviävät saastuneen sähköpostiliitteen avulla, 

massamuistin tai muunlaisen fyysisen median välityksellä. Nykyaikana myös useilta inter-

netsivuilta voi saada virustartunnan.  
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Tietokonemato 
 

Madot (engl. Computer worm) ovat itsenäisesti toimivia ohjelmia, jotka kopioivat itseänsä 

jatkuvasti ilman, että ne vaatisivat erillistä ohjelmaa avukseen [9]. Mato voi suorittaa oman 

toimintansa ilman käyttäjän apua, eli käyttäjän ei tarvitse suorittaa saastunutta tiedostoa tai 

edes ladata sitä. Useimmat madot voivat jatkaa toimintaansa, kuten monistumista, niin kau-

an kunnes se on käyttänyt loppuun kaikki saatavilla olevat resurssit, kuten tietokoneen kes-

kusmuistin, kovalevytilan ja verkon kaistanleveyden. Yleensä madot käyttävät toiminnas-

saan hyväksi erilaisia ohjelmistojen haavoittuvuuksia ja aukkoja kopioiden itseään verkon 

yli muihin kohteisiin. Saastutettuaan koneen mato voi jakaa kopioita itsestänsä kaikkiin 

tietojärjestelmästä löytyviin sähköpostiosoitteisiin, sekä se voi kopioida itsensä eri verkko-

palvelimiin, joihin saastunut järjestelmä on ollut yhteydessä, saastuttaen näin lisää palveli-

mia ja käyttäjiä.  Tietokonemadot leviävät usein sähköpostin välityksellä käyttäen hyväksi 

käyttäjien heikkouksia ja uteliaisuutta. Lisäksi ne voivat myös sisältää erilaisia viruksia [6].  

 

Troijan hevonen 
 

Troijalainen (engl. trojan horse) on ohjelma, joka naamioi oikean luontonsa ja paljastaa sen 

vasta ohjelman suorituksessa [9]. Ohjelma suorittaa normaalin toimintansa lisäksi muita 

toimintoja, joista ei kerrota käyttäjälle. Esimerkiksi troijalainen voi olla piilotettu auttavaksi 

tai kiinnostavaksi osaksi ohjelmistoa, mutta tiedoston suorituksessa alkaa haittaohjelma 

suorittaa piilotettua toimintoa, kuten toimiminen luvattomana etäkäyttöohjelmana. Tai se 

voi kerätä kirjautumistietoja ja lähettää ne verkon yli ulkopuolisille [6]. Haittaohjelma levi-

ää esimerkiksi sähköpostiliitteiden ja internetsivujen avulla.  

 

Näppäinnauhuri 
 
Näppäinnauhuri (engl. keylogger) on ohjelma tai erillinen laitteistoon kiinnitettävä laite, 

joka tallentaa tietokoneen näppäimistön painallukset. Näppäinnauhuri tarkkailee käyttäjän  

näppäimistön syötettä tallentaen sen ja usein se myös lähettää tallennetut näppäinpainalluk-

set verkon yli ulkopuoliselle ohjelmantekijälle. Tällä haittaohjelmalla voidaan kerätä esi-

merkiksi käyttäjien henkilökohtaisia tietoja tai kirjautumistunnuksia ja salasanoja. Ohjel-
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maa voidaan myös käyttää organisaation puolesta tarkkailemaan organisaation laitteita ja 

sitä, mitä niillä tehdään. 

 

Kiristysohjelmat 

 
Kiristysohjelmat (engl. ransomware) on nykyaikana yleistynyt paljon. Tämä haittaohjelma 

salaa käyttäjän kovalevyn tiedostot julkisella avaimella ja antaa lunnasvaatimuksen, joka 

pitäisi maksaa ohjelmiston tekijöille, jotta tiedot saataisiin palautettua tekijöiltä saadulla 

yksityisellä avaimella [7]. Tästä haittaohjelmatyypistä on nykyaikana monia erilaisia versi-

oita useille eri käyttöjärjestelmille, mutta toimintaperiaate on aina sama. Kiristysohjelma 

leviää usein eräänlaisena troijalaisena, joka on naamioitu harmittoman näköiseksi tiedos-

toksi. Haittaohjelman salauksenpurku on usein hankalaa, jopa mahdotonta kiristysohjelman 

luonteesta riippuen. Siksi on suositeltavaa pitämään ajantasaisia varmuuskopioita, joista 

tiedot voidaan tarpeen vaatiessa palauttaa.  

 

2.2.2 Työntekijöiden omat laitteet 
 
Eräs tietoturvauhka yritykselle on työntekijöiden tuomat omat laitteet (engl. BYOD – Bring 

Your Own Device). Omien laitteiden tuominen voi heikentää yrityksen tietoturvaa, mikäli 

työntekijöiden laitteiden tietoturva ei ole ajan tasalla. Yrityksen verkkoon ja järjestelmiin 

liitettyjen omien laitteiden avulla voidaan vakoilla yrityksen tietoliikennettä, mikäli työnte-

kijöiden omien laitteiden tietoturva on murrettu tai olematon. On mahdollista, että laitteilla 

on haittaohjelmia, jotka voivat huonossa tapauksessa päästä leviämään yrityksen tietojärjes-

telmiin. Yleisimpiä laitteita, joita tuodaan, ovat älypuhelimet, tabletit ja kannettavat tieto-

koneet sekä erilaiset fyysiset massamuistilaitteet, kuten työntekijän omat USB (Universal 

Serial Bus) -tikut, CD (Compact Disc) -levyt, DVD (Digital Versatile Disc) -levyt ja ulkoi-

set kovalevyt.  

 

2.2.3 Sosiaaliset uhat 
 
Sosiaalisilla uhilla (engl. Social Engineering) tarkoitetaan uhkia, jotka muodostuvat sosiaa-

lisesta vuorovaikutuksesta, ja apuna näissä uhissa käytetään erilaisia psykologisia tekijöitä 

yhtä paljon kuin tekniikkaa [10]. Nykyaikana suurin uhka verkon turvallisuudelle on erilai-
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set huijaukset, joiden avulla voidaan selvittää henkilöiden käyttäjätunnuksia ja salasanoja 

tai manipuloida rahaliikennettä suoraan eri menetelmin, kuten huijaamalla käyttäjää tai 

saamalla käyttäjän luottamuksen. Näiden menetelmien sekä yleisen tiedonkeruun avulla 

rikollisen on mahdollista saada henkilö luovuttamaan arkaluontoisia tietoja. Eräs menetel-

mä huijauksille on tekeytyminen ja esiintyminen toisena henkilönä, jotta uhri saadaan luo-

vuttamaan tietoja, joita vain sallitut henkilöt saavat käsitellä [6]. Esimerkkeinä kerätyistä 

tiedoista ovat käyttäjätunnukset ja salasanat. Tämä tapa tunnetaan termillä sosiaalinen ma-

nipulointi (engl. Social engineering). Tähän alueeseen kuuluvat myös henkilön psykologi-

nen ja sosiaalinen manipulointi sekä erilaiset huijaukset, luotettavuuden kasvattaminen, 

valehtelu ja luotettavana lähteenä esiintyminen. 

 

Tietojen kalastelu 
 

Eräs kasvava verkkorikollisuuden keino käyttää hyväksi sosiaalista manipulointia on tieto-

jenkalasteluhuijaus (engl. phishing). Tällä huijauksella uhri houkutellaan aidon näköiselle 

sivustolle, joka on suunniteltu varastamaan käyttäjätietoja,  ja näin pyritään saamaan uhri 

kirjautumaan tunnuksillaan sisään. Vaikka sivusto voi näyttää aidolta, ohjaa se annetut tie-

dot rikollisten käsiin. Tällaiset verkkohuijaukset ovat helppoja tehdä ja niitä on vaikea py-

säyttää [10].  

 

Sosiaalisten medioiden tuomat uhat 
 
Nykyaikana sosiaalisten medioiden käytön lisääntyminen tuo mukanaan erilaisia vanhoja 

uhkia uudella tavalla. Sosiaalisten medioiden käyttö työympäristössä lisää riskiä tietotur-

vauhille ja keskeisimmät uhat perustuvat usein käyttäjän omaan toimintaan [11]. Sosiaalis-

ten medioiden ammattimainen ja suunniteltu käyttö rikollisilla tavoilla on myös mahdollis-

ta. Rikolliset tavoittelevat taloudellista hyötyä sosiaalisten medioiden palveluiden kautta 

levitettävillä haittaohjelmilla, joiden avulla rikollisen on esimerkiksi mahdollista saada hal-

tuunsa etäkäyttöhallinta käyttäjän koneeseen. 

 

Käyttäjän on mahdollista jakaa tiedostamattaan tai huomaamattaan arkaluontoista materiaa-

lia sosiaalisen median kautta ja ne tuovat mahdollisuuden erilaisiin tietovuotoihin [11]. 

Yleisimpiä tietoturvauhkia sosiaalisessa mediassa ovat tietojenkalastelu ja vakoilu. Näiden 
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menetelmien avulla käyttäjä houkutellaan vastaamaan aidolta näyttäviin kyselyihin, joilla 

pyritään saamaan tietoa joko käyttäjästä tai organisaatiosta. Muita sosiaalisen median tieto-

turvauhkia ovat käyttäjätunnus- ja identiteettivarkaudet, yritysvakoilu sekä erilaisten haitta-

ohjelmien levitys. 

 

2.2.4 Verkkohyökkäykset 
 
Verkkohyökkäyksillä tarkoitetaan erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan aiheuttaa 

vahinkoa tallennetulle tiedolle, kaapata verkkoyhteys tai seurata verkkoliikennettä. Verk-

kohyökkäykset kuuluvat samaan luokkaan kuin muut hyökkäysmenetelmät. Erona on se, 

että hyökkäys tapahtuu verkon yli, ja usein verkkohyökkäyksissä käytetään apuna erilaisia 

haittaohjelmia. Verkkohyökkäysmenetelmät voidaan jakaa erillisiin menetelmiin, kuten 

passiiviseen ja aktiiviseen menetelmään. 

 

Passiivisessa tavassa seurataan, tallennetaan ja analysoidaan verkon tietoliikennettä. Kaapa-

tun verkkoliikenteen analysoinnilla voidaan saada haltuun esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja 

salasanoja, mikäli verkkoliikennettä ei ole salattu. Toisin sanoen passiivinen menetelmä on 

lähinnä verkkoliikenteen tarkkailua. Tätä passiivista menetelmää voidaan käyttää verkon 

tietoliikenteen seuraamiseen, jotta voidaan selvittää mahdollisia verkkoon kohdistuneita 

tunkeutumisyrityksiä, sekä verkon ylläpitotoimiin.  

 

Aktiivisella menetelmällä tarkoitetaan erilaisia tapoja ja keinoja, joiden avulla voidaan  

murtautua suojattuun verkkoon. Esimerkiksi palomuurin ohittaminen tai yritykset murtaa 

verkossa käytetty suojaus. Suojauksien ohittamiseen tai murtamiseen voidaan käyttää esi-

merkiksi erilaisia haittaohjelmia, matoja ja käyttäjän manipulointia.  

 

Erilaisia verkkohyökkäysmenetelmiä ovat esimerkiksi palvelunestohyökkäykset (engl. De-

nial of Service, lyhennettynä DoS), Hajautetut palvelunestohyökkäykset (engl. Distributed 

Denial of Service, lyhennettynä DDoS), mies keskellä -menetelmä (engl. Man-in-the-

middle), verkonhaistelijaohjelmat (engl. Sniffers) ja verkkoliikenteen uudelleenohjaus 

(engl. spoofing). Palvelunestohyökkäyksellä yritetään estää verkkopalvelun tarjoajan toi-

mintaa lisäämällä palveluun kohdistuvaa verkkoliikennettä massiivisella määrällä, jolloin 
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palvelu ei kykene vastaamaan kaikkiin käyttöpyyntöihin tai lisääntyneeseen liikenteen kas-

vuun näin ollen ylikuormittaen palvelun [6].  

 

Hajautetun palvelunestohyökkäyksen periaate on sama kuin tavallisella palvelunestolla, 

mutta tässä tapauksessa toiminta on hajautettu eli verkkopalveluun ottaa yhteyttä samanai-

kaisesti useampi kone, jotka voivat sijaita eri puolilla maailmaa [6]. Mies keskellä -

menetelmä perustuu verkkoliikenteen seurantaan ja tietoliikennepakettien muokkaamiseen 

ja muokattujen pakettien syöttämiseen takaisin tietoliikenteeseen. Näiden muokattujen tie-

toliikennepakettien avulla voidaan tekeytyä ja esiintyä toisena verkkona ja se mahdollistaa 

esimerkiksi salakuuntelun, tiedon muokkaamisen, poistamisen ja uudelleen välityksen [6]. 

Verkonhaistelijaohjelmien avulla voidaan seurata, tallentaa ja analysoida verkkoliikennettä 

ja näitä ohjelmia voidaan käyttää laillisesti oman verkon ylläpidon seurantaan. Verkkolii-

kenteen uudelleenohjaus perustuu verkossa kulkevien tietoliikennepakettien muokkaami-

seen ja syöttämiseen takaisin verkkoon. Muokattujen pakettien avulla voidaan esimerkiksi 

ohjata verkkoliikenne haitalliselle sivustolle. Verkkohyökkäyksiä voidaan estää ja vaikeut-

taa esimerkiksi käyttämällä palomuuria, joka voidaan säätämään estämään ulkopuolelta 

tulevia yhteyksiä yrityksen järjestelmään. Myös erilaisella verkkoliikenteen seurauksella 

voidaan mahdollisesti havaita verkkohyökkäyksiä. 

 

2.2.5 Ohjelmistojen haavoittuvuudet 
 
Ohjelmistojen haavoittuvuudet (engl. Software vulnerabilities) ovat yleisiä, ja niitä ei ole 

aina helppo huomata. Usein haavoittuvuudet ovat ohjelman ohjelmointivirheitä, joita ei ole 

huomattu tai korjattu. Haavoittuvuuksien avulla on mahdollista suorittaa haitallista ohjel-

mointikoodia ohjelmistossa, ja niiden avulla voidaan saada esimerkiksi ujutettua kohdeko-

neelle haittaohjelmia. Haavoittuvuuksia käytetään usein hyväksi, kun järjestelmään yrite-

tään murtautua johtuen mahdollisuudesta ajaa haitallista ohjelmointikoodia ilman, että sitä 

voidaan helposti huomata. Suomessa ajankohtaisia tietoturva-aukkoja ja ohjelmistojen haa-

voittuvuuksia löytää esimerkiksi viestintäviraston [12] internetsivulta.  

 

 



 

 
 
 

19 

2.3 Tietoturvapolitiikka 
 
Tietoturvapolitiikka on kokoelma erilaisia dokumentteja ja toimintaohjeita, joiden avulla 

organisaation johdon on mahdollista määritellä tietoturvallisuustoiminnan tavoitteet, vas-

tuut ja toimintatavat. Kunnollinen tietoturvapolitiikka toimii perustana erilaisille tietoturva-

suunnitelmille ja -ohjeistuksille sekä toimintatavoille. Tietoturvapolitiikan luomista ohjaa-

vat organisaation strategia, toiminnan tarkoitus, erilaiset lait ja määräykset sekä erilaiset 

tietoturvaan liittyvät riskianalyysit [8]. Tavoitteena tietoturvapolitiikalla on antaa hyvä poh-

ja organisaation henkilöstölle ja johdolle siihen, miten tulisi toimia tietoturvan pitämiseksi 

riittävällä tasolla. Samalla se kertoo mitä on tarkoitus suojata ja miksi. Lisäksi sen avulla 

voidaan määritellä mikä on toiminnan kannalta tärkeää ja mikä toissijaista. Kunnollinen 

tietoturvapolitiikka on mahdollista sisällyttää organisaation henkilöstön yleiseen toimin-

taan.  

 

2.4 Yksinkertaisia tietoturvan parantamiskeinoja 
  

Tietoturvan ollessa erittäin laaja alue ja koska kaikilla ei ole samanlaista osaamistaitoa ky-

seiseltä alueelta, tarvitaan keinoja, joiden avulla voidaan helpoilla tavoilla parantaa tai yllä-

pitää vaadittua tietoturvatasoa. Eräs menetelmä on organisaation tietoturvapolitiikan laati-

minen ja sen sisällyttäminen henkilöstön arkipäiväiseen toimintaan. Nykyaikana myös 

erilaisten sosiaalisten medioiden käyttäminen lisää tietoturvauhkakuvia uusilla tavoilla, 

joten eräs tapa parantaa tietoturvaa organisaatiossa on laatia henkilöstölle yhteiset pelisään-

nöt, miten sosiaalisessa mediassa tulee käyttäytyä [11]. Toisin sanoen säännöistä tulee löy-

tyä se, mitä saa ja mitä ei saa sosiaalisessa mediassa jakaa. Sosiaalisen median käyttö lisää 

myös riskiä jakaa tahattomasti tai käyttäjän huomaamatta tietoa organisaatiosta, jota voi-

daan käyttää vääriin tarkoituksiin. Esimerkiksi, jos organisaation työntekijä on jakanut ku-

via tai tilannetiedotuksia sosiaaliseen mediaan, on rikollisen mahdollista löytää käyttäjän 

manipuloinnilla ja tiedonkeruulla rikolliselle arvokasta tietoa sosiaalisesta mediasta, jota 

voidaan käyttää hyväksi organisaatiota vastaan tehdyssä tietomurrossa. Lisää mahdollisia 

keinoja parantaa tietoturvaa on esitetty taulukossa 1, jonka sisältö perustuu pitkälti kirjoitta-

jan omaan pohdintaan ja kokemukseen.  
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Taulukko 1. Keinoja tietoturvan parantamiseksi. 

Parantamiskeino Selite ja lisätietoa 

Käytä vahvaa salasanaa. 
Vahva salasana sisältää vähintään 8 merkkiä ja siinä käytetään 
suuria ja pieniä kirjaimia, numeroita sekä erikoismerkkejä sekaisin. 

Vaihda salasana määräajoin. 
Salasanan vaihto määräajoin estää ja vaikeuttaa salasanan vakoi-
lua. Vaihto voi tapahtua esimerkiksi kerran kuukaudessa. 

Käytä tietojen salausta. 
Tietokoneen kovalevyn salauksen käyttö suojaa tietoja mahdollis-
ten tietomurtojen tapahtuessa sekä oikein käytettynä estää arka-
luontoisten ja yksityisten tietojen joutumisen ulkopuolisille. 

Tiedostojen allekirjoitus. 
Tiedostojen allekirjoitus tapahtuu usein avainparilla eli julkisella ja 
yksityisellä avaimella, jolloin tiedoston alkuperä voidaan todentaa. 

Käytä salattua tietoliikenneyhteyttä 
aina kuin mahdollista. 

Salatulla tietoliikenneyhteydellä, kuten SSH (Secure Shell)  ja SSL 
(Secure Sockets Layer) avulla voidaan suojata tietoliikennettä 
vakoilua vastaan. SSH mahdollistaa salatun yhteyden esimerkiksi 
kotikoneelta yrityksen koneelle. SSL on internet sovellusten sa-
lausprotokolla. 

Pidä ohjelmistot päivitettyinä. 
Ohjelmistojen päivitys ja pitäminen ajan tasalla estää ohjelmien 
haavoittuvuuksien käyttämistä, sillä päivityksillä pyritään korjaa-
maan mahdollisia haavoittuvuuksia. 

Käytä virustentorjuntaohjelmaa ja 
pidä se päivitettynä. Virustorjuntaohjelman käyttö estää haittaohjelmien leviämistä. 

Käytä palomuuria. 
Palomuurin käyttäminen auttaa estämään haittaohjelmien leviämi-
sen ja estää epätoivottuja verkon murtautumisyrityksiä. 

Älä avaa tuntemattomia sähköposti-
liitteitä. 

Tuntemattomien sähköpostiliitteiden avaaminen mahdollistaa 
erilaisten huijauksien sekä haittaohjelmien leviämisen.  
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2.5 Tietoturvakriteerit varmuuskopioinnin arviointiin  
 

Mitä tarvitaan hyvään ja riittävään tietoturvaan? Hyvässä tietoturvassa kaikki kolme tieto-

turvan perusperiaatetta eli tiedon luotettavuus, eheys ja saatavuus toteutuisi samanaikaises-

ti. Tämä ei kuitenkaan usein ole mahdollista johtuen erilaisista syistä, kuten esimerkiksi 

teknisistä ratkaisuista ja organisaation menetelmistä. Tietoturvaratkaisuissa joudutaan use-

asti tekemään kompromisseja, jotta saadaan toteutettua edes osa tietoturvan perusvaatimuk-

sista järkevällä tavalla. Tietojärjestelmien kokoonpanoista ja käytettävistä laitteistoista riip-

puen on järkevää tehdä jonkinlainen lista tietoturva-arvioinnin kohteena olevista seikoista.  

 

Taulukkoon 2 on koottu kirjoittajan oman pohdinnan ja tehdyn tutkimuksen pohjalta kritee-

ristö, jonka avulla voidaan arvioida yleisiä tietojärjestelmien tietoturvaratkaisuja sekä var-

muuskopiointia. Taulukossa on esitetty kysymyksen muodossa kriteereitä ja erilaisia huo-

miokohtia, joihin tulisi kiinnittää huomiota arviointia tehdessä. Taulukon 2 kriteerit on 

valittu niiden yleisyyden vuoksi, joten niitä voidaan soveltaa moniin erilaisiin kohteisiin. 

Lisäksi niissä tarkastellaan eri tietoturva-alueita, jotta saadaan monipuolinen kuva tietotur-

vatason riittävyydestä. Samalla taulukossa tarkastellaan järjestelmään ja käyttöön liittyviä 

asioita, kuten tietoliikenneyhteyksiä ja hintaa.  

 

Esimerkiksi taulukon ensimmäinen kriteeri on fyysinen sijainti ja turvallisuus, millä tarkoi-

tetaan tietojärjestelmän fyysistä sijaintia sekä sitä, miten se on fyysisesti suojattu. Huo-

miokohtina ovat juuri fyysinen turvallisuus ja se, miten järjestelmä on suojattu fyysisiltä 

uhilta, kuten varkauksilta, luonnonilmiöiltä sekä luvattomalta käytöltä. Kriteerien tarkoi-

tuksena on antaa yleinen kuva tietoturvatason riittävyydestä tietojärjestelmien ja varmuus-

kopioinnin arvioinnin avulla.  
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Taulukko 2. Tietoturvakriteerit arviointia varten. 

Kriteeri	 Huomioitavia	asioita	ja	mahdollisia	huomiokohtia	

Tietoturvaan	liittyvät	kriteerit	

Fyysinen sijainti ja turvallisuus 

Missä tietojärjestelmä tai varmuuskopiot sijaitsevat fyysisesti. Ovatko ne 
lukituissa vai avoimissa tiloissa? Minkälainen fyysinen turvallisuus on 
organisaation tiloissa? Onko kulunvalvonta käytössä? Kenellä on oikeus 
muokata laitteiston kokoonpanoa?   

Käyttöoikeudet 

Minkälaiset käyttöoikeudet varmuuskopiointi vaatii? Kenellä on käyttö-
oikeudet varmuuskopioiden luomiseen ja palauttamiseen. Käyttöoikeuk-
sien tulisi määräytyä työtehtävän ja siihen liittyvän tiedontarpeen mu-
kaan.   

Käyttöoikeuksien valvonta 
Kuinka tietojärjestelmien käyttöoikeuksia valvotaan? Kenellä on oikeus 
muokata käyttöoikeuksia? Kuinka käyttöoikeudet määräytyvät? Kuka 
valvoo käyttöoikeuksia? Kuka valvoo valvojaa? 

Salauksen käyttö 
Käytetäänkö salausta? Jos käytetään niin mitä salausta? Onko salausme-
netelmä luotettava? Onko salaus murrettavissa helposti? Onko salaus 
helppo toteuttaa? 

Tietojen suojaustaso Minkälainen on suojaustason vaatimus? Minkälaista tietoa suojataan? 
Kuinka tärkeää tietoa suojataan? Tarvitaanko suojaustasojen lajittelua? 

Todentaminen Kuinka tietojärjestelmän käyttäjä tunnistetaan? Minkälaisia apuvälineitä 
todentamisessa käytetään? Kuinka vahva todentaminen on? 

Luotettavuus 
Kuinka luotettava varmuuskopiointi on? Voiko virheitä tapahtua var-
muuskopioita luotaessa? Kuinka luotettava on tietojen palauttaminen?  
Säilyykö tiedon luotettavuus? 

Tiedon eheyden säilyminen 
Kuinka hyvin tieto säilyy eheänä? Onko mahdollista tiedon muuttuminen 
alkuperäisestä? Onko mahdollista, että joku pääsee muuttamaan tietoa 
ilman lupaa? 

Järjestelmään ja käyttöön liittyvät kriteerit 

Ongelmatilanteet Mitä tehdään, kun ilmenee ongelmatilanteita? Keneen otetaan yhteyttä 
ongelmatilanteessa?  

Tietojärjestelmän ylläpito Kuka hoitaa tietojärjestelmien ylläpidon? Onko palvelu ulkoistettu? 
Kenellä on ylläpitäjän oikeudet?  

Tietoliikenneyhteys 
Minkälaista tietoliikenneyhteyttä käytetään? Onko yhteys salattu? Kuinka 
nopea yhteys on? Voiko yhteyttä vakoilla? Kuinka helppoa on yhteyden 
vakoilu? 

Verkon hallinta Miten verkkoa hallitaan? Miten verkkoa valvotaan? Kenellä on oikeus 
käyttää verkkoa? Voidaanko verkkoa vakoilla?  

Yhteensopivuus 

Kuinka yhteensopiva varmuuskopiointijärjestelmä on? Minkälaisia lait-
teistovaatimuksia sillä on? Mitä tehdä mahdollisissa yhteensopivuuson-
gelmissa? Keneen otetaan yhteyttä mahdollisissa yhteensopivuusongel-
missa? Ovatko palvelut ulkoistettu? 

Käytettävyys Minkälainen käytettävyys varmuuskopioissa on? Vaikeakäyttöisessä voi 
olla suurempi tietoturvariski kuin helppokäyttöisissä.  

Hinta 
Kuinka paljon ratkaisu karkeasti maksaa? Joudutaanko tekemään uusia 
hankintoja? Kuinka suuri hinta pidemmällä aikavälillä? Liittyykö käyttä-
miseen kustannuksia? 
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3 VARMUUSKOPIOINTI 
 

Tässä luvussa tarkastellaan varmuuskopiointia yleisellä tasolla sekä esitetään mahdollista 

varmuuskopiointiin liittyvää laitteistoa. Luvussa tarkastellaan myös erilaisia varmuuskopi-

oinnin menetelmiä ja ongelmia, joita voi tulla varmuuskopioinnin yhteydessä. Samalla lu-

vussa tutustutaan mahdollisuuteen käyttää pilvipalvelua varmuuskopiointiin. Luvussa on 

tarkoitus antaa yleiskäsitys varmuuskopioinnista, sen erilaisista menetelmistä sekä mahdol-

lisista vaihtoehdoista, joilla varmuuskopioinnin voi toteuttaa. 

3.1 Yleistä varmuuskopioinnista 

 
Varmuuskopioinnilla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa kopioidaan halutut tiedot turvaan ja 

varastoidaan mahdollista tulevaisuuden käyttöä varten. Tarvittaessa varmuuskopioista voi-

daan palauttaa halutut tiedot, mikäli kyseinen tieto on hävinnyt ja käytössä on asianmukai-

set varmuuskopiot. Varmuuskopiointi on eräs tietoturvaan liittyvä toimenpide, jolla voidaan 

parantaa tiedon luotettavuutta, eheyttä sekä saatavuutta. Tämän toimenpiteen avulla pyri-

tään estämään tiedon häviämistä ja tiedon korruptoitumista sekä mahdolliselta järjestelmän 

kaatumiselta [13]. Kunnollisella ja ajan tasalla pidetyllä varmuuskopioinnilla voidaan eh-

käistä tiedon häviämistä erilaisten tietoteknisten tai fyysisten tapaturmien sattuessa. Esi-

merkiksi jos yrityksessä syttyy tulipalo ja yrityksen laitteisto hajoaa kyseisen tapaturman 

johdosta. Kunnollisen varmuuskopioinnin avulla voidaan ehkäistä tärkeiden tietojen kato-

amien, mikäli yksiä varmuuskopioita säilytetään yrityksen toimitilojen ulkopuolella, kuten 

mahdollisesti pilvipalvelussa.  

 

Yrityksen kannalta varmuuskopiointi on nykyaikana melkein jo pakollista, sillä iso osa lii-

ketoiminnasta tapahtuu verkon välityksellä yrityksen luonteesta riippuen. Ilman asianmu-

kaista varmuuskopiointia näiden tapahtumien tiedot voivat hävitä, eikä niitä voida palaut-

taa. Kunnollisten varmuuskopioiden tekeminen vaatii kunnollista suunnittelua, aikaa, 

resursseja sekä jonkin verran osaamista. Kunnollisen varmuuskopioinnin tulisi olla huo-

maamaton ja automatisoitu ja sen tulisi näkyä käyttäjälle vain mahdollisina virheilmoituk-

sina, mikäli suorituksessa ilmenee ongelmia tai vikatilanteita.  
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Varmuuskopiointi voidaan luoda kahdella eri tavalla. Se voidaan luoda paikallisesti käyttä-

en apuna erilaisia paikallisia tallennusmedioita, kuten ulkoisia kovalevyjä, verkkolevyjä tai 

valmista paikallista varmuuskopiointijärjestelmää. Nämä varmuuskopiot sijaitsevat esimer-

kiksi yrityksen toimitiloissa [13]. Paikallisen varmuuskopioinnin etuina ovat esimerkiksi 

tallennusmedioiden vaihtamisen helppous aina tarvittaessa sekä käytettävien tallennusme-

dioiden ja laitteistojen helppo laajennettavuus. Haittoina paikallisessa varmuuskopioinnissa 

ovat esimerkiksi varmuuskopioinnissa käytettävien tallennusmedioiden fyysinen sijainti 

mahdollisten tapaturmien tapahtuessa ja uusien tallennusmedioiden hankkiminen, kun van-

hat tallennusmediat täyttyvät tai hajoavat.  

 

Toinen vaihtoehto on luoda etävarmuuskopio (engl. Remote backup), jossa käytetään etä-

palvelinta, joka sijaitsee yrityksen toimitilojen ulkopuolella. Esimerkiksi erilaiset pilvipal-

velut toimivat etävarmuuskopiointitapana. Etävarmuuskopioinnin etuna on suojautuminen 

mahdollisilta tietoteknisiltä tapaturmilta ja kiinteistöön kohdistuvilta uhilta, kuten tulipalol-

ta, vesivaurioilta tai laitteen fyysiseltä varkaudelta. Haittoina tässä menetelmässä ovat etä-

varmuuskopiointijärjestelmän fyysinen sijainti, mikäli käytetään esimerkiksi ulkomaalaista 

pilvipalvelua, tarve tarpeeksi nopealle ja luotettavalle tiedonsiirtoyhteydelle ja mahdolliset 

tietoturvaongelmat tiedonsiirrossa ja etävarmuuskopiointipalvelussa.  

3.2 Yleistä varmuuskopioinnin suunnittelusta 

 

Eräs tärkeä toimenpide ennen varmuuskopioiden luomista on tarpeeksi kattavan varmuus-

kopiointisuunnitelman laatiminen. Ilman kunnollista suunnitelmaa on vaikea luoda yrityk-

sen tarpeisiin sopivaa varmuuskopiointimenetelmää. Suunnitelman laatiminen auttaa yritys-

tä hahmottamaan varmuuskopiointiin liittyviä seikkoja ja helpottaa varsinaisen 

varmuuskopiointijärjestelmän valitsemista sekä luomista. Suunnitelma perustuu käytössä 

oleviin järjestelmiin, mahdollisesti tehtäviin laitteistoinvestointeihin, yrityksen toiminnan 

kriittisyyteen, tiedon kriittisyyteen sekä siihen, kuinka paljon yritys voi hyväksyä tiedon 

menettämistä [13]. Yrityksen luonteesta riippuen tiedon häviäminen on asia, johon pitää 

kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi pankeilla ja verkkokaupoilla ei hyväksytä ollen-



 

 
 
 

25 

kaan tiedon häviämistä, sillä se vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan ja mahdollisesti yrityk-

sen maineeseen.  

 

Yleisiä seikkoja, joita varmuuskopioinnin suunnittelussa tulee ottaa huomioon, ovat esi-

merkiksi mitä tietoja yrityksen tulee varmuuskopioida, miten niitä varmuuskopioidaan, 

minne niitä varmuuskopioidaan, minkälaista laitteistoa se vaatii sekä kenellä on käyttöoi-

keudet varmuuskopioihin. Varmuuskopioitavia tietoja ovat esimerkiksi tietokannat, käyttä-

jäprofiilit, sähköpostit ja yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeät dokumentit. Se, miten 

tietoja varmuuskopioidaan, liittyy varmuuskopiointimenetelmään sekä laitteistoon, joka on 

tietojärjestelmäkohtainen.   

 

Muita varmuuskopiointisuunnitelmaan liittyviä seikkoja ovat esimerkiksi varmuuskopioin-

nin suoritusajankohta, eli milloin olisi hyvä aika luoda varmuuskopiot. On suositeltavaa 

valita varmuuskopioinnin suoritusajankohta siten, että se ei haittaa työntekijöiden toimin-

taa. Yrityksen tiedonsäilytystarpeista johtuen on suositeltavaa käyttää jonkinlaista arkis-

tointimenetelmää vanhoille varmuuskopioille ja määritellä kuinka vanhoja varmuuskopioita 

yrityksen tulisi säilyttää.  

 

Varmuuskopiointisuunnitelmassa on suositeltavaa myös miettiä tarkasti kuinka usein var-

muuskopioita luodaan ja minkälaista varmuuskopiointimenetelmää kulloinkin käytetään. 

Esimerkiksi millaisin aikavälein järjestelmästä luodaan täydellisiä varmuuskopioita. Samal-

la voidaan kiinnittää huomiota siihen, onko yrityksellä tarvetta päivittäiseen, viikoittaiseen 

vai kuukausittaiseen varmuuskopiointiin. Esimerkiksi kuukausittain voidaan luoda täydelli-

nen varmuuskopiointi, viikoittain osittainen varmuuskopiointi ja päivittäin varmuuskopioi-

daan vain muuttuneet tiedostot.  

 

On myös hyvä suunnitella se, kuka hoitaa varmuuskopioinnin ylläpidon ja niiden toimivuu-

den testaamisen tarvittaessa. Myös varmuuskopioiden fyysinen sijainti on hyvä suunnitella 

tarkasti, sillä mahdollisten laitteistoon kohdistuvien tapaturmien ehkäiseminen ja niiden 

fyysisen turvallisuuden suojaamiseksi on hyvä olla toimintasuunnitelma ongelmatilanteiden 

varalle. Fyysiseen sijaintiin vaikuttaa se, onko varmuuskopiointi toteutettu itse kootulla 

laitteistolla, vai onko se ulkoistettu esimerkiksi pilvipalveluun. Myös fyysisten tallennus-
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medioiden käyttöikä varmuuskopiointikäytössä on huomioitava asia suunnitelmaa laaditta-

essa. Taulukkoon 3 on koottu asiat, jotka ainakin tulisi varmuuskopioinnin suunnittelussa 

ottaa huomioon, Taulukossa kerrotaan myös miksi kyseisiä asioita tulisi ottaa huomioon. 

 

Taulukko 3. Koostetaulukko varmuuskopioinnin suunnittelussa huomioitavista asioista. 

Mitä suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Miksi pitää ottaa huomioon. 

Tiedon häviäminen ja kuinka mahdollista se on? Tärkeä asia, jotta voidaan selvittää ja helpottaa oikeanlai-
sen ratkaisun valitsemista. 

Kuinka tiedon häviämistä siedetään? 
Auttaa valitsemaan oikeanlaisen varmuuskopiointivaih-
toehdon, joka on tarpeeksi luotettava ja aiheuttaa mahdolli-
simman vähän tiedon häviämistä. 

Mitä tietoja varmuuskopioidaan? Tämä helpottaa varmuuskopioinnin ylläpitoa ja luomista. 

Miten tietoja varmuuskopioidaan? Tämä auttaa selventämään millä keinoilla varmuuskopioita 
luodaan ja mitä se vaatii. 

Kenellä on oikeudet päästä varmuuskopioihin? Tietoturvan kannalta tärkeä huomioonotettava kohta, jotta 
kuka tahansa ei pääse varmuuskopioihin käsiksi. 

Varmuuskopioinnin suoritusajankohta. 

Auttaa valitsemaan ja hallinnoimaan varmuuskopioinnin 
luomista. Tärkeä asia, jotta varmuuskopiointi ei rasita 
yrityksen resursseja samanaikaisesti kun muut käyttävät 
niitä. 

Käytetäänkö arkistointia varmuuskopioiden säi-
lytykseen? 

Tämä liittyy vanhojen varmuuskopioiden säilytykseen ja se 
myös selventää kuinka vanhoja varmuuskopioita säilyte-
tään. 

Kuinka usein tietoja varmuuskopioidaan? Auttaa hallitsemaan varmuuskopiointia. Tiheämmällä 
välillä luodut varmuuskopiot tuovat paremman turvan. 

Kuka hoitaa varmuuskopioinnin ylläpidon ja sen 
toimivuuden testaamisen? 

Otettava huomioon, jotta voidaan selvittää kuka voisi 
hoitaa varmuuskopioinnin ylläpidon ja kenet tulisi mahdol-
lisesti kouluttaa tehtävään. 

Missä varmuuskopioita säilytetään fyysisesti? Fyysinen sijainti tärkeä esimerkiksi tietoturvan ja vakuu-
tusehtojen puolesta. 

Fyysisten tallennusmedioiden käyttöikä. Helpottaa valitsemaan oikeanlaisia tallennusmedioita ja 
suunnittelemaan kuinka usein niitä tulisi vaihtaa. 

 

3.3 Varmuuskopiointimenetelmiä 

 
Varmuuskopiointiin on olemassa kolme perusmenetelmää, jotka ovat kaikki toisiaan tuke-

via. Nämä ovat täydellinen varmuuskopiointi (engl. Full backup), kasvava (engl. incremen-

tal) ja differentiaalinen (engl. differential). Täydellisessä varmuuskopiossa kopioidaan koko 

järjestelmä, eli luodaan levykuva, joko magneettinauhalle tai erilliselle tallennusmedialle, 

kuten ulkoiselle kovalevylle [13]. Tämä menetelmä vie kopioitavasta tietomäärästä riippuen 

paljon aikaa ja tallennustilaa, mutta toisaalta se mahdollistaa mahdollisimman tarkan var-

muuskopion järjestelmästä. Yleensä tätä menetelmää käytetään viikonloppuisin, kuukausit-
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tain tai vuosittain riippuen yrityksen varmuuskopiointisuunnitelmasta, ja tämä on myös 

käytettävien järjestelmäresurssien kannalta raskain menetelmä [13].  

 

Kasvava menetelmä täydentää täydellistä varmuuskopiointia, joten tätä menetelmää käyte-

tään usein sen lisäksi. Tässä menetelmässä kopioidaan varmuuskopiointimenetelmästä riip-

pumatta vain tiedot, jotka ovat muuttuneet viimeisimmän varmuuskopioinnin tekemisen 

jälkeen [13]. Kasvava varmuuskopiointimenetelmä esitetään visuaalisesti kuvassa 2. Tämä 

menetelmä soveltuu hyvin käytettäväksi esimerkiksi päivittäin ja öisin, sillä vain muuttu-

neet tiedostot kopioidaan, eikä se rasita järjestelmän resursseja niin paljon kuin täydellinen 

varmuuskopiointi. Tätä menetelmää käytetään usein täyden varmuuskopion lisäksi [14]. 

Esimerkiksi yritys luo täydellisen varmuuskopion. Tämän jälkeen vain muutama tiedosto 

muuttuu täydellisestä kopiosta. Kasvava menetelmä kopioi vain nämä muuttuneet tiedostot 

talteen. Tämä kasvava menetelmä jatkuu siihen asti, kunnes tehdään uusi täydellinen var-

muuskopio.  

 

 
Kuva 2. Kasvava varmuuskopiointimenetelmä [14]. 

 

 

Differentiaalinen menetelmä on melko samankaltainen kuin kasvava menetelmä, eli sekin 

täydentää täydellistä kopiointia. Tässäkin menetelmässä kopioidaan vain viimeisimmästä 
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täydestä varmuuskopiosta muuttuneet tiedostot. Erona kasvavaan menetelmään on kuiten-

kin se, että muuttuneet tiedostot kopioidaan aina uudelleen siihen saakka, kunnes tehdään 

uusi täysi varmuuskopio [14]. Tästä johtuen kopioitava datamäärä aina kasvaa, kun luodaan 

differentiaalinen varmuuskopio [14]. Differentiaalinen varmuuskopiointimenetelmä esite-

tään visuaalisesti kuvassa 3. Esimerkiksi sunnuntaina luodaan täysi varmuuskopio. Maa-

nantaina täydestä varmuuskopiosta muuttuu muutama tiedosto, joten vain nämä muuttuneet 

tiedostot kopioidaan. Tiistaina muuttuu pari tiedostoa lisää, joten nämä tiistaina muuttuneet 

ja maanantaina muuttuneet tiedostot kopioidaan talteen. Tämä jatkuu siihen saakka, kunnes 

tehdään uusi täysi varmuuskopio. Tätä menetelmää voidaan myös kutsua kumulatiiviseksi 

kasvavaksi varmuuskopioksi. Tämä menetelmä säästää aikaa ja tallennustilaa täyteen var-

muuskopiointiin verrattuna, mutta pidemmällä aikavälillä se alkaa käyttämään aina vain 

enemmän tallennustilaa [14].  

 

 
Kuva 3. Differentiaalinen varmuuskopiointimenetelmä [14]. 

 

3.4 Erilaisia tallennusmedioita ja varmuuskopioinnin laitteistoa 

 
Tekniikan kehittyessä myös tiedon tallennukseen käytettävät tallennusmediat kehittyvät 

jatkuvasti. Tallennusmedioille tallennettavan tilan määrä kasvaa ja itse tallennusmedioiden 
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hinta laskee. Yleisemmin käytettyjä tallennusmedioita ovat optiset tallennusvälineet, kuten 

DVD-, CD- ja Blu-ray-levyt. Yhä enemmän yleistyvät tallennusmediat, joissa ei ole liikku-

via osia, kuten USB-tikut, flash-muistit ja SSD-levyt (Solid State Drive). Suurien tietomää-

rien varmuuskopioinnissa ovat saavuttaneet jalansijaa HDD (Hard Disk Drive) eli kovale-

vy, NAS-verkkolevy (Network Attached Storage) ja nykyään harvemmin käytetyt 

magneettinauhat. Mahdollista on myös käyttää erilaisia etävarmuuskopiointijärjestelmiä, 

kuten pilvipalveluita [15].  

 

Varmuuskopioinnissa perinteisten optisten tallennusvälineiden, kuten CD- ja DVD-levyt, 

käyttö ei ole suositeltavaa niiden pienen tallennuskapasiteetin sekä pidemmällä aikavälillä 

tiedon heikon säilymisen vuoksi. Näin ollen niitä voidaan suositella vain väliaikaiseen pie-

neen varmuuskopiointiin. Vaikka nämä optiset tallennusvälineet ovat melko halpoja, niiden 

tiedonsäilytyskyky pidempikestoisessa jatkuvassa varmuuskopiointikäytössä ei välttämättä 

ole tarpeeksi luotettavaa. Optiset tallennusmediat ovat herkkiä fyysisesti, sillä esimerkiksi 

sormenjäljet, naarmuuntuminen ja jopa auringon valo voivat  vaikuttaa vahvasti optisen 

tallennusmedian tiedonsäilytyskykyyn ja tiedon lukemiseen. Esimerkiksi liian naarmuiselta 

DVD-levyltä ei voida lukea tietoa tai itse levyä ei välttämättä tunnisteta ollenkaan. Kerran 

kirjoitettavat Blu-ray-levyt saattavat toisaalta vallata alaa arkistointikäytössä, sillä oikein 

säilytettynä hyvin valmistetut arkistointilaadun levyt mahdollistavat jopa useamman vuosi-

kymmenen säilyvyyden [16]. Esimerkiksi Sony ja Panasonic kehittelevät yhteistyössä ar-

kistointitarkoituksiin suurikapasiteettisia Blu-ray-levyjä (Archival Disk), joiden kapasiteetti 

on 300 GB ja tulevaisuudessa jopa 1 TB [17].  

 

Magneettinauha-asemia ja magneettinauhoja voidaan käyttää datan tallentamiseen ja var-

muuskopioiden arkistoimiseen pidempiaikaista säilytystä varten. Tämän tallennusvälineen 

hyviä puolia ovat sen luotettavuus ja tiedon saatavuus, sillä sen avulla voidaan tallentaa 

tietoa luotettavasti, jos säilytysaikatarve on pitkä. Tätä voidaan käyttää luotettavasti jopa yli 

kymmenen vuotta ilman, että tietoa menetetään. Huonona puolena tässä tallennusvälineessä 

on hinnan ja tallennuskapasiteetin suhde, sillä nykyaikana tavallisten kiintolevyjen käyttä-

minen voi tulla halvemmaksi. Tämä vaatii toimiakseen myös erillisen magneettinauha-

aseman, joka voi maksaa huomattavan paljon.  
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Kiintolevyjen ja erilaisten verkkolevyjen tallennuskapasiteetti on kasvanut viime vuosien 

aikana huimasti. Kiintolevy voi olla joko sisäinen, jolloin se on tietokoneen sisällä, tai ul-

koinen, jolloin se liitetään esimerkiksi USB-liittimellä kiinni laitteeseen. Samaan aikaan 

kun  tallennuskapasiteetti on noussut, on kiintolevyjen hinta tullut alaspäin. Kiintolevyssä 

on lyhyet hakuajat, hyvä tiedon saatavuus ja se on helppo kiinnittää laitteeseen. Vaikka 

kiintolevyllä on paljon hyviä puolia, on sillä myös huonoja puolia. Kiintolevy on varsin 

herkkä erilaisille tärähdyksille ja kolhuille ja ne voivat helposti vioittua esimerkiksi kulje-

tuksessa. Kiintolevylle tallennetun tiedon vakaus voi pidemmällä aikavälillä olla kyseen-

alaista. Esimerkiksi kiintolevylle tallennetun tiedon on mahdollista hävitä jo vuosikymme-

nessä tai parissa vuodessa riippuen siitä, kuinka raskaassa käytössä se on.  

 

Tekniikan kehittyessä on saataville tullut erilaisia NAS-verkkolevyjä, jotka koostuvat useis-

ta kovalevyistä. Usean kovalevyn käyttäminen mahdollistaa RAID-tekniikan (Redundant 

Array of Independent Disks) käyttämisen. Tämän tekniikan avulla voidaan parantaa kiinto-

levyjen luotettavuutta ja toimintaa vikatilanteissa. Riippuen käytetystä RAID-tyypistä, yh-

den kovalevyn hajoaminen ei välttämättä hävitä kaikkia tietoja. RAID-teknologian avulla 

NAS-verkkolevyillä on korkeampi luotettavuus kuin tavallisella yhdellä kiintolevyllä. 

NAS-verkkolevyt ovat oivia apuvälineitä esimerkiksi pienille tai keskisuurille yrityksille 

varmuuskopioimiseen.  

 

3.4.1 Paikallisen varmuuskopioinnin laitteistoa 
 

Paikallisella varmuuskopioinnilla tarkoitetaan varmuuskopiointia, joka tapahtuu yrityksen 

tiloissa sijaitsevalle laitteistolle. Esimerkiksi yrityksellä voi olla käytössään erillinen palve-

lin, jonka ainoa tehtävä on luoda varmuuskopio yrityksen järjestelmästä. Eräs vaihtoehto 

pienyrityksille ja mikroyrityksille on käyttää esimerkiksi NAS-verkkolevypalvelinta, joka 

sisältää erilaisia palvelinominaisuuksia. Näissä NAS-verkkolevypalvelimissa on usein oma 

varmuuskopiointiohjelmisto, jonka avulla voidaan ajastaa ja luoda varmuuskopioita.   

 

Erillisen paikallisen palvelimen käyttäminen varmuuskopiointiin on myös mahdollista. 

Tässä tapauksessa käytetty palvelin sijaitsee organisaation tiloissa ja sen ainoa tehtävä on 

luoda varmuuskopioita organisaation järjestelmien tiedoista. Varmuuskopiointipalvelimessa 
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on mahdollista olla kiinnitettynä ulkoinen massamuistilaite, kuten ulkoinen kovalevy, johon 

kaikki varmuuskopioitava data kopioidaan. Tarvittaessa voidaan käyttää useampaa ulkoista 

kovalevyä, jotta voidaan säilyttää erillistä varmuuskopiota organisaation kiinteistön ulko-

puolella mahdollisten kiinteistössä tapahtuvien tapaturmien vuoksi. 

 

Esimerkiksi mikroyrityksellä on kolme työasemaa ja yksinkertainen palvelin, joka toimii 

tiedostonjakopalvelimena. Sillä sijaitsee myös yrityksen käyttämä tietokantaohjelmisto. 

Tälle palvelimelle tallennetaan kaikki yrityksen käyttämä data työasemilta. Tällaisella ko-

koonpanolla vaihtoehtoina ovat palvelimen tiedostojen varmuuskopioiminen ulkoiselle ko-

valevylle, NAS-verkkolevylle tai varmuuskopioiminen etäpalvelimelle, kuten pilvipalve-

luun. Oman erillisen varmuuskopiointipalvelimen, joka suorittaa ainoastaan 

varmuuskopioinnin, kokoaminen on mahdollinen vaihtoehto, mutta se vaatii aikaa, resurs-

seja ja osaamista.  

 

3.4.2 Yleistä Pilvipalveluista ja niiden käytöstä varmuuskopioinnissa 
 
Varmuuskopioinnin ulkoistaminen esimerkiksi pilvipalveluun on eräs mahdollinen vaihto-

ehto yritykselle itse kootun laitteiston tilalle. Pilvipalvelu on kuluttajalle tarjottu palvelu, 

joka on tuotettu pilvilaskennan avulla. Pilvilaskenta voidaan määritellä esimerkiksi Na-

tional Institute of Standards and Technologyn (NIST), joka on Yhdysvaltojen kauppaminis-

teriön alainen ja on vastuussa erilaisten määritelmien ja standardien laatimisesta, määritel-

män mukaisesti. Tämän määritelmän mukaan pilvilaskenta on malli, joka mahdollistaa 

laajalle levinneen, tarkoitukseen sopivan ja tarvittaessa yhteyden verkon yli jaettuihin jär-

jestelmäresursseihin, joita voidaan nopeasti toimittaa ja vapauttaa pienellä ylläpitotoimin-

nalla tai ilman palveluntarjoajan vuorovaikutusta [18]. Tämän mallin mukaan pilvilaskenta 

koostuu viidestä tärkeästä ominaispiirteestä, kolmesta palvelumallista sekä neljästä pilvi-

tyypistä [18]. NIST-määritelmän mukaan tärkeät ominaispiirteet ovat itsepalvelu sitä vaa-

dittaessa (on-demand self-service), laaja käytettävyys verkon yli (broad network access), 

resurssien jakaminen (resource pooling), dynaaminen skaalattavuus (rapid elasticity) ja 

käytön tasainen valvonta (measured service) [18].  
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Pilvilaskennan ja pilvipalveluiden kolme palvelumallia ovat IaaS (Infrastructure as a Servi-

ce), PaaS (Platform as a Service) ja SaaS (Software as a Service). IaaS-mallissa on kyse 

palvelimien ja palvelinsalien ulkoistamisesta, jossa kuluttajalla on mahdollisuus suorittaa 

haluamaansa käyttöjärjestelmää ja ohjelmia, sillä tässä mallissa kuluttajalla on käytössä 

virtuaalinen laitteisto [18]. Palveluntarjoaja tarjoaa tässä mallissa laskentatehon, tallennusti-

lan, verkon sekä muut tarpeelliset resurssit ohjelmistojen suorittamiseen. PaaS-malli on 

palvelualustan ulkoistamista, jossa kuluttaja saa käyttöönsä kehitysympäristön sekä valmiit 

komponentit, jotta kuluttaja voi valmistaa omia ohjelmia sekä palveluita [18], [19].  

 

Tämä malli tukee useita ohjelmointikieliä, ohjelmakirjastoja, työkaluja sekä palveluita. 

SaaS-malli on sovelluspohjaisten palveluiden, jotka toimivat pilvessä, hankkiminen ilman 

kiinteää lisenssiä. Tämän mallisessa palvelussa on usein kuukausittainen tai vuosittainen 

maksu. SaaS-mallin palveluiden eli ohjelmien käyttö tapahtuu usein joko verkkoselaimessa 

tai erillisellä asiakasohjelmalla. Taulukossa 4 esitellään pilvipalveluiden kolme perusmallia  

ja niiden eroja lyhyesti [18],[19].  

 

Taulukko 4. Pilvipalveluiden kolme perusmallia ja niiden eroja [18],[19]. 
   IaaS PaaS SaaS 
Kenelle malli on 

suunnattu. 
Ammattilaisille, kehittä-
jille 

Palvelunkehittäjille, 
ammattilaisille, ohjel-
mistokehittäjille. 

Kenelle tahansa 

Käytön osaa-
mistaso. Vaatii paljon osaamista. Suuri osaamistaso 

hyödyllinen.  
Pieni, ei vaadi suurta 
osaamista. 

Mitä malli tar-
joaa. 

Tarjoaa virtuaalisen 
laitteiston, jonka päälle 
käyttäjä voi rakentaa 
alustansa. 

Palveluiden kehitysym-
päristön, palvelualustan 
ulkoistaminen. 

Sovelluspalveluita, 
ilman kiinteää lisens-
siä. 

Kuka hallitsee 
resursseja. 

Fyysisiä resursseja 
hallitsee palveluntarjoa-
ja, muita resursseja 
käyttäjä. 

Palveluntarjoaja, käyt-
täjä ei pysty vaikutta-
maan laitteiston infra-
struktuuriin. Käyttäjä 
hallitsee käytettäviä 
ohjelmistoja. 

Palveluntarjoaja, 
käyttäjä ei pysty 
vaikuttamaan laitteis-
ton infrastruktuuriin. 

Järjestelmän ja 
resurssien muo-

kattavuus. 

Hyvä muokattavuus, 
palveluntarjoajan eh-
doin.  

Muokattavuus palve-
luntarjoajan ehdoin. 

Huono, infrastruktuu-
riin ei käyttäjä pysty 
vaikuttamaan. 

Kenen vastuulla 
on tietoturva. 

Käyttäjällä on vastuu 
tietoturvasta ja tarvitta-
vasta yksityisyyden-
suojasta. 

Tietoturva pääosin 
käyttäjän vastuulla. 

Tietoturva pääosin 
palveluntarjoajan 
vastuulla. 

 

Yleisimmät pilvipalvelutyypit ovat julkinen pilvi, yksityinen pilvi, yhteisöllinen pilvi sekä 

hybridipilvi. Julkinen pilvipalvelu on avoimessa käytössä ja kuka tahansa voi liittyä siihen. 
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Sen voi omistaa ja sitä voi ylläpitää esimerkiksi jokin hallituksen sektori, yritys tai koulut. 

Yksityinen pilvipalvelu on vain yhden organisaation, joka voi muodostua useasta yksiköstä, 

yksinomaisessa käytössä. Kyseinen organisaatio tai kolmas osapuoli voi omistaa pilvipalve-

lun ja palvelun laitteisto voi sijaita yrityksen omissa tiloissa. Se voi myös toimia ainoastaan 

yrityksen omassa sisäverkossa, jolloin ei tarvita ulkopuolista yhteyttä kyseiseen palveluun. 

Yhteisöllinen pilvi on käytössä vain tietyille kuluttajayhteisöille. Sen voi omistaa ja sitä voi 

hallita yksi tai useampi yhteisön organisaatio. Hybridipilvi on yhden tai useamman pilvi-

palvelutyypin yhdistelmä, jossa jokainen pilvi toimii omana kokonaisuutenaan. Hybridi-

malli yhdistää eri pilvityypit yhtenäiseksi kokonaisuudeksi [18]. Taulukossa 5 on esitelty 

pilvityyppien eroavaisuuksia lyhyesti. 

 

Pilvipalveluiden käyttö varmuuskopioinnissa on nykyaikana yleistynyt niin yrityksillä kuin 

yksityishenkilöillä. Varmuuskopioinnissa pilvipalveluiden käyttäminen on melko helppoa 

ja se ei vaadi suurta osaamista, mutta pilvipalveluiden tietoturva on palvelusta riippuen 

asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Varsinkin yritysten, jotka käsittelevät esimerkiksi 

henkilötietoja, on kiinnitettävä erityistä huomiota pilvipalveluiden käyttämään tietoturvaan. 

Olisi varsin suotavaa, että tällainen yritys salaisi kaiken pilvipalveluun menevän datan en-

nen kuin se lähetetään sinne.  

 

Eri pilvipalveluiden yleistyminen on lisännyt mahdollisuuksia varmuuskopioinnin tekemi-

seen pilvipalveluun. Pilvipalveluiden tarjoamasta tallennuskapasiteetista ja ominaisuuksista 

johtuen niiden käyttö on hyvä vaihtoehto, jos yritys tarvitsee ulkoisen varmuuskopioinnin. 

Kunnollisen palvelun valinta voi olla kuitenkin vaikeaa, koska pilvipalveluita on monia ja 

niiden tarjoamat ominaisuudet vaihtelevat paljon. Yrityksen tarpeista riippuen on kuitenkin 

hyvä kiinnittää pilvipalvelun valitsemisessa huomiota siihen, minne palveluiden data tal-

lennetaan. Esimerkiksi käyttääkö pilvipalvelu suomalaisia palvelimia ja tallennetaanko siir-

rettävä data suomessa sijaitseviin palvelimiin. Palvelimien sijainnista riippuen on hyvä tar-

kistaa minkä maan lainsäädäntöä käytetään tarvittaessa tiedonsiirrossa sekä tiedon 

yksityisyydensuojassa.  
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Taulukko 5. Pilvityyppien eroavaisuuksia [13],[18],[19]. 

 

 

  

 Julkinen pilvi Yksityinen pilvi Yhteisöllinen 
pilvi Hybridi pilvi 

Kenelle käyttö 
on suunnattu. 

Kuka tahansa voi 
käyttää täyttämällä 
liittymislomakkeen. 

Yleensä yhden 
organisaation 
yksinomaisessa 
käytössä. Voi 
toimia vain yrityk-
sen sisäverkossa, 
jolloin ei tarvita 
ulkopuolista yhte-
yttä. 

Rajattu tietyille 
kuluttajayhteisöille, 
kuten terveyshuol-
to, hallituksen 
organisaatiot, 

Yleensä yritykset 
ja organisaatiot. 

Omistus 

Usein yritykset, 
akateemiset ja 
hallituksen organi-
saatiot tai jokin 
näiden yhdistelmä, 
Ulkopuolinen pal-
veluntarjoaja. 

Usein organisaa-
tio, yritys, kolmas 
osapuoli tai näiden 
yhdistelmä.  

Yksi tai useampi 
yhteisön organisaa-
tio, kolmas osapuo-
li tai näiden yhdis-
telmä. 

Tämä malli on 
yleensä kaikkien 
pilvityyppien käyt-
tämistä samanai-
kaisesti, joten 
eripilvityypeillä 
usein eri omistajat. 

Hallinta Sama kuin omistus Sama kuin omistus Sama kuin omistus Sama kuin omistus 

Sijainti Usein palveluntar-
joajan tiloissa. 

Usein käyttäjän 
tiloissa tai ulko-
puolisissa ko-
nesaleissa. 

Usein omistajan 
tiloissa tai ulko-
puolisissa ko-
nesaleissa. 

Sijainti riippuu 
käytettävistä pilvi-
tyypeistä. Eri pil-
vityypeillä usein 
eri sijainti. 

Tietoturvan 
taso 

Tietoturva haasteel-
linen 

Korkea tietoturva-
taso mahdollinen. 

Lähtökohtaisesti 
parempi tietoturva 
kuin julkisessa 
pilvessä. 

Mukautettava, 
riippuen käytettä-
vistä pilvityypeis-
tä. Eri pilvityypeil-
lä eri 
tietoturvataso. 

Mukautettavuus Yleensä ei ole 
mahdollista. 

Mahdollista, käyt-
täjälle räätälöity 
malli. 

Riippuu käytettä-
vistä pilvityypeistä 
ja niiden ominai-
suuksista 

Riippuu käytettä-
vistä pilvityypeistä 
ja niiden mukau-
tettavuudesta. 

Hintaluokka Halvin pilvityyppi 

Korkea, hintaan 
vaikuttaa ominai-
suudet ja räätälöin-
ti. 

Riippuu käytettä-
vistä pilvityypeistä 
ja niiden ominai-
suuksista 

Riippuu käytettä-
vistä pilvityypeistä 
ja niiden ominai-
suuksista. 
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3.5 Varmuuskopioinnin yleisiä ongelmia 

 
Varmuuskopiointi on ideana melko yksinkertainen. Tiedot kopioidaan turvaan toiseen 

paikkaan, josta ne voidaan tarvittaessa palauttaa. Käytännössä varmuuskopioinnin tekemi-

nen on käytettävästä laitteistosta ja käyttäjän tarpeista riippuvainen. Varmuuskopiointi on 

yksinkertaisimmillaan datan kopiointia erilliselle tallennusmedialle, kuten esimerkiksi ul-

koiselle kovalevylle. Nämä yksinkertaiset ratkaisut riittävät hyvin tavalliselle kotikäyttäjäl-

le, mutta yrityksille, olivatpa ne pieniä tai suuria, tarvitaan monimutkaisempia ratkaisuja. 

Näissä yksinkertaisissa ja monimutkaisissa ratkaisuissa on mahdollista törmätä erilaisiin 

ongelmiin, kuten erilaisiin teknisiin ongelmiin.  

 

Paikallinen varmuuskopiointi on yksi yleisimmistä varmuuskopiointitavoista, eli data kopi-

oidaan paikalliselle, käyttäjän tiloissa sijaitsevalle laitteistolle, kuten ulkoiselle kovalevylle. 

Tässä paikallisessa varmuuskopioinnissa esiintyy usein erilaisia ongelmia, joista yleisimpiä 

ovat kenties yhteensopivuusongelmat, erilaiset tekniset ongelmat, sekä laitteiden toimimat-

tomuus. Pidemmässä ja raskaammassa käytössä tavallinen kovalevy ei välttämättä kestä 

fyysisesti ja siihen voi tulla vikaa, joten tällaiselle vioittuneelle kovalevylle tallennettu tieto 

voi olla menetetty, mikäli laitetta ei pystytä lukemaan. Yrityksen näkökannalta ongelmaksi 

voi muodostua myös varmuuskopioinnin suoritusajankohdat, mikäli niitä ei suunnitella 

tarpeeksi tarkasti. Varmuuskopiointiin käytettävän järjestelmän laitteistokokoonpano on 

myös mahdollinen ongelmakohta yrityksille, joilla ei ole riittävää osaamista ja taitoa kysei-

seltä alueelta. Uusien laitteistokomponenttien valitseminen vie aikaa ja niiden valitseminen 

yhteensopivuuden takaamiseksi voi olla vaikeaa. 

 

Pienissä sekä mikroyrityksissä osaaminen, taito ja resurssien puute yleensä vaikuttaa var-

muuskopiointiin. Näillä yrityksillä olisi hyvä olla ongelmatilanteissa henkilö, johon ottaa 

yhteyttä mahdollisissa ongelma- ja vikatilanteissa. Yrityksen varmuuskopiointisuunnitel-

man laatimisessa, mikäli yritys sellaisen haluaa toteuttaa, tulee pohtia erilaisia aiheeseen 

liittyviä ongelmia, kuten esimerkiksi kuinka usein varmuuskopiot luodaan, niiden luon-

tiajankohta, kuinka vanhoja varmuuskopioita tarvitsee säilyttää ja kenellä on oikeus käyttää 

varmuuskopioiden palautusta. Samalla ongelmaksi voi muodostua varmuuskopioiden tieto-

turva ja miten siihen voidaan vaikuttaa sekä minkälaisissa olosuhteissa varmuuskopioita 
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säilytetään. Myös varmuuskopiointilaitteiston fyysinen sijainti on yrityksestä ja sen toimiti-

loista riippuen mahdollisesti ongelmallinen. Laitteiston fyysisen turvallisuuden takaamisek-

si niitä tulisi säilyttää lukituissa tiloissa ja vain tiettyjen henkilöiden tulisi  päästä käyttä-

mään niitä fyysisesti.  

 

Etävarmuuskopiointi on eräs mahdollinen vaihtoehto joko paikallisen varmuuskopioinnin 

tilalle tai rinnalle. Etävarmuuskopiointi tuo mukanaan omat ongelmansa, mutta samalla sen 

käyttäminen mahdollisesti vapauttaa yrityksen uusilta laitehankinnoilta ja liian monimut-

kaiselta ylläpidolta. Eräs mahdollinen etävarmuuskopiointimenetelmä on pilvipalveluiden 

käyttäminen, mutta pilvipalvelusta sekä sen tarjoamista ominaisuuksista riippuen ensim-

mäisiksi ongelmiksi yleensä muodostuvat palveluiden tarjoaman tietoturvan taso sekä tie-

donsiirtoon tarvittavan tiedonsiirtoyhteyksien nopeus ja luotettavuus. Myös palvelun hinta 

voi muodostua mahdolliseksi ongelmaksi. Vaikka hinta on usein pilvipalveluissa kuukausit-

tainen, voi paikallinen varmuuskopiointi tulla pidemmällä aikavälillä halvemmaksi. Karke-

asti arvioituna pilvipalveluiden hinta on muutamasta kymmenestä eurosta aina muutamaan 

sataan euroon kuukaudessa riippuen paljon käytettävästä tallennustilasta ja pilvipalvelun 

tarjoamista muista palveluista. Toinen yleinen ongelma etävarmuuskopioinnissa on tietolii-

kenneyhteydet ja muut erilaiset yhteysongelmat ja niiden luotettavuus. Suuremmalla tie-

donsiirtomäärällä tarvitaan tehokkaampi ja nopeampi tiedonsiirtoyhteys, joka tuo muka-

naan lisää kuluja. Samalla tiedonsiirrossa tulee käyttää jonkinmoista suojausta, kuten 

tiedonsiirron salausta, jotta ulkopuoliset eivät saa käsiinsä siirrettyä tietoa. Yrityksen näkö-

kannalta pilvipalveluiden käyttö varmuuskopioinnissa tarvitsee siirrettävän datan salaamis-

ta ennen sen lähettämistä pilvipalveluun. Salaamisella voidaan estää tiedon joutumista sel-

väkielisenä ulkopuolisten käsiin mahdollisten pilvipalveluun kohdistuvien uhkien ja 

tietomurtoyritysten johdosta.  
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4 RATKAISUVAIHTOEHTOJEN LUOMINEN 
 
Tässä luvussa keskitytään luomaan mahdollisia varmuuskopiointiratkaisuja. Ratkaisuvaih-

toehtojen luomiseen käytetään seuraavanlaisia kriteereitä. Niiden tulee olla hinnaltaan jär-

keviä ratkaisuja, niiden käyttäminen ei saa olla liian vaikeaa ja ratkaisuvaihtoehdot eivät 

saa olla liian monimutkaisia. Samalla niiden tietoturvaan pitäisi voida vaikuttaa itse, jotta 

tietoturva yrityksen voidaan pitää riittävällä tasolla. Yleensä tiedostojen salaus on asia, jo-

hon voidaan vaikuttaa itse.  

 

Tarkoituksena on luoda yksi tai useampi ratkaisuvaihtoehto sekä paikalliseen että etävar-

muuskopiointiin. Ratkaisuvaihtoehdot luodaan pääosin johdannon kappaleessa 1.4 maini-

tulle malliyritykselle. Vaikka ratkaisuvaihtoehtoja on olemassa monia erilaisia, eivät ne 

kaikki sovellu mikroyrityksille. Ratkaisuvaihtoehtoon vaikuttaa yrityksen luonne ja var-

muuskopiointivaatimukset.   

 

Malliyrityksellä on kolme työasemaa sekä palvelin, joka toimii tiedostopalvelimena ja tie-

tokantapalvelimena. Työasemien käyttäjät noutavat tiedostopalvelimelta tarvitsemansa tie-

dostot ja päivän päätteeksi muuttuneet tiedostot synkronoidaan takaisin tiedostopalvelimel-

le. Tässä malliyrityksen tapauksessa ainoastaan tiedostopalvelin, joka toimii myös 

tietokantapalvelimena, varmuuskopioidaan, sillä työasemilla ei säilytetä tärkeää tietoa. Yri-

tyksille mahdollisia ratkaisutapoja ovat sekä paikallinen varmuuskopiointi että etävarmuus-

kopiointi, esimerkiksi pilvipalveluun. Voidaan olettaa siirrettävän datamäärän olevan 

50 GB:n ja 250 GB:n välillä. Malliyrityksen laitteistoa ja aloitustilanne ennen varmuusko-

piointia esitetään kuvassa 4.  

 

Paikallisen varmuuskopioinnin ratkaisuvaihtoehtoihin on päädytty, koska ne eivät maksa 

liikaa, ne ovat helppokäyttöisiä ja ne eivät välttämättä tarvitse suurta osaamista. Ainoastaan 

perusosaaminen on edellytyksenä näille ratkaisuille. Myös ratkaisuvaihtoehtojen ylläpitoon 

on kiinnitetty huomiota, sillä nämä ratkaisut eivät vaadi liian suurta ylläpitoa sen jälkeen 

kun ne ovat saatu luotua kunnolla. Eniten ylläpitoa vaatii ulkoisen kovalevyn ratkaisu, sillä 

siinä joudutaan vaihtamaan ulkoista kovalevyä kahden viikon välein. NAS-

verkkolevypalvelinratkaisu vaatii aluksi enemmän huomiota asetuksiin, mutta kun siihen on 
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saatu laitettua sopivat asetukset, ei se vaadi kuin ajoittaista ylläpitoa sen toimivuuden ta-

kaamiseksi. 

 

 
Kuva 4. Malliyrityksen laitteistoa. 

4.1 Paikallinen varmuuskopiointi 

Ensimmäiset ratkaisuvaihtoehdot ovat paikallisen varmuuskopioinnin ratkaisuja. Paikalli-

sessa varmuuskopioinnissa varmuuskopiointi suoritetaan esimerkiksi laitteistolle, joka fyy-

sisesti sijaitsee yrityksen toimitiloissa. Paikallinen varmuuskopiointi on eräs yleisimmin 

käytetyistä varmuuskopiointitavoista yksityishenkilöiden ja yritysten käytössä, sillä  var-

muuskopiointi luodaan paikalliselle laitteistolle, joka sijaitsee samassa paikassa kuin itse 

varmuuskopioitava järjestelmä. Usein varmuuskopio luodaan joko ulkoiselle kovalevylle 

tai verkkolevylle.  

 
4.1.1  Ratkaisuvaihtoehto 1: Varmuuskopiointi ulkoiselle kovalevylle 
 
Ensimmäinen ratkaisuvaihtoehto on paikallinen varmuuskopiointi ulkoiselle kovalevylle. 

Koska varmuuskopioitava datamäärä ei ole suuri, riittää ulkoisen kovalevyn tallennustila 

hyvin varmuuskopiointiin. Koska ulkoisia kovalevyjä saa monelta eri valmistajalta ja nii-

den hinta määräytyy pitkälti tallennustilan mukaan, on ulkoinen kovalevy hyvä investointi. 
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Ulkoinen kovalevy liitetään palvelimeen kiinni ja palvelimesta luodaan  aluksi täydellinen 

varmuuskopio erillisellä ohjelmistolla. Yrityksellä on varmuuskopiointikäytössä kaksi ul-

koista kovalevyä, joihin varmuuskopiot luodaan. Levy vaihdetaan aina kahden viikon vä-

lein ja toista ulkoista varmuuskopiointilevyä säilytetään toimitilojen ulkopuolella. Yrityk-

sen palvelinta ja varmuuskopiointilevyä säilytetään lukitussa tilassa, johon vain tietyillä 

henkilöillä on oikeus päästä. Yritys käyttää varmuuskopioinnissa vahvaa AES-256-salausta. 

Tässä ratkaisussa luodaan palvelimesta ja sen tiedostoista täysi varmuuskopio kahden vii-

kon välein. Täydellinen varmuuskopiointi on ajastettu aina viikonlopuksi, jolloin se ei rasi-

ta yrityksen resursseja työpäivien aikana. Päivittäin ajetaan palvelimen inkrementaalinen 

varmuuskopiointi, jolloin kopioidaan vain muuttuneet tiedostot. Päivittäinen inkrementaali-

nen varmuuskopiointi suoritetaan öisin.  

 

Etuna tässä vaihtoehdossa ovat sen halpa hinta, sillä se vaatii vain ulkoiset kovalevyt ja 

ohjelmiston, joka saattaa tulla levyjen mukana ilmaiseksi valmistajasta riippuen. Tämä me-

netelmä ei vaadi suurta osaamista, vain erillisen varmuuskopiointiohjelman käyttäminen 

vaatii opettelua. Ohjelmasta riippuen varmuuskopiointi voidaan ajastaa, jotta se tapahtuu 

tiettyinä päivinä sekä määrättyinä kellonaikoina. Varmuuskopioinnin ajastusmahdollisuu-

den ansiosta tämä ratkaisuvaihtoehto ei tarvitse käyttäjän toimintaa muulloin kuin ylläpito-

toimissa, varmuuskopioiden testaamisessa ja kahden viikon välein tapahtuvassa ulkoisen 

levyn vaihdossa sekä mahdollisissa ongelmatilanteissa. Muita etuja tässä ratkaisussa ovat 

levyn helppo vaihdettavuus sekä sen yksinkertaisuus. Haittana tässä ratkaisussa on pidem-

mällä aikavälillä laitteiston uusiminen, mikäli ulkoinen levy hajoaa, tiedon luotettavuus ja 

tiedon katoaminen mahdollisten levyvikojen vuoksi. Taulukossa 6 kerrotaan ulkoisen kova-

levyn etuja sekä haittoja. 
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Taulukko 6. Ulkoisen kovalevyn edut ja haitat. 
Edut Haitat 

Helppo kiinnittää koneeseen. 
Raskaammassa ja jatkuvassa käytössä kovalevyn 
kestävyys vaihtelee. 

Suhteellisen halpa ratkaisu, hinta määräytyy yleensä 
tallennustilan mukaan. 

Raskaammassa käytössä ilmenevät levyviat. 

Ei vaadi suurta osaamista, vain erillisen varmuusko-
piointiohjelman käyttäminen voi vaatia opettelua. 

Mahdollinen tiedon katoaminen levyvikojen vuoksi. 

Helppo vaihtaa kovalevyn hajotessa. 
Voi vaatia erillisen varmuuskopiointiohjelmiston, 
vaikka kovalevyn mukana usein tulee jonkinlainen 
ohjelmisto. 

Melko yksinkertainen ratkaisu. 
Erillinen varmuuskopiointiohjelmisto voi vaatia 
opettelua ja tutustumista. 

Kovalevy on helppo salata. Vaatii ajoittaista ylläpitoa. 

Käyttämättömällä kovalevyllä tieto säilyy pitkään. Levyjen uusiminen aika ajoin ratkaisun toimivuuden 
takaamiseksi. 

 

4.1.2 Ratkaisuvaihtoehto 2: Varmuuskopiointi NAS-
verkkolevypalvelimelle 

 
Toinen paikallinen varmuuskopiointiratkaisuvaihtoehto  on varmuuskopioiminen NAS-

verkkolevypalvelimelle. Näitä NAS-verkkolevypalvelimia on olemassa eri valmistajilta ja 

ne ovat hyvin eri hintaisia. Niihin voi usein lisätä useita kovalevyjä mallista riippuen. Nämä 

NAS-levyt tarjoavat useita erilaisia ominaisuuksia ja niiden mukana useimmiten tulee oma 

varmuuskopiointiohjelma. Usein ne tukevat myös kolmannen osapuolen varmuuskopioin-

tiohjelmia. Näiden verkkolevypalvelimien hyvä puoli on niiden hyvä laajennettavuus, jotta 

tarvittaessa saadaan lisää tallennustilaa asentamalla lisää kiintolevyjä.  

 

Valmistajasta ja mallista riippuen NAS-verkkolevypalvelimen käyttöönottaminen voi olla 

helppoa, sillä niissä on usein mukana käyttöönottoapuri, jonka avulla perusasetukset voi-

daan luoda melko helposti. Jos yritys hankkii NAS-verkkolevypalvelimen kotelon, joudu-

taan siihen myös hankkimaan asennettavat kiintolevyt erikseen. Levyjen asentaminen on 

yleensä helppoa NAS-mallista riippuen. Laitteen hinta määräytyy usein NAS-kotelosta ja 

levyistä, joten tämä ratkaisu on pääsääntöisesti kalliimpi kuin pelkkä ulkoinen kovalevy. 

Laitteiden hinnat ovat yleensä muutamasta sadasta eurosta ylöspäin, mutta halvinta laitetta 

ei kannata hankkia, sillä pidemmällä aikavälillä halvin laite ei välttämättä ole enää halpa, 

mikäli laitetta joudutaan korjaamaan vikojen vuoksi. Pidemmällä aikavälillä tämä on kui-

tenkin parempi ratkaisu kuin tavallinen yksittäinen ulkoinen levy, sillä useat NAS-

verkkolevypalvelimet tukevat usean kovalevyn samanaikaista käyttöä, joten tässä ratkaisus-
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sa voidaan käyttää RAID-tekniikkaa. RAID-tekniikan avulla voidaan lisätä laitteiston luo-

tettavuutta. Esimerkiksi NAS-verkkolevypalvelin käyttää kahta tai useampaa kovalevyä 

samanaikaisesti ja siihen on asetettu peilaava RAID päälle. Tässä RAID-menetelmässä ko-

valevy peilataan toiselle levylle, joten yhden levyn hajoaminen ei kadota kaikkia tietoja. 

Haittapuolena ratkaisussa on puolestaan suuremmat levykustannukset, koska sama tieto 

tallennetaan kahdelle fyysiselle levylle. 

 

Yritys on hankkinut NAS-verkkolevypalvelimen ja siihen kaksi kovalevyä. NAS-levyssä 

on päällä peilaava RAID. NAS-verkkolevypalvelin saadaan käyttöön melko helposti ja 

aluksi yritys luo tiedostopalvelimestaan täydellisen varmuuskopion NAS-verkkolevyyn. 

Täydellinen varmuuskopio luodaan viikon välein ja se on ajastettu viikonlopuksi, jotta se ei 

rasittaisi yrityksen sisäverkkoa ja resursseja. Päivisin ajetaan inkrementaalinen tai differen-

tiaalinen varmuuskopio, joka on ajastettu toimimaan öisin. Tietoturvan kannalta yritys on 

salannut verkkolevyn AES-256-salauksella ja verkkoyhteydet ovat salattuja. Yrityksellä on 

myös mahdollisuus tehdä NAS-verkkolevypalvelimesta erillinen varmuuskopio ulkoiselle 

kovalevylle, jota voidaan säilyttää esimerkiksi toimitilojen ulkopuolella mahdollisten tuli-

palojen tai muunlaisten uhkien varalta. NAS-levyä säilytetään lukitussa tilassa, johon vain 

tietyillä henkilöillä on oikeus päästä.  

 

Etuina tässä ratkaisussa ovat esimerkiksi NAS-verkkolevypalvelimesta riippuen helppo 

käyttöönotto, RAID-tekniikan käyttäminen levyn luotettavuuden lisäämiseksi ja sen helppo 

laajennettavuus. Muita etuja ovat NAS-verkkolevypalvelimien tarjoamat usein monipuoli-

set ominaisuudet. Sen hallinta ja käyttöönotto ei yleensä vaadi suurta osaamista, sillä NAS-

verkkolevypalvelimissa on usein mukana käyttöönottoapuri, jonka avulla voidaan helposti 

asettaa laitteen perusasetukset. Se toimii verkossa, joten sitä voi tarvittaessa käyttää monta 

laitetta samanaikaisesti ja NAS-mallista riippuen on mahdollista laittaa päälle toiminto, 

jossa laitteen erilaiset vika- ja virheilmoitukset saadaan joko tekstiviestillä tai sähköpostilla. 

Samalla NAS-levyn salaus voidaan toteuttaa helposti, sillä ne usein tarjoavat salausvaih-

toehdon käyttöliittymässään. Joissakin malleissa salaus on toteutettu laitteistotasolla, jolloin 

se ei paljoakaan vähennä kirjoitus- ja lukunopeutta. NAS-verkkolevypalvelinratkaisua voi-

daan myös käyttää etävarmuuskopiointiin sen fyysisen sijainnin mukaan. Jos NAS-levy 
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sijaitsee yrityksen toimitilan ulkopuolella, voidaan sitä käyttää etävarmuuskopiointiin ver-

kon yli. Näin saadaan lisää varmuutta mahdollisten kiinteistöön kohdistuvien uhkien takia.  

 

Huonoina puolina tässä ratkaisussa on sen hinta, joka voi vaihdella runsaasti riippuen NAS-

levyn valmistajasta ja mallista, sekä siitä, tuleeko laitteen mukana kovalevyt vai pitääkö ne 

hankkia erikseen. Karkeasti arvioituna kunnollisten NAS-verkkoleyvypalvelimien hinta-

luokka on tällä hetkellä kolmesta sadasta eurosta ylöspäin ilman kovalevyjä. Käytettävien 

kovalevyjen määrästä ja tyypistä riippuen hinta voi nousta runsaasti. Koko ratkaisun hinta-

luokka kovalevyjen kanssa on viidestä sadasta eurosta ylöspäin, aina muutamaan tuhanteen 

euroon. Vaikka NAS-verkkolevypalvelimet tarjoavat useita ominaisuuksia, vaatii niiden 

käyttö usein opettelua. Samoin verkkoyhteyden nopeus vaikuttaa ratkaisun kelpoisuuteen, 

jos NAS-levyä käytetään etävarmuuskopiointiin. Etävarmuuskopiointi tarvitsee myös sala-

tun, turvallisen ja luotettavan verkkoyhteyden, jotta ulkopuoliset eivät pääse siirrettävään 

tietoon. NAS-verkkolevypalvelimen etuja sekä haittoja kerrotaan taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. NAS-verkkolevypalvelimen edut ja haitat. 

Edut Haitat 
Hyvä laajennettavuus, voidaan lisätä kovalevyjä 
suhteellisen helposti erikseen hankittavilla laajen-
nusosilla. 

Melko kallis ratkaisu, mikäli kovalevyt joudutaan 
hankkimaan erikseen. 

Melko yksinkertainen ottaa käyttöön. Vaatii riittävän tiedonsiirtoyhteyden. 

Tarjoaa monipuoliset ominaisuudet. 
Etävarmuuskopiointi menetelmässä tiedonsiirtono-
peus muodostuu pullonkaulaksi. 

NAS-levyn salaus voidaan tehdä melko helposti. 
Riittävän tietoturvan säilyttämiseksi suositellaan 
salatun tiedonsiirtoyhteyden käyttämistä. 

Voidaan käyttää paikalliseen tai etävarmuuskopioin-
tiin. 

Laajemmat ominaisuudet vaativat tutustumista ja 
opettelua. 

Tukee usean kovalevyn samanaikaista käyttöä eli 
RAID-tekniikkaa. 

 

Tukee erillisiä varmuuskopiointiohjelmistoja.  
 

4.2 Ratkaisuvaihtoehto 3: Etävarmuuskopiointi pilvipalveluun 

 

Etävarmuuskopiointiratkaisussa käytetään pilvipalvelua varmuuskopiointiin. Tämä ratkaisu 

on aluksi aikaa vievä, sillä yrityksen tulee valita oikeanlainen pilvipalvelu, joka sopii yri-

tyksen tarpeisiin. Yleisiä seikkoja pilvipalvelun valitsemiseen voivat olla esimerkiksi sen 

käytettävyys eli onko sitä helppo käyttää, palvelun luotettavuus eli pääseekö palvelun yllä-
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pitäjät tietoihin ja miten ne toimivat. Palvelun tarjoamat ominaisuudet ja mitä palvelun 

ominaisuuksia yritys tarvitsee on oleellinen seikka palvelua valittaessa. Samoin pilvipalve-

lun kustannukset on tärkeää ottaa huomioon. Usein pilvipalvelut ovat kuukausimaksullisia 

tai niistä veloitetaan käytettävän tallennustilan mukaan. Tosin tämä riippuu aina palvelun-

tarjoajasta. Palvelun sijainti ja se, missä palvelun palvelimet sijaitsevat fyysisesti, voi olla 

ratkaiseva tekijä, sillä siitä riippuen voidaan päätellä minkä maan lakeja noudatetaan esi-

merkiksi ongelmatilanteissa ja tiedon yksityisyydessä.  

 

Tietoturva on eräs tärkeimmistä huomioon otettavista kohdista pilvipalvelun valitsemisessa. 

Yleisimpiä kohtia, joihin kannattaa kiinnittää huomiota ovat tiedon salaus, yhteyden salaus 

sekä se, pääseekö palveluntarjoaja tietoihin. Nykyään on pilvipalveluita, jotka salaavat läh-

tevän tiedon jo ennen kuin se lähetetään, mikä luo lisäturvaa, sillä siihen ei ulkopuolinen 

pääse käsiksi. Pilvipalveluita käytetään usein verkkoselaimen tai erillisen asiakasohjelman 

avulla. Kuvassa 5 esitetään yrityksen laitteistoa ja pilvipalvelun käyttöä varmuuskopioin-

nissa.  

 

 
Kuva 5. Yrityksen laitteistoa ja pilvipalvelun käyttö. 
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Pilvipalveluiden etuina ovat niiden helppokäyttöisyys, sillä ne eivät vaadi monimutkaista 

ylläpitoa, ja ne toimivat useilla eri laitteilla ja käyttöjärjestelmillä. Samalla ne toimivat ver-

kossa, joten ne ovat riippumattomia paikasta ja niihin ei vaikuta yritykseen kohdistuvat 

fyysiset uhat, kuten tulipalot ja vesivahingot. Pilvipalvelun etuina ovat myös pienet laite-

kustannukset, sillä ne eivät vaadi monimutkaista laitteistoa. Samalla ne vapauttavat yrityk-

sen laitteistoresursseja, sillä niiden toiminta vaatii vain asiakasohjelman tai verkkoselai-

men. Tiedostojen palauttaminen on useimmissa palveluissa myös helppo toteuttaa.  

 

Huonoina puolina pilvipalveluissa ovat niiden mahdolliset tietoturvaongelmat, mutta tiedon 

salaus antaa lisäturvaa näihin ongelmiin. Verkkoyhteyden nopeus muodostuu usein pullon-

kaulaksi, mikäli siirrettävää tietoa on paljon. Samalla näiden palveluiden käyttö varmuus-

kopioinnissa vaatii luotettavan ja salatun yhteyden. Ilman luotettavaa verkkoyhteyttä tieto 

voi jäädä lähettämättä tai se voi sirpaloitua, joka johtaa tiedon toimimattomuuteen. Vaikka 

palveluiden hinta on usein kuukausimaksullinen, siihen usein vaikuttaa käytettävän tiedon 

määrä. Taulukossa 8 kerrotaan pilvipalveluratkaisun etuja sekä haittoja. 

 

Taulukko 8. Pilvipalvelun edut ja haitat. 

Edut Haitat 

Yleensä helppokäyttöisiä. Tietoturva usein ongelma. 
Toimii usealla eri alustalla. Suositellaan salatun tiedonsiirtoyhteyden käyttöä. 
Vaatii toimiakseen vain internetselaimen tai erillisen 
pilvipalvelun asiakasohjelman. 

Tiedonsiirtonopeus mahdollinen ongelma. 

Ei vaadi suurta ylläpitoa. 
Vaatii luotettavan tiedonsiirtoyhteyden, jotta lähetet-
tävä tieto ei sirpaloidu.  

Toimivat verkossa, joten ne ovat riippumattomia 
paikasta. 

Usein kuukausimaksullinen ja hinta määräytyy käy-
tettävän tallennustilan mukaan. 

Pilvipalveluun ei vaikuta yritykseen kohdistuvat 
tapaturmat, kuten tulipalot ja vesivahingot. 

Pilvipalvelun laitteistoon ei voida vaikuttaa. 

Ei vaadi erillistä laitteistoa. 
Suositellaan tiedostojen salausta ennen kuin tiedos-
tot lähetetään pilvipalveluun. 

Tiedostojen palauttaminen usein melko helppoa. 
Oikeanlaisen pilvipalvelun valitseminen aikaa vievä 
toimenpide. 
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4.3 Ratkaisuvaihtoehtojen arviointi luvussa 2 luotujen tietoturvakritee-

rien avulla 

 

Tässä kappaleessa arvioidaan ratkaisuvaihtoehtojen kelpoisuutta tietoturvaluvun (Luku 2) 

lopussa olevan taulukon 2 kriteerien avulla. Taulukossa 2 on 15 kriteeriä, joiden avulla rat-

kaisuvaihtoehtoja on tarkoitus tarkastella. Aluksi tarkastellaan tietoturvaan liittyviä kritee-

reitä, kuten laitteiston fyysistä sijaintia ja fyysistä turvallisuutta, käyttöoikeuksia, käyttöoi-

keuksien valvontaa, salauksen käyttöä, tietojen suojaustasoa, todentamista, luotettavuutta ja 

tiedon eheyden säilymistä. Tämän jälkeen tarkastellaan ratkaisujen järjestelmään ja käyt-

töön liittyviä kriteereitä, kuten ongelmatilanteita, tietojärjestelmän ylläpitoa, tietoliiken-

neyhteyttä, verkonhallintaa, yhteensopivuutta, käytettävyyttä ja hintaa. Taulukossa 9 esite-

tään ratkaisuvaihtoehdot ja arviointikriteerit sekä samalla se toimii ratkaisuvaihtoehtojen 

lyhyenä vertailuna.  
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Taulukko 9. Ratkaisuvaihtoehtojen arviointi ja vertailu. 

Kriteeri Ratkaisu 1: Ulkoinen kovalevy Ratkaisu 2: NAS-
verkkolevypalvelin 

Ratkaisu 3: Pilvi-
palvelu 

Tietoturvaan liittyvät kriteerit. 

Fyysinen sijainti ja 
fyysinen turvallisuus 

− Sijaitsee yrityksen 
toimitiloissa. 

− Sijaitsee lukitussa ti-
lassa, jonne vain en-
nalta määrätyt henki-
löt pääsevät.  

− Sijaitsee joko yrityksen 
tiloissa tai yrityksen ul-
kopuolella. 

− Sijainti riippuu siitä, 
onko käytössä paikalli-
nen vai etävarmuusko-
piointi-ratkaisu. 

− Sijaitsee lukitussa tilas-
sa, jonne vain ennalta 
määrätyt henkilöt pää-
sevät. 

− Sijaitsee yrityk-
sen ulkopuolella. 

− Palvelusta riip-
puen voi sijaita 
myös eri maassa. 

− Laitteisto usein 
palveluntarjoajan 
lukituissa ja val-
votuissa tiloissa. 

Käyttöoikeudet 

− Ylläpitäjä määrittelee 
käyttöoikeudet tie-
dostoille. 

− Ylläpitäjällä kaikki 
oikeudet.  

− Tavallisilla käyttäjillä 
mahdollisesti rajatut 
oikeudet tiedostoihin. 

− Ylläpitäjä valvoo 
varmuuskopioinnin 
fyysistä laitteistoa.  

− Erilliset käyttäjätilit 
mahdollisia, joten eri-
laisia käyttöoikeuksia. 

− Eri käyttäjäryhmällä eri 
oikeudet. 

− Määritellään 
erikseen riippuen 
palvelusta. 

− Ylläpitäjällä oi-
keudet. 

Käyttöoikeuksien 
valvonta 

− Ylläpitäjä valvoo, li-
sää ja muokkaa käyt-
töoikeuksia tiedos-
toille. 

− Ylläpitäjä määrittelee ja 
valvoo käyttöoikeuksia. 

− Käyttäjiä sekä käyttöoi-
keuksia varmuuskopi-
oihin voidaan lisätä ja 
muokata NAS-levyn 
hallintapaneelista. 

− Ylläpitäjä val-
voo.  

Salauksen käyttö 

− Salaus mahdollista 
erillisen ohjelman 
avulla. 

− Mahdollisesti var-
muuskopiointiohjel-
misto osaa automaat-
tisesti salata. 

− Usein vahva AES-
256-salaus käytössä. 

− Salaus NAS-levystä 
riippuen helppoa. 

− Käyttää usein vahvaa 
AES-256-salausta. 

− Levyn hallintapaneelis-
ta helppo valita levyn 
salaus. 

− Palvelusta riip-
puen mahdolli-
suus salaukseen. 

− Usein vahva 
AES-salaus käy-
tössä. 

− Osa palveluista 
osaa salata tiedon 
jo ennen sen lä-
hettämistä pil-
veen. 

Tietojen suojaustaso − Kaikki tieto salataan 
vahvalla salauksella. 

− Kaikki tieto salataan 
vahvalla salauksella. 

− Kaikki tieto sala-
taan vahvalla sa-
lauksella. 

Todentaminen 

− Ylläpitäjällä erillinen 
käyttäjätunnus ja sa-
lasana. Palvelimelle, 
josta varmuuskopi-
ointi hoidetaan. Itse 
levyssä ei ole toden-

− Ylläpitäjällä erillinen 
käyttäjätunnus ja sala-
sana, jolla kirjaudutaan 
laitteen hallintapanee-
liin. 

− Ylläpitäjällä 
mahdollisesti 
erillinen käyttä-
jätunnus ja sala-
sana. 

− Mahdollisesti 
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tamista. vain ylläpitäjällä 
oikeus päästä 
palveluun. 

Luotettavuus 

− Tiedostojen luotetta-
vuus voi levyn kun-
nosta riippuen vaih-
della.  

− Yhden levyn käyttä-
minen luo mahdolli-
sia ongelmia pidem-
mässä käytössä. 

− Tiedon palautuksessa 
voi ilmetä ongelmia, 
mikäli levy on vioit-
tunut. 

− Useamman levyn käyttö 
lisää luotettavuutta. 

− Varmuuskopiointia luo-
taessa voi tapahtua yh-
teysongelmia. 

− Mahdolliset yh-
teysongelmat 
voivat vaikuttaa 
tiedonsiirtoon ja 
tiedostojen ehey-
teen. 

− Näin ollen tiedon 
luotettavuus voi 
heiketä.  

Tiedon eheyden säi-
lyminen 

− Tiedon eheyden rik-
koontuminen mah-
dollista. 

− Mahdollisia tiedon-
siirto ongelmia. 

− Ainoastaan yhden le-
vyn käyttäminen voi 
aiheuttaa ongelmia 
tiedon eheyteen. 

− Yhden levyn käyttä-
minen on altis fyysi-
sille vioille. 

− Vahva salaus estää 
tiedon luvatonta käyt-
töä. 

− Useamman levyn sa-
manaikainen käyttö ja 
peilaava RAID antavat 
paremman turvan tiedon 
eheydelle. 

− Luotettavampi kuin yh-
den ulkoisen levyn 
käyttö. 

− Vahvan salauksen käyt-
tö estää tiedon luvatonta 
käyttämistä. 

− Mahdolliset on-
gelmat tiedon-
siirrossa voivat 
vaikuttaa tiedon 
eheyteen. 

− Erilaiset tieto-
murrot mahdolli-
sia. 

− Vahvan salauk-
sen käyttö estää 
luvatonta tiedon 
muuttamista. 

Järjestelmään ja käyttöön liittyvät kriteerit 

Ongelmatilanteet 
− Ongelmatilanteissa 

ylläpitäjä vastaa kai-
kesta. 

− Ongelmatilanteissa 
ylläpitäjä vastaa 
kaikesta. 

− Laitteesta riippuen 
mahdollisuus saada 
laitteen vika- ja 
virheilmoitukset 
sähköpostilla tai 
tekstiviestillä. 

− Palveluntarjoajalla 
vastuu fyysisen lait-
teiston toiminnasta ja 
palvelun ongelmista. 

Tietojärjestelmän 
ylläpito 

− Ylläpitäjä huolehtii 
tietojärjestelmän toi-
minnasta ja turvalli-
suudesta. 

− Ylläpitäjä henkilö, 
jolla ainakin jonkin 
verran osaamista ai-
heesta. 

− Ylläpitäjä huolehtii 
tietojärjestelmän 
toiminnasta ja tur-
vallisuudesta. 

− Ylläpitäjä henkilö, 
jolla ainakin jonkin 
verran osaamista 
aiheesta. 

− Palveluntarjoaja huo-
lehtii pilvipalvelun 
fyysisestä ylläpidosta 
ja turvallisuudesta. 

− Varmuuskopioinnista 
huolehtii yrityksen 
ylläpitäjä. 

Tietoliikenneyhteys 

− Ulkoinen levy kiinni 
kaapelilla palveli-
messa. 

− Toimii vain sisäver-
kossa, suoralla kaape-
liyhteydellä. 

− NAS-
verkkolevypalvelin 
toimii verkossa. 

− Suojattu sisäverkko 
ja salattu yhteys 
NAS-levyyn. 

− Yhteysnopeus voi 
muodostua pullon-

− Salattu yhteys palve-
luun vaaditaan. 

− Yhteysnopeus ratkai-
seva tekijä tiedonsiir-
rossa.  

− Yhteysnopeus mah-
dollinen pullonkaula 
suuremmilla data-
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kaulaksi suurem-
milla datamäärillä. 

määrillä. 

Verkon hallinta 
− Yrityksen ylläpitäjä 

vastaa sisäverkon 
turvallisuudesta ja 
valvonnasta.  

− Yrityksen ylläpitäjä 
vastaa sisäverkon 
turvallisuudesta, 
valvonnasta ja suo-
jattujen yhteyksien 
käytöstä yrityksen 
puolella. 

− Yrityksen ylläpitäjä 
vastaa suojatun yh-
teyden käytöstä ja sen 
valvonnasta yrityksen 
puolella. 

Yhteensopivuus 

− Hyvä yhteensopi-
vuus, ulkoinen levy 
on helppo asentaa. 

− Toimii kaikissa ko-
neissa. 

− Toimii kaikissa ko-
neissa ja useissa 
laitteissa verkon 
yli. 

− Helppo asentaa. 

− Hyvä yhteensopi-
vuus. 

− Toimii kaikissa lait-
teissa. 

− Vaatii erillisen asia-
kasohjelmiston tai 
verkkoselaimen. 

Käytettävyys 
− Helppo asentaa. 
− Varmuuskopiointioh-

jelman käyttö voi 
vaatia opettelemista. 

− Helppo asentaa ja 
ottaa käyttöön. 

− NAS-levyn erilliset 
toiminnot vaativat 
opettelua. 

− Helppo käyttää. 
− Ei vaadi suurta osaa-

mista. 

Hinta 

− Melko halpa 
− Hinta koostuu ulkoi-

sesta levystä ja mah-
dollisesta varmuus-
kopiointiohjelmistost
a. 

− Hinta keskiluokkaa.  
− Hinta koostuu 

NAS-levyn kote-
losta ja kovalevyis-
tä. 

− Karkeasti arvioitu-
na hinta on noin 
kolmesta sadasta 
eurosta ylöspäin 
ilman kovalevyjä. 

− Kovalevyjen kans-
sa viidestä sadasta 
eurosta ylöspäin 

− Yleensä kuukausi-
maksullinen. 

− Hinta määräytyy tal-
lennuskapasiteetin 
mukaan. 

− Karkeasti arvioituna 
muutamasta kymme-
nestä eurosta pariin 
sataan euroon kuu-
kaudessa. 
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4.4 Ratkaisuvaihtoehtojen pisteytysmalli 
 
Tässä kappaleessa esitellään eräs pisteytysmalli, jonka avulla voidaan helpottaa eri ratkai-

suvaihtoehtojen valitsemista, mikäli vaihtoehdot tuntuvat liian tasaväkisiltä. Luvussa 2 si-

jaitsevan taulukon 2 arviointikriteerit ovat jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa on Tieto-

turvaan liittyvät kriteerit ja toinen osa on järjestelmään ja käyttöön liittyvät kriteerit. 

Jokaiselle kriteerille on annettu pistemäärä sen mukaan, kuinka tärkeä kyseinen kriteeri on 

kirjoittajan mielestä. Osasta 1 saatava kokonaispistemäärä on 70 pistettä ja toisesta osasta 

30 pistettä. Molempien osien yhteenlaskettu kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Ratkaisu-

vaihtoehdoille on aluksi pohdittu tärkeimmät ominaisuudet kriteereihin perustuen ja näiden 

tärkeimpien kriteerien pohjalta on annettu ratkaisuvaihtoehdolle kriteerin täydet pisteet. 

Taulukossa 10 on esitelty ratkaisuvaihtoehtojen mallipisteytys ja kriteereistä saatavat pis-

temäärät. 

 

Ensimmäiselle ratkaisuvaihtoehdolle eli ulkoiselle kovalevylle tärkeimpiä ominaisuuksia 

kriteereihin perustuen ovat fyysinen sijainti  ja fyysinen turvallisuus, koska yritys voi itse 

määritellä laitteen sijainnin ja kuinka sitä säilytetään. Tietojen suojaustaso, sillä se voidaan 

itse määritellä ja tärkeimmät tiedostot salataan vahvalla salauksella. Salauksen käyttö -

kriteeri on valittu, sillä ulkoinen kovalevy on helppo salata vahvalla salauksella. Tämä voi 

tosin vaatia erillisen salausohjelmiston. Tietoliikenneyhteys on valittu tärkeäksi ominaisuu-

deksi, koska ulkoinen kovalevy ei vaadi verkkoa toimiakseen ja se liitetään fyysisellä kaa-

pelilla kiinni koneeseen. Samalla se tuottaa vähemmän virheitä tiedonsiirrossa fyysisestä 

kaapelista johtuen. Hinta on valittu tärkeäksi ominaisuudeksi, koska ulkoinen kovalevy on 

halpa ja sen hinta yleensä määräytyy laitteen tallennuskapasiteetista. Käytettävyys on myös 

tärkeä ominaisuus tälle ratkaisulle, koska ulkoisen kovalevyn käyttö on helppoa ja se on 

helppo liittää koneeseen. Erillisen varmuuskopiointiohjelmiston käyttö voi vaatia opettelua. 

Viimeiseksi ominaisuudeksi on valittu yhteensopivuus, sillä ulkoiset kovalevyt toimivat 

kaikissa koneissa. 

 

Toiselle ratkaisuvaihtoehdolle eli NAS-verkkolevypalvelin ratkaisulle tärkeitä ominaisuuk-

sia kriteereihin perustuen ovat fyysinen sijainti ja fyysinen turvallisuus, sillä yritys voi itse 

määritellä laitteen sijainnin ja kuinka turvallisesti sitä säilytetään. Käyttöoikeudet ovat tässä 



 

 
 
 

50 

ratkaisussa helppo määritellä laitteen hallintapaneelista ja samalla laitevalmistajasta riippu-

en tukevat ne yleensä useita käyttäjiä. Käyttöoikeuksien valvonta on ylläpitäjälle helppoa, 

sillä laitteen hallintapaneelista on helppo määritellä ja valvoa eri käyttöoikeuksia. Salauk-

sen käyttäminen laitteessa on helppoa, koska laitteessa on usein mukana oma salaustoimin-

to ja joissakin malleissa on mukana laitteistotasolla toimiva salaustoiminto, joka nopeuttaa 

salattavan tiedon lukemista ja kirjoittamista. Todentaminen on eräs tärkeä ominaisuus ja 

laitteen asetuksiin ja hallintapaneeliin kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tieto-

jen suojaustaso voidaan määritellä itse ja yritys voi salata kaikista tärkeimmät tiedot vah-

valla salauksella. Tiedon eheys säilyy NAS-verkkolevylaitteessa hyvin kun laitteessa on 

käytössä asianmukaiset käyttöoikeudet. Tarvittaessa voidaan määritellä, että vain ylläpitäjä 

pääsee varmuuskopioihin, jotta varmuuskopioita ei pääse ulkopuoliset muuttamaan ilman 

lupaa. Luotettavuus on hyvä NAS-verkkolevylaitteessa, sillä ne tukevat useamman kovale-

vyn samanaikaista käyttöä, joka lisää luotettavuutta, sillä yhden kovalevyn hajoaminen ei 

kadota kaikkia tietoja. Käytettävyys on NAS-verkkolaitteessa helppoa ja siihen on helppoa 

luoda sopivat asetukset laitteessa olevan käyttöönottoapurin avulla. Laitteen laajemmat 

ominaisuudet voivat vaatia tutustumista ja opettelua. Ongelmatilanteet ovat ylläpitäjälle 

helppo huomata, koska laitteen valmistajasta riippuen siinä voi olla ominaisuus, jolla erilai-

set virhe- ja ongelmailmoitukset saadaan tekstiviestillä tai sähköpostilla. Yhteensopivuus on 

hyvä, sillä laite toimii verkossa ja kaikilla laitteilla. 

 

Kolmannessa ratkaisuvaihtoehdossa eli pilvipalveluratkaisuvaihtoehdossa tärkeimpiä omi-

naisuuksia kriteereihin perustuen ovat käyttöoikeudet eli palvelusta riippuen voidaan siihen 

myöntää erilaisia käyttöoikeuksia. Todentaminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanal-

la, mutta palvelusta riippuen voi olla mahdollista käyttää kaksivaiheista tunnistautumista. 

Tietojen suojaustaso voidaan itse määritellä, ja se kuinka tärkeää tietoa palveluun lähete-

tään. Palvelun luotettavuus on usein hyvä, mutta mahdollisia ongelmia tuovat palveluun 

kohdistuvat tietomurrot ja tietoturvauhat. Tiedon eheyden säilyminen on  yleensä hyvä pal-

velun puolesta, mutta tiedonsiirrossa on mahdollista tapahtua eheyden särkymistä. Yhteen-

sopivuus on pilvipalveluilla hyvä, sillä ne toimivat useimmilla laitteilla ja alustoilla. Palve-

lut toimivat yleensä verkkoselaimella tai erillisellä asiakasohjelmalla. Pilvipalveluiden 

hinta on yleensä kuukausittainen ja se määräytyy käytettävän tallennuskapasiteetin ja omi-

naisuuksien mukaan. Ongelmatilanteissa palveluntarjoaja vastaa palvelun fyysisestä lait-
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teistosta. Tiedonsiirtoon liittyvät ongelmat ovat yleensä asiakkaan vastuulla. Käytettävyys 

palveluissa on yleensä helppoa ja ne ovat helppo ottaa käyttöön. Taulukossa 10 esitetään 

ratkaisuvaihtoehtojen pisteytystä näiden kriteereihin pohjautuvien tärkeimpien ominaisuuk-

sien perusteella.  

 

Taulukossa 10 on jokaisen kriteerin riville merkitty X ratkaisuvaihtoehdon kohtaan, mikäli 

kyseinen kriteeri on erityisen hyvä ominaisuus ratkaisuvaihtoehdossa. Näiden hyvien omi-

naisuuksien perusteella on annettu  ratkaisulle täydet pisteet kriteeristä. Kohdat joihin ei ole 

merkitty mitään, ovat sellaisia kohtia,  joita yritys voi oman harkinnan mukaan pisteyttää. 

Ratkaisuvaihtoehtojen pisteytyksessä on huomioitu vain niille tärkeimmät kriteerit, joiden 

avulla voidaan antaa peruspisteytys eri ratkaisuvaihtoehdoille. Pisteytyksen perusteella voi-

daan mahdollisesti suositella tiettyä ratkaisuvaihtoehtoa.  

 

Esimerkiksi jos tietoturvasta saadut pisteet ovat alle 50 sekä järjestelmään ja käyttöön liit-
tyvistä kriteereistä saadut pisteet ovat 10–30, voidaan suositella ulkoista kovalevyä. Mikäli 
tietoturvasta saadut pisteet ovat yli 60 sekä järjestelmästä ja käytöstä saadut pisteet ovat 
10–30, voidaan suositella NAS-verkkolevypalvelin ratkaisua. Jos tietoturvasta saadut pis-
teet ovat 50–60 sekä järjestelmään ja käyttöön liittyvät pisteet ovat yli 20, voidaan suositel-
la pilvipalvelua. Taulukossa 11 esitetään eri ratkaisuvaihtoehtojen koontitaulukko eduista ja 
haitoista.  
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Taulukko 10. Ratkaisuvaihtoehtojen tärkeimmät ominaisuudet kriteereihin perustuen ja pisteet 

niiden pohjalta. 

Kriteerit ja niiden 
tuomat pisteet 

Ulkoinen 
kovalevy 

Pisteet 
 NAS-

verkkolevypalvelin 
Pisteet Pilvipalvelu Pisteet 

Osa 1: Tietoturvaan liittyvät kriteerit  
Fyysinen sijainti ja 
turvallisuus 
(1–10 p) 

X 10 X 10   

Käyttöoikeudet  
(1–10 p) 

  X 10 X 10 

Käyttöoikeuksien 
valvonta (1–5 p) 

  X 5 X 5 

Salauksen käyttö 
(1–10 p) 

X 10 X 10   

Tietojen suojausta-
so  
(1–5 p) 

X 5 X 5 X 5 

Todentaminen  
(1–10 p) 

  X 10 X 10 

Luotettavuus  
(1–10 p) 

  X 10 X 10 

Tiedon eheyden 
säilyminen  
(1–10 p) 

  X 10 X 10 

Osan 1 pisteet yh-
teensä 

25 70 50 

Osa 2: Järjestelmään ja käytettävyyteen liittyvät kriteerit 
Ongelmatilanteet 
(1–4 p) 

X  X 4 X 4 

Tietojärjestelmän 
ylläpito (1–4 p) 

      

Verkon hallinta 
(1–2 p) 

      

Tietoliikenneyhteys 
(1–5 p) 

X 5     

Yhteensopivuus 
(1–5 p) 

X 5 X 5 X 5 

Käytettävyys  
(1–5 p) 

X 5 X 5 X 5 

Hinta (1–5 p) X 5   X 5 
Osan 2 pisteet yh-
teensä 

20 14 19 

Osista 1 ja 2 saadut 
pisteet yhteensä 

45 84 69 
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Taulukko 11. Ratkaisuvaihtoehtojen koontitaulukko eduista ja haitoista. 

 Ratkaisu 1: Ulkoinen ko-

valevy 

Ratkaisu 2: NAS-

verkkolevypalvelin 
Ratkaisu 3: Pilvipalvelu 

Edut 

+ Helppo kiinnittää koneeseen. 
+ Suhteellisen halpa ratkaisu, 

hinta määräytyy yleensä tal-
lennustilan mukaan. 

+ Ei vaadi suurta osaamista, 
vain erillisen varmuuskopi-
ointi ohjelmiston käyttämi-
nen voi vaatia opettelua. 

+ Helppo vaihtaa kovalevyn 
hajotessa. 

+ Melko yksinkertainen ratkai-
su. 

+ Kovalevy on helppo salata. 
+ Käyttämättömällä kovalevyl-

lä tieto säilyy pitkään. 

+ Hyvä laajennettavuus, voidaan 
lisätä kovalevyjä suhteellisen 
helposti erikseen hankittavilla 
laajennusosilla. 

+ Melko yksinkertainen ottaa 
käyttöön. 

+ Tarjoaa monipuoliset ominai-
suudet. 

+ NAS-verkkolevyn salaus 
voidaan tehdä melko helposti. 

+ Voidaan käyttää paikalliseen 
tai etävarmuuskopiointiin. 

+ Tukee usean kovalevyn sa-
manaikaista käyttöä eli RAID-
tekniikkaa. 

+ Tukee erillisiä varmuuskopi-
ointiohjelmistoja. 

+ Yleensä helppokäyttöisiä. 
+ Toimii usealla eri alustalla. 
+ Vaatii toimiakseen vain 

internetselaimen tai erillisen 
pilvipalvelun asiakasohjel-
man. 

+ Ei vaadi suurta ylläpitoa. 
+ Toimivat verkossa, joten ne 

ovat riippumattomia paikas-
ta. 

+ Pilvipalveluun ei vaikuta 
yritykseen kohdistuvat tapa-
turmat, kuten tulipalot ja ve-
sivahingot. 

+ Ei vaadi erillistä laitteistoa. 
+ Tiedostojen palauttaminen 

usein melko helppoa. 

Haitat 

− Raskaammassa ja jatku-
vassa käytössä kovalevyn 
kestävyys vaihtelee. 

− Raskaammassa käytössä 
ilmenevät levyviat. 

− Mahdollinen tiedon ka-
toaminen levyvikojen 
vuoksi. 

− Voi vaatia erillisen var-
muuskopiointiohjelmis-
ton, vaikka kovalevyn 
mukana usein tulee jon-
kinlainen ohjelmisto. 

− Erillinen varmuuskopioin-
tiohjelmisto voi vaatia 
opettelua ja tutustumista. 

− Vaatii ajoittaista ylläpitoa. 
− Levyjen uusiminen aika 

ajoin ratkaisun toimivuu-
den takaamiseksi. 

− Melko kallis ratkaisu, mi-
käli kovalevyt joudutaan 
hankkimaan erikseen. 

− Vaatii riittävän tiedonsiir-
toyhteyden. 

− Etävarmuuskopiointi mene-
telmässä tiedonsiirtonopeus 
muodostuu pullonkaulaksi. 

− Riittävän tietoturvan säilyt-
tämiseksi suositellaan sala-
tun tiedonsiirtoyhteyden 
käyttämistä. 

− Laajemmat ominaisuudet 
vaativat tutustumista ja 
opettelua. 

 

− Tietoturva usein ongelma. 
− Suositellaan salatun tie-

donsiirtoyhteyden käyt-
töä. 

− Tiedonsiirtonopeus mah-
dollinen ongelma. 

− Vaatii luotettavan tiedon-
siirtoyhteyden, jotta lähe-
tettävä tieto ei sirpaloidu.  

− Usein kuukausimaksulli-
nen ja hinta määräytyy 
käytettävän tallennustilan 
mukaan. 

− Pilvipalvelun laitteistoon 
ei voida vaikuttaa. 

− Suositellaan tiedostojen 
salausta ennen kuin tie-
dostot lähetetään pilvi-
palveluun. 

− Oikeanlaisen pilvipalve-
lun valitseminen aikaa 
vievä toimenpide. 
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5 TULOKSET 
 

Luvussa 2 tutkittiin tietoturvaa yleisesti kirjallisuuden pohjalta. Samalla luvussa selvitettiin 

yleisimpiä tietoturvauhkia, kuten haittaohjelmia ja sosiaalisia uhkia. Tutkimuksen perus-

teella tietoturva on hyvin laaja alue, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti. Yleisempiä tietotur-

vauhkia ovat erilaiset haittaohjelmat, kuten virukset, madot sekä nykyaikana yleistyneet 

kiristysohjelmat. Samalla luvussa tarkastellaan erilaisia yksinkertaisia tapoja parantaa tieto-

turvaa. Joten myös yksinkertaisilla keinoilla voidaan parantaa tietoturvaa. Luvun lopuksi 

laadittiin kriteerit, joiden avulla arvioidaan luvun 4 ratkaisuvaihtoehtoja. Kriteerit ovat va-

littu niiden yleisyyden ja soveltuvuuden takia.  

 

Luvussa 3 Tutkitaan kirjallisuuden pohjalta varmuuskopiointia ja mitä kaikkea siihen liit-

tyy. Luvussa perehdytään varmuuskopiointiin yleisesti, käydään läpi varmuuskopioinnin 

suunnittelua yleisesti sekä kerrotaan erilaisia varmuuskopiointimenetelmiä. Tutkimuksen 

perustella varmuuskopioinnin suunnittelu on erityisen tärkeää, mikäli halutaan luoda kun-

nollinen ja toimiva varmuuskopiointijärjestelmä. Samalla kunnollinen suunnitelma helpot-

taa yrityksen toimintaa varmuuskopioinnin osalta. Luvussa perehdytään sekä paikalliseen 

että etävarmuuskopiointiin. Etävarmuuskopiointimenetelmäksi valittiin pilvipalveluiden 

käyttö.  

 

Luvussa 4 on luotu erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja lukujen 2 ja 3 pohjalta. Ratkaisuvaihtoeh-

toina luotiin kolme erilaista vaihtoehtoa, joiden käyttö ei vaadi suurta osaamista. Vaikka 

ratkaisuvaihtoehdot eivät vaadi suurta osaamista, vaativat ne kuitenkin aikaa, resursseja 

sekä perusosaamista. Koska kyseessä on tietotekninen ala, vaativat ratkaisut aina jonkin 

verran osaamista. Ratkaisuvaihtoehdoiksi päätyivät varmuuskopiointi ulkoiselle kovalevyl-

le, varmuuskopiointi NAS-verkkolevypalvelimelle ja varmuuskopiointi pilvipalveluun. 

Jokaisessa ratkaisuvaihtoehdossa on omat hyvät ja huonot puolensa. 

 

Varmuuskopiointi ulkoiselle levylle on luultavasti halvin ratkaisu toteuttaa, mutta sen luo-

tettavuus ei ole pidemmässä käytössä tarpeeksi luotettava johtuen kovalevyn pidemmän 

ajan raskaammasta käytöstä, jolloin kovalevy voi alkaa tuottamaan virheitä tai siihen voi 

ilmetä fyysisiä vikoja. Tätä luotettavuusongelmaa voidaan kiertää jonkin verran tekemällä 

lisäinvestointeja ja hankkimalla aika ajoin uusia kovalevyjä. Tässä tapauksessa luotettavuu-
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teen vaikuttaa vahvasti kiintolevyn ikä, sillä ne eivät välttämättä kestä pitkää aikaa ras-

kaammassa käytössä. Korkeintaan muutamia vuosia ennen kuin ne alkavat tuottamaan vir-

heitä. Tietoturvan kannalta ulkoisen levyn salaus on helppo toteuttaa ja vain erillisen var-

muuskopiointiohjelman käyttö ja sen asetukset vaativat tutustumista ja opettelua. Ulkoinen 

levy on myös helppo ottaa käyttöön ja liittää koneeseen.  

 

Varmuuskopiointi NAS-verkkolevypalvelimelle on kalliimpi ratkaisu, mutta pidemmällä 

aikavälillä se näyttää olevan järkevä investointikohde. NAS-verkkolevypalvelimet mahdol-

listavat usein usean kovalevyn käytön samanaikaisesti, mikä mahdollistaa peilaavan RAID-

tekniikan käytön. Tämä tekniikka lisää tiedon luotettavuutta ja eheyttä, sillä se peilaa toisen 

kovalevyn toiselle. Näin ollen yhden levyn hajotessa kaikki tieto ei katoa. NAS-

verkkolevypalvelin tarjoaa monipuoliset ominaisuudet, sitä voi käyttää monta laitetta sa-

manaikaisesti ja niissä on usein hyvä laajennettavuus eli niihin voidaan kiinnittää useita 

kovalevyjä helposti. Se on usein helppo ottaa käyttöön, mutta muut edistyneemmät ominai-

suudet voivat vaatia opettelua. NAS-verkkolevypalvelin -ratkaisua voidaan käyttää myös 

etävarmuuskopiointiin, mikäli se sijaitsee toimitilojen ulkopuolella. Tämä ratkaisu tarjoaa 

monipuolisia ominaisuuksia ja pitkän käyttöiän, vaikka saattaa olla melko kallis vaihtoehto 

mikroyritykselle. 

 

Etävarmuuskopiointiratkaisuna on pilvipalvelun käyttäminen. Oikeanlaisen pilvipalvelun 

valitseminen on aikaa vievä tapahtuma, sillä yrityksen tulee ottaa huomioon useita asioita 

valintaa tehdessä. Pilvipalveluiden yksi yleisimmistä ongelmista on tietoturva sekä mahdol-

liset yhteysongelmat. Pilvipalvelusta riippuen on suositeltavaa käyttää tiedon vahvaa sala-

usta jo ennen kuin se lähetetään pilvipalveluun. Pilvipalveluiden käyttö vaatii salattua ja 

luotettavaa yhteyttä, jotta tietoa voidaan siirtää turvallisesti. Yrityksen kannalta myös tieto-

liikenneyhteyden luotettavuus ja nopeus ovat mahdollisia ongelmakohtia pilvipalveluita 

käytettäessä. Hyvänä puolena pilvipalveluissa on niiden käytön helppous ja vähäinen yllä-

pito. Niissä on usein kuukausittainen maksu, joka yleensä määräytyy tallennustilan ja käy-

tettävien ominaisuuksien perusteella. Tämä ratkaisu on sopiva vaihtoehto yrityksille, joilla 

on vähäinen tiedonsiirtotarve tai tarve vähäiseen ylläpitoon. 
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6 TULEVAISUUDEN POHDINTAA 

 

Tulevaisuutta ajatellen työstä saisi paremman ja kattavamman tutustumalla syvemmin tieto-

turva- ja varmuuskopiointiaiheisiin. Tietoturvasta tulisi tutustua tarkemmin kryptografiaan 

ja erilaisiin salausmenetelmiin sekä monimutkaisempiin tietoturvan parantamiskeinoihin. 

Myös erilaisten tietoturvakartoitusten ja riskianalyysien tekoon tulisi tutustua tarkemmin. 

Varmuuskopioinnista tulisi syventyä tarkemmin erilaisiin varmuuskopiointiohjelmistoihin 

ja teknisiin näkökulmiin, kuten kiintolevyjen tiedonsiirtonopeuksiin ja tietoliikenneyhteyk-

sien nopeuteen ja niiden toimintaan. Samalla työtä voisi jatkaa ohjelmistopuolen toiminnan 

tutkimisella sekä itse ratkaisuvaihtoehtojen toteuttamisella fyysisesti. Jatkoa varten olisi 

myös hyvä käydä läpi erilaisten valmiiden pilvipalveluiden tarjontaa, jotka lupaavat val-

miin ratkaisun varmuuskopiointiin. Samalla jatkoa ajatellen olisi hyvä käydä läpi markkina-

tarjonta valmiista, käyttöönottoa vaille olevasta,  paikallisen varmuuskopiointipalveluiden 

toteutuksista. 

 

Tulevaisuuden kannalta tutkimuksen ratkaisut voivat vaihdella runsaasti kehittyvän tekno-

logian ansiosta. Muutamien vuosien kuluttua on mahdollista, että olemassa  on vielä pa-

rempia ja halvempia ratkaisuja toteuttaa varmuuskopiointi. Myös erilaisten varmuuskopi-

ointimenetelmien kehittyminen voi tuoda uusia haasteita ja tuloksia. Samalla teknologian 

kehittymisen myötä erilaisten varmuuskopiointivaihtoehtojen hinta voi muuttua paljon. 

Esimerkiksi tallennustilan jatkuva kasvu voi mahdollistaa entistä halvemmat hinnat van-

hemmille tallennusmedioille, kuten ulkoisille kovalevyille ja NAS-verkkolaitteille. 
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7 YHTEENVETO 
 
Varmuuskopiointi ja tietoturva suomalaisessa mikroyrityksessä on asia, johon ei usein kiin-

nitetä riittävää huomiota puuttuvan osaamisen, ajan tai resurssipuutteiden takia [2]. Tässä 

työssä tutkitaan tietoturvaa yleisellä tasolla, erilaisia mahdollisia tietoturvauhkia, sekä var-

muuskopiointia. Työn tavoitteena oli luoda yksi tai useampi varmuuskopiointivaihtoehto 

mikroyritykselle. Tehdyn tutkimuksen perustella luotiin kolme mahdollista varmuuskopi-

ointiratkaisua, jotka ovat varmuuskopiointi ulkoiselle kovalevylle, varmuuskopiointi NAS-

verkkolevypalvelimelle sekä etävarmuuskopiointi pilvipalveluun. NAS-

verkkolevypalvelinratkaisua voidaan käyttää sekä paikalliseen että etävarmuuskopiointiin 

riippuen kyseisen laitteen sijainnista. Nämä kolme vaihtoehtoa ovat helppoja käyttää ja 

jokaisessa ratkaisussa on omanlaisensa hyvät ja huonot puolet. Ratkaisuvaihtoehtojen sopi-

vuus erilaisille yrityksille riippuu yritysten tarpeista ja luonteesta, koska eri yrityksillä on 

usein erilaiset vaatimukset ja tarpeet varmuuskopioinnin osalta.  

 

Tietoturvan tutkimuksessa huomattiin tietoturvan suunnittelun tärkeys yritystoiminnassa, 

mikäli yritys tarvitsee kunnollisen tietoturvan. Samalla se auttaa ylläpitämään oikeanlaista 

tietoturvaa paremmin. Tietoturvan tutkimuksessa huomataan myös kuinka paljon erilaisia 

tietoturvauhkia on olemassa. Tietoturva-luvussa on luotu arviointikriteerit, joiden avulla 

ratkaisuvaihtoehtoja voidaan arvioida. Varmuuskopioinnin suunnittelu on toinen tärkeä 

asia, johon yrityksen tulisi varata riittävästi resursseja, sillä se auttaa pidemmällä aikavälillä 

varmuuskopioinnin ylläpitoa ja luomista.  
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