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tai
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Online -ympäristössä.
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arkkitehtuuria paikallisen konesalipalvelun ja pilvipalveluiden kannalta. Lisäksi
tutkittiin, miten Extranet –palvelun käyttöä voidaan valvoa ja miten ympäristö
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toteutusmallien välillä olivat itse infrastruktuurissa eli tuotetaanko palvelu
paikallisena konesalipalveluna vai pilvipalveluna.
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The purpose of this study was to find out how to accomplish a secure Extranet
collaboration environment where organizations may share knowledge with global
partners and customers. The aim was to create a model for Extranet service that
could be implemented on Sharepoint 2013 and Sharepoint Online environments.
Literature about security policies, authorization, authentication and security
architecture about local datacenter and cloud solutions was studied. Also
literature about monitoring, auditing and maintaining security of the Extranet –
service was studied.
The outcome of this research is that secure Extranet can be implemented using
both Sharepoint solutions and the biggest differences between implementation
models were in infrastructure, whether to produce the service from local
datacenter or as a cloud service.
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Työssä käytetyt lyhenteet
AD

Active Directory -hakemistopalvelin, joka sisältää tietoa
käyttäjistä, tietokoneista ja verkon resursseista.

DMZ

Organisaation hallinnoima fyysinen tai looginen verkko, joka
erottaa sisäverkon muista ei-luotetuista verkoista, kuten Internet

Extranet

Yrityksen tai muun yhteisön ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin
välinen suljettu verkkopalvelu

IaaS

Palvelimien ja palvelinsalien hankkiminen palveluna

Intranet

Tietyn joukon käyttöön eristetty lähiverkko

IP

Internet Protocol

IPSec

Internet Protocol Security Architecture

IPv6

Internet Protocol Version 6

LDAP

Hakemistopalvelujen käyttöön tarkoitettu verkkoprotokolla
käyttäjäntunnistukseen ja käyttöoikeuksien tarkistamiseen

Office Web

Selainpohjainen versio Office -sovelluksista

Apps
PaaS

Palvelualusta hankkiminen palveluna

PKI

Public Key Infrastructure

QR -koodi

Kaksiulotteinen kuviokoodi informaation välittämiseksi
mobiililaitteeseen

Radius

Verkkoprotokolla käyttäjien tunnistamiseen sisäänsoittopalveluissa

RMS

Palvelu, jonka avulla voidaan rajoittaa pääsyä dokumentteihin,
sähköposteihin ja www -sivuihin

SaaS

Ohjelmiston hankkiminen palveluna

SSL

Secure Sockets Layer

TLS

Transport Layer Security

Token

Sähköiseen tunnistautumiseen ja suojautumiseen tarkoitettu
väline

ULS

Unified Logging System, Sharepoint -ympäristön diagnostiikkaa
varten

VPN

Virtual Private Network
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1 JOHDANTO

Useat organisaatiot haluavat jakaa tietoa ja dokumentteja erilaisten asiakkaiden,
yhteistyökumppaneiden ja toimittajien kanssa. Eri organisaatioiden välillä on
yhteisiä projekteja ja hankkeita, joten tiedon tulisi kulkea saumattomasti eri
toimijoiden välillä, kuitenkin niin, että tieto voidaan suojata asiattomilta
henkilöiltä, mahdollisilta kilpailijoilta ja väärinkäytöltä. Globaalit markkinat ja
toiminta ovat mahdollistaneet yhteistyön maailmanlaajuisesti, paikasta ja ajasta
riippumatta. Organisaatiot tuottavat suuren osan tiedostaan sähköisessä muodossa,
joten tieto voidaan helpommin asettaa eri käyttäjien saataville. Kaikkea tietoa ei
voida kuitenkaan lähettää eri yhteistyökumppaneille hallitsemattomasti vaan
tiedon saatavuutta pitää pystyä rajaamaan halutuille käyttäjäryhmille. Lisäksi
organisaatioiden pitäisi pystyä pitämään huolta siitä, että kumppaneilla on
käytössään viimeisin, ajantasaisin ja oikea tieto. Tiedon välittämiseen tarvitaan
luotettava ratkaisu, jota on helppo hallita, ja jonka tietoturvallisuus pystytään
takaamaan.

Tässä työssä pyritään etsimään tietoturvallista ratkaisua eri organisaatioiden
väliseen yhteistyöhön tietoturvallisen Extranet -palvelun avulla. Extranet on
yrityksen verkkopalvelu tai järjestelmä, jonka avulla voidaan jakaa uutisia, tietoa
ja dokumentteja tai työskennellä yhdessä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden
kanssa, esimerkiksi yhteisissä sähköisissä työtiloissa. Extranetin avulla tieto on
ulkoisten, yleensä ennalta määriteltyjen käyttäjien saavutettavissa mihin
vuorokauden aikaan tahansa ja mistä tahansa. Extranet -palvelun avulla voidaan
edistää oppimista ja tiedon hallintaa, koska kaikilla on välitön pääsy tietoon
jatkuvasti (Kippenberger, 2000).

Työn alkuosuudessa tutkitaan teoriatasolla Extranet -ympäristön rakentamisen
mahdollisuuksia paikallisessa konesaliympäristössä ja pilviympäristössä, sekä
pyritään selvittämään, miten tietoa voidaan jakaa turvallisesti ulkopuolisille
käyttäjille. Teoriaosuudessa käydään läpi Extranet -ympäristön erityisvaatimuksia
muun muassa pääsynvalvonnan, verkkoympäristön ja tietoturva-arkkitehtuurin
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suhteen. Lisäksi tutkitaan, mitä mahdollisuuksia on valvoa Extranet -ympäristön
käyttöä ja miten Extranet -ympäristön tietoturvallisuutta voidaan ylläpitää.

Työn empiirisessä osuudessa tutkitaan tarkemmin ratkaisun toteutustapoja
paikallisessa

Sharepoint

2013-

sekä

Sharepoint

Online

-ympäristössä.

Empiirisessä osuudessa pyritään käyttämään hyväksi teoriaosuudessa esiteltyjä
asioita mahdollisimman monipuolisesti. Empiirisen osuuden tukena käytetään
teknisiä artikkeleita soveltuvin osin.

Työn lopputuloksena pyritään saamaan aikaan viitekehys Sharepoint 2013- ja
Sharepoint Online -ympäristöihin, jonka avulla tietoturvallinen Extranet -palvelu
voidaan toteuttaa.

1.1 Työn tausta

Tutkimus sai alkunsa eräästä asiakkaalle tehdystä projektista, jonka tavoitteena oli
saada aikaan Sharepoint 2013 -ympäristössä toimiva Extranet -palvelu. Palvelun
avulla voitaisiin jakaa tietoa sekä työstää projekteja yhdessä asiakkaiden kanssa,
globaalilla tasolla. Extranet -palvelun tulisi olla tietoturvallinen ja täyttää
asiakkaan vaatimuksia muun muassa Katakri -viranomaisen tietoturvallisuuden
auditointityökalun

osalta.

Toimitusprojektin

yhteydessä

heräsi

ajatus

tietoturvallisen Extranet -palvelun tarjoamisesta myös laajemmin muillekin
asiakkaille. Extranet -palvelun tulisi toimia sekä Sharepoint 2013- että Sharepoint
Online -ympäristöissä. Tämän työn tilaajana toimiva yritys saa tutkimuksen
perusteella mallin, jonka avulla on mahdollista toimittaa Sharepoint -pohjaisia
Extranet -palveluja, joissa tietoturva-asiat on pyritty ottamaan mahdollisimman
hyvin huomioon.

1.2 Tavoitteet ja rajaus

Työn tavoitteena on tutkia, millä keinoilla ja ratkaisuilla voidaan rakentaa
tietoturvallinen

Extranet

-palvelu,

joka

täyttää

myös

viranomaisten
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tietoturvavaatimuksia. Työssä pohditaan myös Extranet -ympäristö erityistarpeita
Intranet- ja Internet -ympäristöihin verrattuna. Lisäksi työssä tutkitaan, miten
tietoturvan tasoa voidaan ylläpitää, miten poikkeamia voidaan havainnoida ja
miten palvelun tietoturvatasoa voidaan auditoida. Extranet -palvelun pohjana
käytetään Sharepoint 2013 -järjestelmää sekä Sharepoint Online -pilvipalvelua.
Työssä painotetaan Sharepoint -järjestelmien tukemia mahdollisuuksia, mutta
lisäksi

huomioidaan

myös

palvelinympäristön,

pilvipalveluiden,

verkkoympäristön ja pääsynvalvonnan aiheuttamia vaikutuksia. Tutkimuksen
teoriaosuudessa tutkitaan tietoturvaa kirjallisuuden ja aiempien tutkimuksien
avulla ja näitä pyritään soveltamaan tutkimuksen empiirisessä osuudessa.
Empiirisessä osuudessa sovelletaan myös käytännön kokemuksia. Edellä
mainittujen asioiden perusteella pääsemme tutkimuksen pääkysymykseen:

-

Miten tietoturvallinen Extranet voidaan toteuttaa?

Tutkimuksessa pyritään vastaamaan myös seuraaviin kysymyksiin:

-

Mitkä ovat Extranet -ympäristön erityispiirteet?

-

Millä teknisillä ratkaisuilla tietoturvaa voidaan toteuttaa ja ylläpitää?

-

Miten tietoturvan toteutumista voidaan seurata ja auditoida?

-

Miten paikallinen Sharepoint -ratkaisu eroaa pilviratkaisusta?

Tutkimuksessa ei käsitellä Extranet -ympäristön fyysistä tietoturvaa eikä
myöskään käyttäjiin tai käyttäjien päätelaitteisiin liittyvää tietoturvaa.

1.3 Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen teoriaosuus on toteutettu kirjallisuustutkimuksena ja aineistoa on
hankittu Nelli -portaalin, Google Scholarin sekä Microsoftin Technet -sivuston
kautta. Hakusanoina on käytetty muun muassa termejä Extranet, Sharepoint,
information security, audit logging ja Microsoft cloud. Tutkimuksen empiirinen
osuus on osittain tapaustutkimusta, jossa tutkitaan kahta sovellusta ja niiden
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soveltumista aiempaan teoriaan, ja osittain vertailevaa tutkimusta Sharepoint 2013
ja Sharepoint Online -järjestelmien välillä. Sharepoint 2013 -ratkaisun sekä
Sharepoint Online -ratkaisun empiiristä tutkimusta on täydennetty tutkimalla
teknisiä artikkeleita sekä soveltuvia parhaita käytäntöjä.

1.4 Työn rakenne

Työn ensimmäinen luku on Johdanto. Luvussa 1.1 käydään läpi työn taustaa,
laajuus sekä työn tekemiseen johtaneita syitä. Luvussa 1.2 käsitellään työn
tavoitteet sekä rajaukset. Luvussa 1.3 esitellään tutkimuksen toteutustapa ja miten
työssä asetettuihin tavoitteisiin etsitään ratkaisuja. Luvussa 1.4 esitellään työn
rakenne.

Luvussa kaksi käsitellään työhön liittyvää teoriaa. Luvussa tarkastellaan Extranet
-ympäristön teknisiä ratkaisumalleja, pääsynhallintaan ja käyttöoikeuksiin liittyviä
ratkaisumalleja sekä tutkitaan, mitä ympäristön valvonnassa ja haavoittuvuuksien
hallinnassa tulisi ottaa huomioon.

Luku kolme käsittelee tarkemmin paikallisesti asennettua Sharepoint 2013
Extranet -ympäristöä, sekä siihen liittyviä ratkaisuja ja toteutusmalleja. Luvussa
neljä käydään läpi Extranetin toteutusmallia Sharepoint Online -pilvipalvelussa.

Luvussa viisi arvioidaan työn tuloksia ja vastataan työssä määriteltyyn
tutkimusongelmaan. Lisäksi pohditaan mahdollisia rajoituksia, jatkotoimenpiteitä
ja suosituksia.

Luku kuusi sisältää työn johtopäätökset. Työn viimeinen luku seitsemän pitää
sisällään yhteenvedon työstä.
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2 EXTRANET -YMPÄRISTÖN TIETOTURVA-ARKKITEHTUURI

Nykypäivän yritysten välisessä sähköisessä kaupankäynnissä tietoa on jaettava
muiden toimijoiden, kuten toimittajien, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.
Intranet -ympäristön avaaminen ulkopuolisille ei ole hyväksyttävää, koska se
sisältää yrityksen sisäistä tietoa ja tieto on eräs yrityksen tärkeimmistä
voimavaroista. Extranet -palvelut ovat työkaluja tiedon turvalliseen jakamiseen.
(Roudier et al., 2002.) Extranet -palvelut ovat houkuttelevia monille
organisaatioille, koska ne vähentävät merkittävästi liiketoiminnan ja yhteistyön
kuluja yrityksen, toimittajien ja asiakkaiden välillä (Marcinkowski, 2005). Uuden
tuotteen saaminen markkinoille voi vähentää yrityksen tuottoja. Extranet -palvelu
voi

tukea mitä tahansa liiketoimintaprosessia valmistuksesta palveluun.

Järjestelmässä voidaan mitata suorituskykyä, toiminnallista tehokkuutta ja
kiertoaikoja koko toimitusketjun läpi. Kun asetukset ovat kunnossa, voidaan
tarvittaessa tehdä hälytyksiä tehottomista toiminnoista tai sumasta, jotka
hyödyttävät kaikkia osapuolia tuotteen saapuessa markkinoille aikaisemmin.
(Kippenberger, 2000.)

Extranet -järjestelmät ovat avoimempia kuin yrityksen Intranet -sivustot, mutta
yksityisempiä kuin Internet (Morgan, 2004). Järjestelmät ovat yleensä rajoitettu
tietyille käyttäjille tai käyttäjäryhmille, joille sallitaan pääsy käyttäjätunnuksen ja
salasanan yhdistelmällä. Nykyaikaiset järjestelmät ovat käytettävissä lähes kaiken
tyyppisillä päätelaitteilla, mukaan lukien tabletit ja älypuhelimet. Extranetin
luonteen vuoksi tietoturvan määrittäminen on haastavampaa kuin Intranet- tai
Internet -sivustoilla eikä käyttäjiä voida suoraan jakaa kahteen ryhmään, “me” ja
“ne muut” (Morgan, 2004). Monipuolistunut laitekanta, joihin Extranet -palvelun
tarjoaja ei voi välttämättä suoranaisesti vaikuttaa, aiheuttavat ympäristölle ja
tietoturvalle omia haasteitaan. Myös itse järjestelmän sisällä voi olla tarpeita
suojata tiettyjä alueita ja tietoja käyttäjiltä, esimerkiksi estämällä toimittajia,
asiakkaita tai kumppaneita pääsemästä käsiksi toistensa tietoihin. Extranetin
palveluja käytetään paljon julkisten verkkojen kautta ja liikenne voidaan
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tarvittaessa tunneloida toimijoiden välillä esimerkiksi IPSec tai VPN -tekniikoilla,
jolloin liikenne voidaan salata eri toimijoiden välillä.

Extranet -ympäristön tietoturva ja suorituskyky poikkeavat Intranet -ympäristön ja
julkisten WWW -sivujen osalta suuresti, todentaminen ja yksityisyys ovat
kriittisiä tekijöitä. Ympäristön sisältämä tieto on erilaista kumppaneille kuin
yrityksen omille työntekijöille. Tieto on myös erilaista riippuen siitä, onko
kumppani asiakas, toimittaja tai konsultti. (Bort, 1998.) Extranet -palvelujen tulee
olla turvallisia ja niiden tietoturvan toteuttamisessa tulisi käyttää pääsynvalvontaa,
eheyttä, saatavuutta, luottamuksellisuutta, todentamista ja kiistämättömyyttä eli
tapahtumat voidaan luotettavasti varmistaa myös jälkikäteen (Phaltankar, 2000).
Marcinkowskin (2005) mukaan on elintärkeää, että toimijoiden välillä kulkeva
tieto on koskematonta ja kumppaneiden täytyy olla varmoja, että he
kommunikoivat toistensa kanssa, eivätkä huijareiden kanssa. Todentamisen ja
pääsynvalvonnan tarkoitus on määritellä, onko käyttäjälle annettu joitain
oikeuksia. Extranet -ympäristön osalta tämä voi olla monimutkaista, koska
ulkopuolisten kumppaneiden työntekijät voivat vaihtua ja kumppaniyrityksiä voi
tulla lisää. Extranet -ympäristön arkkitehtuuri tulisi suunnitella niin, että voidaan
suojautua sekä Internetin suunnalta tulevilta hakkereilta, mutta myös sellaisilta,
joiden liikenne näyttäisi tulevan yhteistyökumppanin suunnalta. (Roudier et al.,
2002.) Suojautumisen osalta on myös huomioitava, että luotettava kumppani
saattaa olla liiankin kiinnostunut Extranet -palvelun sisällöstä ja ruveta tutkimaan
ympäristöä. Tällaisessa tilanteessa kumppani voi löytää sellaista tietoa, jota yritys
ei ole tarkoittanut jaettavaksi kumppaneidensa kanssa. (Marcinkowski, 2005.)
Ympäristön tietoturvateknologioiden tulisi minimoida riskit myös Intranetin
suuntaan, kuitenkin niin, että Extranetin konfiguraatio pysyy joustavana (King,
2004).

Extranet on periaatteessa yrityksen Intranetin tietoturvallinen laajennus. Tämä
laajennus mahdollistaa hyvin määritellyn vuorovaikutuksen eri organisaatioiden
välillä eri pääsynvalvontamekanismeja käyttäen. Pääsynvalvontamekanismit
voidaan Kingin (2004) mukaan jakaa yleisesti seuraaviin kategorioihin:
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● Verkko: VPN, palomuuri, tunkeutumisen tunnistusjärjestelmä
● Todentaminen: sertifikaatti, token, salasana
● Alusta: tunkeutumisen tunnistusjärjestelmä, vaatimusten noudattaminen,
web-to-web palvelin, web agentti, monitorointi ja auditointi

Extranetin yksityinen verkko, johon on pääsy vain palvelun tuottajalla ja
yhteistyökumppaneilla, käyttää tiedonsiirtomekanisminaan Internet -protokollaa ja
mahdollisesti julkista verkkoa. Kun pääsy verkkoon on saatu, tarvitaan sovellusja alustatason hallintaa tiedon ja resurssien rajoittamista varten. (King, 2004.)
Yritysten tulisi pyrkiä suojautumaan uhkia vastaan niin, että tietoturva on
rakennettu kerroksittain eri osa-alueista.

2.1 Tietoturvapolitiikka

Extranetin tietoturvapolitiikan tulee pysyä teknologian kehityksen vauhdissa.
Mikäli pääsy yrityksen resursseihin muuttuu teknologian myötä, myös tietoturvan
tulee pysyä ajan tasalla. (King, 2004.) Tietoturvapolitiikan täytyy tasapainoilla
yrityksen toiminnallisten vaatimusten sekä viimeisimpien tietoturvaratkaisujen
välillä, jotka molemmat ovat jatkuvan muutoksen alla. Kingin (2004) mukaan
Extranetin tietoturva-arkkitehtuuri koostuu seuraavista kohdista:
● Extranetin tulee olla erotettu yrityksen Intranet -ympäristöstä
● Käytetään turvallista verkkoyhteyttä joko VPN -yhteyttä tai tarkoitukseen
omistettua linjaa käyttäen
● Extranetin käyttäjät tulee yksilöllisesti tunnistaa todentamismenetelmillä
● Käyttöoikeuksien tulee noudattaa vähimpien oikeuksien periaatetta
● Extranet vastaavien tulisi saada kuukausittaiset yhteysraportit, joilla
varmistetaan palvelun oikeanlainen käyttö
● Extranet ei saa sisältää reittejä muiden yritysten verkkoihin
● Monitorointi, auditointi ja hälytykset tulee olla otettu käyttöön
järjestelmän väärinkäytön ehkäisemiseksi
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Näiden

lisäksi

palvelulle

tulisi

tehdä

riskien

arviointi,

joka

sisältää

tietoturvapolitiikan ja tietoturva-arkkitehtuurin virallisen katselmoinnin.

Marcinkowskin (2005) mukaan tietoturvapolitiikan onnistuminen on riippuvainen
siitä, kuinka onnistuneesti kontrolloidaan pääsyä tietoon sekä ohjelmisto- ja
laiteasennuksia. Mitä suurempi organisaatio on kyseessä, sitä vaikeampi niitä on
kontrolloida. Yrityksellä tulee olla määriteltynä tietoturvapolitiikka, jossa on
määritelty työntekijöiden roolit ja vastuut, jolloin he ovat vastuussa tekemisistään.
Tietoturvapolitiikassa tulee olla määriteltynä myös mitä suojataan ja millä tasolla.
Navenin (2005) mukaan kaikkein hankalinta on määritellä, mitä tietoa yrityksessä
pitää suojata. Mikään teknologia ei voi auttaa suojaustason määrittelyssä, koska
ne

perustuvat

aina

yksilöllisin

näkemyksiin

ja

mukavuustasoihin.

Tietoturvapolitiikan tulee perustua yrityksen päämääriin, lakeihin, käytettyyn
informaatioteknologiaan sekä tarvittavaan tietoturvatasoon. (Kuva 1.)

Kuva 1. Tietoturvapolitiikan muodostaminen (Marcinkowski, 2005)

Navenin (2000) mukaan ensimmäinen askel on dokumentoida tavoitteet ja
vastuut. Tavoitteiden tulisi määritellä yrityksen tasapaino arvon ja kustannusten
suhteen, liiketoimintavaatimusten ja riskien suhteen sekä avoimuuden ja portin
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vartioinnin suhteen. Yrityksen tulee päättää, salliiko se kaiken, ellei erikseen
kielletä vai onko kaikki kiellettyä, ellei erikseen sallita. Näillä päätöksillä on
vaikutus yrityksen kulttuuriin, tuottavuuteen ja innovatiivisuuteen. Vastuissa tulisi
määritellä, kuinka tietoturvaa hallinnoidaan yrityksen sisällä eli kuka on vastuussa
yrityksen

tietoturvastrategian

ja

tietoturvapolitiikan

ylläpitämisestä

ja

valvonnasta, kuka katselmoi ja hyväksyy strategian ja politiikan sekä kuinka nämä
toiminnot ja strategia sopivat yrityksen muihin tietoturvatoimintoihin ja
organisaatioihin.

Toinen askel tietoturvapolitiikassa on luoda kirjalliset prosessit, joissa kuvataan,
kuinka tietoturvan vastuut delegoidaan, implementoidaan ja valvotaan. Prosessin
hallinnallisessa osuudessa kuvataan vastuut organisaatio- ja johtotasolla sekä
kuinka tavoitteita seurataan. Lisäksi prosessissa kuvataan työntekijöiden vastuut,
odotukset sekä sanktiot tietoturvan osalta. (Naven, 2000.)

Viimeinen

askel

on

määritellä

auditointiohjelma

riskein

ja

ohjeiden

noudattamiseen ja valvontaa. Tietoturvan sisäinen ja kolmansien osapuolien
suorittama auditointi tulisi suorittaa säännöllisin väliajoin. Lisäksi pitäisi
määritellä, mitä auditoinnin tuloksille tehdään ja kenen toimesta. (Naven, 2000.)

2.2 Extranet -ympäristön topologia, infrastruktuuri ja VPN -ratkaisut

Extranet -verkon erottaminen muista verkoista, kuten Intranet ja Internet, on yksi
tapa lisätä ympäristön tietoturvaa (Kuva 2.). Palomuuri ja tunkeutumisen
tunnistamisjärjestelmä

tiukoilla

tietoturva-asetuksilla

pitäisi

olla

riittävä

yhdistelmä Extranet -verkon suojaamiseksi ja liikenteen rajoittamiseksi. Jotta
verkkoja voidaan suojata, on oltava olemassa asianmukainen verkkotopologia.
(King, 2004.)

16

Kuva 2. Extranet verkon topologia (King, 2004)

Jokainen verkon eri osa-alue suojataan kaupallisella palomuurituotteella. Internet
-alueelta ei ole suoraa yhteyttä Intranet -alueelle. Palomuurin FWA läpi sallitaan
liikenne vain VPN -yhteyden läpi, Extranet -käyttäjien liikenne sallitaan
perinteisellä tavalla tai VPN -yhteyden läpi. Salaus puretaan VPN -yhdyskäytävän
jälkeen, joten liikenne tulisi suodattaa ennen Extranet -aluetta palomuurissa FWB.
Intranet -alue on suojattu Extranet -alueelta saapuvalta liikenteeltä palomuurilla
FWC.

Palomuuri

Palomuuri on eräs laajimmin käytetty ja helposti käyttöön otettava ratkaisu
esimerkiksi

Intranet

-järjestelmien

suojaamiseen,

jonka

avulla

voidaan

kontrolloida liikennettä suodattamalla paketteja ja yhteyksiä (Cheswick &
Bellovin, 1994). Palomuurien arkkitehtuurien ongelmana on Roudier et al. (2002)
mukaan tietoturva-arkkitehtuurin staattisuus. Ylläpitäjän on jatkuvasti päivitettävä
käytettäviä suodatusasetuksia, jolloin tietoturvan ajantasaisuus on riippuvaista
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operaattorin toiminnasta. Dynaamiset ja mukautuvat palomuuriratkaisut ovat
yritys poistaa tämä ongelma. Tällaisissa palomuuriratkaisuissa voidaan tehdä
erilaisia suodatussääntöjä esimerkiksi kellonajan mukaan. Normaalisti palomuurit
suodattavat liikennettä verkkotasolla, jonka jälkeen käyttäjät todennetaan
sovelluspalvelimella. (Roudier et al., 2002.)

Palomuurien käytössä on Nyanchama & Wilsonin (2002) mukaan seuraavia etuja:
● Kyky yhdistää tietoturvaa yhteisen yhteyspisteen kautta: Mikäli
palomuuria ei käytetä, turvallisuus on palvelun tai verkkolaitteen
vastuulla. Palomuuri tarjoaa keskitetyn pääsyn suojattuihin osiin.
● Palomuurin ollessa yhteinen yhteyspiste se tarjoaa mahdollisuuden
verkkoliikenteen lokitietojen keräämiseen, joiden avulla voidaan
analysoida ja ymmärtää mahdollisia tietoturvauhkia.
● Sisäinen verkko voidaan piilottaa palomuurin taakse, jolloin
yksityisyys kasvaa
● Palomuurin takaa voidaan tarjota palveluja ilman ulkoisen
hyväksikäytön uhkaa.

Palomuureissa voidaan tehdä pakettitason suodatusta ja ne voivat toimia
sovellusyhdyskäytävinä. Pakettien suodatuksessa läpi päästetään vain paketit,
jotka säännöissä ovat sallittuja. Pakettien suodatusta voidaan tehdä paketin tyypin,
lähde- ja kohdeosoitteen perusteella sekä lähde- ja kohdeporttien perusteella.
Pakettien suodatus on suorituskyvyltään tehokasta ja huomaamatonta, mutta se on
myöskin vaikea konfiguroida, se ei tue käyttäjätason todennusta, sen
auditointiominaisuudet ovat hyvin rajoitettuja ja ne ovat herkkiä ylemmän kuin
verkkotason hyökkäyksille. (Nyanchama & Wilson, 2002.)

Sovellusyhdyskäytävä tutkii liikennettä tarkemmin kuin pakettien suodatus. Tässä
tapauksessa sallitaan liikenne vain niihin palveluihin, joihin löytyy välityssovellus
ja jotka ovat luotettuja palveluja. Sovellusyhdyskäytävän etuina ovat tehokas
tiedon piilottaminen, jolla piilotetaan sisäverkko, mahdollisuus todentamiseen ja
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lokitietojen keräämiseen, siirretyn tiedon jäljittäminen esimerkiksi osoitteiden
perusteella, tieto siirretyn tiedon koosta ja käyttäjän tunnistaminen. Näiden lisäksi
on

mahdollista

suodattaa

joitakin

tiettyjä

komentoja

palvelun

sisältä.

Sovellusyhdyskäytävän huonona puolena voidaan pitää kaksivaiheisuutta
yhteydenmuodostamisessa asiakas- ja palvelinsovellusten välillä. (Nyanchama &
Wilson, 2002.)

Extranet arkkitehtuuri

Tietoturvallisen

Extranet

-ympäristön

infrastruktuurin

tulisi

sisältää

hakemistopalvelin, sertifikaattipalvelin, autentikointipalvelin ja Web -palvelimet.
Lisäksi ympäristössä tarvitaan palomuurien hallintaa, digitaalisten sertifikaattien
myöntämistä ja käyttämistä, käyttäjien tunnistamista, viestien salaamista sekä
VPN -tunnelointia julkisen verkon läpi. (King, 2004.) Shacklefordin (2010)
mukaan nykyaikainen, joustava ja laajennettava Extranet -ympäristö sisältää
kuvan 3. mukaiset komponentit:

Kuva 3. Tietoturvallisen Extranet -ympäristön arkkitehtuuri (Shackleford, 2010)
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● Pääsynhallinnan yhdyskäytävä: Käyttäjä kirjautuu Extranet -ympäristöön
yhdyskäytävän kautta tunnuksillaan. Valinnainen palvelu, joka voi toimia
edustasovelluksena kaikille Web -portaaleille ja Extranet -palveluille.
● Todentamisen riskianalyysipalvelut: Lisäpalvelu, joka on yhteydessä
käyttäjä- ja politiikkatietoihin. Palvelussa käsitellään käyttäjän pyyntöihin
liittyviä tekijöitä, kuten järjestelmän tietoja, sijaintia, selaimen keksejä
sekä

laskelmoidaan

vilpillistä

käyttöä.

Käyttäjän

pääsytiedot

varmennetaan ja lähetetään takaisin yhdyskäytävälle.
● Oikeutus: Käyttäjän tunnistautumisen jälkeen voidaan käyttää useita eri
mekanismeja tietovarastoihin pääsyyn:
○ Käyttäjä-

ja

politiikkatiedot:

Perinteiset

käyttäjätiedot

ja

organisaation politiikat, kuten AD -hakemistopalvelimet
○ Politiikkojen

täytäntöönpanopisteet

(PEP):

Portaalin

kirjautumisikkuna tai web -palvelu, kuten Sharepoint, jossa
käyttäjän suorittamat toimet integroidaan politiikkoihin. Sharepoint
(PEP) lähettää käyttäjätiedot PDP:lle arvioitavaksi.
○ Politiikkojen arviointipisteet (PDP): PDP on palvelu, joka
käsittelee pääsynhallintaan liittyvät pyynnöt, jotka tulevat PEP:ltä.
Käsittelyn jälkeen pyynnön tulos lähetetään takaisin PEP:lle
käyttöoikeuksien täytäntöönpanoa varten.
○ Politiikkojen

hallintapisteet

(PAP):

PAP

on

politiikkojen

hallintapalvelin, josta järjestelmänvalvojat määrittelevät politiikat,
jotka edelleen lähetetään PDP:lle.
○ Politiikkojen informaatiopisteet (PIP): Mikä tahansa järjestelmä tai
sovellus,

joka

tarjoaa

tietoa

PDP:lle

pääsynhallinnan

ja

oikeutuksen arvioimista varten, esimerkiksi AD -hakemistopalvelin
ja LDAP -palvelin.
● Perinteiset

todentamispalvelut:

tunnus/salasanayhdistelmästä

Todentaminen

kaksivaiheiseen

yksinkertaisesta

token

-pohjaiseen

todentamiseen ja Radius -pohjaiseen todentamiseen, jotka voidaan
integroida Extranet -arkkitehtuureihin.
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Ympäristössä olevat palvelimet ja niihin asennetut käyttöjärjestelmät tulisi
turvata, koska ohjelmistot ja palvelut tukeutuvat niihin. Tietoturvan perustana
toimii oikein asennettu, päivitetty ja konfiguroitu käyttöjärjestelmä. (Stallings &
Brown,

2014.)

Käyttöjärjestelmien

peruskonfiguraatio

on

yleensä

tehty

käytettävyyden eikä tietoturvallisuuden näkökulmasta, joten yritysten on
tunnistettava kunkin järjestelmän tietoturvallisuuden tarpeet suunnitteluvaiheessa.
(Stallings & Browns, 2014.) Yleisimmille käyttöjärjestelmille on olemassa
ohjeita, tarkistuslistoja ja automaattisia työkaluja tietoturvan konfigurointia
varten. Scarfone et al. (2008) mukaan käyttöjärjestelmän koventamisessa tulisi
huomioida seuraavat asiat:
● Käyttöjärjestelmän asennus ja päivittäminen
● Käyttöjärjestelmän koventaminen ja konfigurointi tunnistettujen tarpeiden
mukaisesti:
○ Tarpeettomien palveluiden, sovellusten ja protokollien poistaminen
○ Käyttäjien, ryhmien ja oikeuksien konfigurointi
○ Resurssien hallinnan konfigurointi
● Virusturvan,

palomuurisovellusten

ja

hyökkäyksenestojärjestelmien

asennus ja konfigurointi
● Käyttöjärjestelmän tietoturvallisuuden testaaminen tietoturvavaatimusten
todentamiseksi

Stallings & Brown (2014) korostavat, että käyttöjärjestelmän asennus, päivitykset
ja kovennukset tulisi tehdä ennen kuin järjestelmä liitetään avoimeen verkkoon,
jossa se on altis hyökkäyksille. Käyttöjärjestelmän asennuksessa tulisi lisätä vain
vaaditut, järjestelmän ja sovelluksen toiminnan kannalta tarpeelliset komponentit.
Ympäristön palvelimet tulisi suojata myös tietokoneen käynnistysvaiheessa ja
BIOS

-tasolla

niin,

että

voidaan

estää

käynnistysmedian

käynnistysasetusten muuttaminen asiattomilta henkilöiltä.

ja

muiden
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Pilvipalvelun arkkitehtuuri

Monet organisaatiot ovat enemmissä määrin siirtäneet tai ovat siirtämässä osan tai
kaiken

tietotekniikkapalveluistaan

pilvipalveluihin.

Pilvipalveluiden avulla

voidaan tarpeen mukaan nopeasti provisioida ja julkaista resursseja jaetusta
resurssialtaasta

mahdollisimman

pienellä

vaivalla

ja

palveluntarjoajan

vuorovaikutuksella. Pilvimalli (Kuva 4.) tukee saatavuutta ja se rakentuu viidestä
pääasiallisesta

ominaisuudesta,

kolmesta

palvelumallista

sekä

neljästä

käyttöönottomallista (Stallings & Brown, 2014.)

Kuva 4. Pilvimallin elementit (Stallings & Brown, 2014)

Eri palvelumallien SaaS-, PaaS- ja IaaS -palvelujen avulla voidaan määritellä,
mitä

palvelun

osa-alueita

asiakas

hallitsee

ja

mitkä

osa-alueet

ovat

palveluntarjoajan hallinnassa (Kuva 5). Yksinkertaisimmillaan SaaS -palvelussa
asiakkaalle tarjotaan valmiita sovelluksia, PaaS -palvelussa sovellusalustoja,
joiden päällä sovelluksia voidaan ajaa, ja IaaS -palvelussa tarjotaan infrastruktuuri
virtuaalikoneiden ja muiden abstraktien laitteiden ja käyttöjärjestelmien
muodossa. (Stallings & Brown, 2014.)
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Kuva 5. Pilviympäristön palvelumallit (Stallings & Brown, 2014)

Lisäksi pilvipalvelut voidaan jakaa julkisiin pilveen, yhteisöpilveen, yksityiseen
pilveen ja hybridipilveen. Julkinen pilvi on palveluntarjoajan tarjoama yleisesti
saatavilla oleva palvelu, yksityinen pilvi on organisaation omaan käyttöön,
yhteisöpilvi on organisaatioiden yhteisesti käyttämä palvelu ja hybridipilvi on
kahden tai useamman pilven yhdistelmä. (Stallings & Brown, 2014.)

Stallings & Brownin (2014) mukaan pilvipalveluiden tietoturvassa tulisi yleisesti
noudattaa samoja periaatteita kuin missä tahansa IT -ympäristössä. Pilvipalvelut
sisältävät kuitenkin riskejä, jotka ovat ominaisia vain niille. Toisaalta Yeluri &
Castro-Leon (2014) toteavat, että pilvipalveluiden arkkitehtuuri ohittaa tai toimii
perinteisiä tietoturvatyökaluja ja viitekehyksiä vastaan. Palveluita on helppo
migratoida ja ottaa käyttöön, mutta ne ovat tietoturvamielessä hankalia. Cloud
Security Alliancen (2010) mukaan suurimpia riskejä pilvipalvelussa ovat:
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● Pilvipalveluiden väärinkäyttö:

Ilmaisten kokeiluversioiden käyttö

roskapostin lähettämiseen, haitallisen koodin ajamiseen ja hyökkäyksiin.
● Turvattomat käyttöliittymät ja ohjelmointirajapinnat: Pilvipalveluita
hallitaan, provisioidaan ja seurataan käyttöliittymillä, joiden tietoturva on
riippuvainen rajapintojen tietoturvallisuudesta.
● Sisäpuoliset

haitalliset

käyttäjät:

Pilviarkkitehtuuri

sisältää

käyttäjärooleja joiden riskitaso tietoturvallisuuden kannalta on korkea,
kuten järjestelmänvalvojat.
● Jaetun teknologian ongelmat: Pilvipalveluja tuotetaan virtualisoitujen
palvelimien tai palvelujen avulla, mutta alla oleva infrastruktuuri on jaettu
eri tilaajien kesken, joka voi olla altis tietoturvahyökkäyksille.
● Tiedon häviäminen tai vuotaminen: Tietomurron aiheuttama tiedon
häviäminen tai vuotaminen, joka on useimmille asiakkaille tuhoisaa.
● Käyttäjätilin tai palvelun kaappaaminen: Hyökkääjien pääsy kriittisiin
toimintoihin,

joka

vaarantaa

luottamuksellisuuden,

eheyden

ja

saatavuuden.
● Tuntemattomat riskit: Palveluntarjoaja vastaa alustan tietoturvasta, eikä
asiakas tiedä mahdollisista tietoturva-aukoista ja puutteista.

Khan et al. (2012) mukaan pilvipalveluiden suurimmat uhat ovat tiedon
vuotaminen, käytönhallinta ja virtualisointitason hyökkäykset. Näiden perusteella
he ovat jakaneet pilvipalveluihin liittyvät riskit kuuteen kategoriaan:
● Ulkopuoliset

hyökkäykset:

Kaikki

julkisiin

infrastruktuureihin

kohdistuvat hyökkäykset, jotka voivat johtaa luottamuksen ja eheyden
menettämiseen.
● Varkaudet: Rinnakkaiset palvelut samalla laskentaresurssilla, jotka ovat
jaettu useiden käyttäjien kesken, mahdollistavat tiedon varastamisen.
● Järjestelmän toimintahäiriö: Pilvisovelluksessa oleva virhe, jolla voi
olla ennalta-arvaamattomia seurauksia.
● Palvelun keskeytyminen: Luonnonmullistukset ja ylikuormitus, jotka
voivat vaikuttaa palvelujen saatavuuteen.
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● Inhimillinen virhe: Hallitsemattomat käyttäjien tekemät virheet.
● Järjestelmäkohtaiset uhat ja väärinkäyttö: Tiedon vuotaminen eli
tiedon luvaton siirtäminen ympäristössä, jossa palvelun tilaajalla ei ole
mahdollisuutta kontrolloida infrastruktuuria, sekä virtuaalialustaan liittyvät
hyökkäykset.

Stallings & Brownin (2014) mukaan pilvessä oleva tieto on suojattava
luvattomalta tuhoamiselta ja muuttamiselta, ja tietoon pääsyä on pystyttävä
kontrolloimaan. Suojaaminen tulee tehdä tietoa varastoitaessa, liikuttaessa ja
käyttäessä. Tiedon suojaamiseen voidaan käyttää kryptaamista ja salausta, jolloin
tieto on myös palveluntarjoajan tavoittamattomissa. Tiedon salaaminen ja
kryptaaminen voi vaatia toimenpiteitä myös palveluntarjoajalta.

Pilvipalveluiden myötä organisaatio ei pysty hallitsemaan ympäristöä samalla
tavalla kuin omassa konesalissaan, jonka vuoksi organisaatio menettää suuren
osan palveluiden, resurssien ja sovellusten hallinnasta. Pilvipalvelua käyttävä
organisaatio joutuu luottamaan palveluntarjoajan suorittamiin toimenpiteisiin
laitteiston tietoturvan osalta (Shafieian et al., 2014). Pilvipalveluiden käyttäjät
ovat eniten huolestuneita pilvipalveluiden tietoturvasta, sekä suorituskyvystä ja
tietoturvasta. Yeluri & Castro-Leonin (2014) mukaan huolestuneisuus koskee
yksityisyyttä,

luottamusta,

muutoksen

hallintaa,

konfiguraation

hallintaa,

pääsynhallintaa, auditointia sekä tapahtumalokeja. Lisäksi heidän mukaansa
monilla asiakkailla voi olla erityisiä vaatimuksia datan sijainnin, eristämisen ja
eheyden

suhteen,

jotka

on

perinteisesti

ratkaistu

erillisellä

palvelin

infrastruktuurilla. Useilla valtioilla, kuten EU -mailla, on omia säädöksiään, jotka
kieltävät tietynlaisten henkilökohtaisten tietojen tallentamisen EU -maiden
ulkopuolelle. Monet pilvipalveluiden tarjoajat ovat kuitenkin perustaneet
konesaleja EU:n alueelle, voidakseen tarjota palveluja asiakkaille. Siirtäessään
palveluja ja tietoa pilveen, on asiakkaalla mahdollisuus joutua niin sanottuun
vendor lock-in -tilanteeseen, jossa tiedon siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle
on vaikeaa tai mahdotonta. (Sultan, 2012.) Mikäli asiakas siirtää palvelujaan
pilveen tai palveluntarjoajalta toiselle, on tässä tilanteessa otettava huomioon
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mahdolliset säädökset ja niihin liittyvät muutokset tiedon tallentamisen suhteen.
(Kiran, 2014)

Monet pilvipalvelut mahdollistavat tietoturvan hankkimisen palveluna, jolloin
tilaaja voi siirtää tietoturvaan liittyvää vastuuta palveluntarjoajan suuntaan.
Palveluntarjoajien tarjoamia palveluita ovat muun muassa käyttäjien tunnistus,
virusturva,

haittaohjelmien

tunnistus,

hyökkäysten

tunnistus

sekä

tietoturvatapahtumien hallinta. (Stallings & Brown, 2014.)

Pilvipalvelun arkkitehtuurissa on otettava huomioon tietoturvallisuus aina
käyttäjän päätelaitteelta pilvipalvelua tarjoavaan konesaliin asti (Kuva 6.).

Kuva 6. Käyttäjän pyynnön kulku. (Yeluri & Castro-Leon, 2014)

Pyynnöissä on pyrittävä huomioimaan jokainen osa-alue: mitä osa-alueen
suojaamiseksi vaaditaan ja mitä tapahtuu, jos osa-alueen tietoturva vaarantuu.
Palomuurilaitteet ja reitittimet estävät väärän muotoiset paketit ja suojaavat
yhteydet vääriltä protokollilta ja porteilta, lisäksi palomuurit suodattavat saapuvaa
liikennettä ja sessioita ja estävät ei-toivottua liikennettä. (Yeluri & Castro-Leon,
2014.)
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SSL ja Proxy

SSL- protokollan avulla asiakkaan ja palvelimen välinen liikenne voidaan salata ja
purkaa. SSL -protokollan käyttöä voidaan laajentaa digitaalisten sertifikaattien
avulla, jotka tarjoavat vahvemman todentamisen sekä kiistämättömyyden. (Bort,
1998.) Digitaalinen sertifikaatti, on luotettavan tahon digitaalisesti allekirjoittama
dokumentti, joka on sidottu henkilön tai yrityksen nimeen, toimialueeseen ja
vanhenemispäivään (Ramzan, 2010).

SSL -salauksen pääasiallinen tehtävä on turvata tiedon luottamuksellisuus silloin
kun tietoa siirretään.

SSL- salauksen käyttäminen vaatii konfigurointia sekä

palvelin- että asiakaspäässä. Dowling & Keating (2001) mukaan SSL -tekniikka
sisältää kaksi suurta rajoitusta. Tietoturvallisen palvelun integrointi olemassa
oleviin sovelluksiin vaatii sovelluksen kehittämistä tai asentamista uudelleen.
Toiseksi, SSL -tekniikka ei tarjoa täydellistä suojaa, koska jotkut ympäristöt,
kuten Extranet tai VPN, vaativat tietoturvallista todentamista ja pääsynvalvontaa
resurssien rajoittamista varten, mutta SSL -tekniikka ei tällaista tarjoa. Tämä taas
johtaa seuraaviin ongelmiin (Dowling & Keating, 2001):
● Tietoturvan toteutumisesta ei ole takeita, silloin kun sovelluksissa
käytetään omia todentamis- ja pääsynvalvontapalveluita. Esimerkiksi
HTTP -palvelin voi tunnistaa käyttäjän SSL -salauksen avulla, mutta silti
palveluihin kirjaudutaan erillisellä tunnuksella ja salasanalla, joka jättää
järjestelmän haavoittuvaksi salasanojen murtamisen osalta.
● Todennettujen identiteettien ja liittyvien käyttöoikeuksien välillä ei ole
yleistä

sitovuutta,

jonka

vuoksi

palvelinsovellukset

nojaavat

todennettuihin identiteetteihin eli käyttäjänimiin. Mikäli halutaan päästä
käsiksi resursseihin, jotka vaativat eri käyttöoikeuksia, tulee käyttäjän
kirjautua järjestelmään eri identiteetillä. Tällöin käyttäjä voi joutua
hallinnoimaan useita eri tunnus- ja salasanapareja eri resursseihin.
● Ylläpidolliset kustannukset voiva olla korkeita, mikäli käytetään
mukautettuja

pääsynvalvontamekanismeja.

Pääsyoikeuslistoja,

joilla
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määritellään käyttäjien pääsy eri hakemistoihin, voidaan ylläpitää, mutta
sivustojen kasvaessa ne muuttuvat monimutkaisiksi ja aiheuttavat
ylläpidollisia kustannuksia.
● Todennusmenetelmien

tiedon

välitys-

ja

esitystavat

vaihtelevat

sovelluksesta riippuen, joka aiheuttaa mukautettujen todennusmenetelmien
yhteensopimattomuutta eri sovellusten välillä.

Dowling & Keating (2001) tarjoavat ratkaisuksi proxy- eli välityssovelluksen
käyttöä

tietoturvallisen

yhteyden

ja

pääsynvalvonnan

toteuttamiseen.

Välityssovellus tai -palvelin on komponentti, jolla kontrolloidaan, kuinka sisäiset
käyttäjät pääsevät ulkomaailmaan ja kuinka ulkoiset käyttäjät pääsevät sisäiseen
verkkoon. Joissakin tapauksissa välityspalvelin estää kaiken liikenteen ulkoapäin,
jolloin sallitaan liikenne vain sisältä ulospäin. Vaihtoehtoisesti sekä sisään- että
ulospäin kulkevaa liikennettä voidaan kontrolloida hyvin tarkasti. (Naven, 2000;
Sheldon 2002.) Sovellustasolla toteutettu välityspalvelin tarjoaa myös laajan
datapakettien analysoinnin. Ulkoapäin saapuva paketti voidaan tutkia ja arvioida
ennen kuin tietoturvapolitiikka päästää paketin sisäverkkoon. Saapuvasta paketista
voidaan IP -osoitteen lisäksi analysoida myös sisältöä, jolla voidaan estää
mahdollinen haitallisen ohjelman pääsy sisäverkkoon. (Naven, 2000.)

Välityssovellus toteutetaan asiakas- ja palvelinsovelluksen väliin, jotta liikenne
kulkee tietoturvallisesti välityssovelluksen kautta. Yhtä välityssovellusta voidaan
käyttää usealle eri sovellukselle, palvelimelle ja asiakkaalle, joka vähentää
yksittäisen

sovelluksen

todennusmenetelmistä

ylläpidon

päästään

yli,

määrää.

Jotta

vaaditaan

sovellusriippuvaisista

tietoturvallinen,

yleinen

todentamisen ja pääsynvalvonnan muoto, jota on helppo hallita ja käyttää. Tähän
Dowling & Keating (2001) tarjoavat ratkaisuksi digitaalisia sertifikaatteja sekä
edistyneitä pääsynvalvontamalleja. Käyttäjän ei tarvitsisi huolehtia eri tunnuksista
eri järjestelmiin vaan pääsynvalvonta voidaan hoitaa julkisella sertifikaatilla sekä
käyttäjäkohtaisella attribuutteihin perustuvalla sertifikaatilla, jolla määritetään
oikeudet eri järjestelmiin. Ylläpidon määrä vähenee, kun käyttäjän pääsyä
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rajoitetaan eri attribuuttien perusteella, kuten rooleilla ja ryhmillä eikä käyttäjän
identiteetin perusteella.

VPN ja IPSec

Yritykset käyttävät VPN -tekniikkaa tyypillisesti neljään eri vaatimukseen:
etäyhteyksiin, yrityksen eri toimistojen välisiin Intranet -yhteyksiin (Kuva 7.),
turvalliseen Extranet -ympäristöön sekä turvalliseen sisäiseen tietoverkkoon
(Pasley, 2002). Pasleyn (2002) mukaan tavoitteena on tarjota todennetuille
käyttäjille kontrolloitu pääsy suojattuihin resursseihin verkon ylitse. Yrityksen
liiketoimintaan liittyvinä tavoitteina on pitää yrityksen IT -infrastruktuuriin
liittyvät kulut alhaisina, tehostaa sisäisen ja ulkoisen liiketoiminnan tiedon
liikkuvuutta, kasvattaa käyttäjien tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä voimistaa
suhteita yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kuva 7. Site-to-Site VPN –yhteys (Yeluri & Castro-Leon, 2014)

VPN -tekniikan avulla voidaan toteuttaa ulkoisten käyttäjien turvallinen yhteys
Extranet -palveluun julkisten verkkojen läpi. VPN -tekniikka nojaa tunnelointiin
sekä kapselointiin, joka sallii Internet -protokollan vastaisen liikenteen
kuljettamisen Internet -protokollan mukana. Tekniikan eduiksi voidaan lukea
vähentyneet liiketoimintakustannukset, kasvanut tietoturva verkkoyhteyksissä,
tiedon yhtenäisyys ja käyttäjän sekä datan todentaminen ja luottamuksellisuus.
VPN -tekniikka tarjoaa salaus -ja tunnistamistekniikoita yhdessä palomuuri- ja
reitityslaitteiden kanssa. (King, 2004; Pasley, 2002.) VPN -yhteydessä kaikki

29

ulospäin lähtevä data salataan ja sisäänpäin saapuva liikenne taas puretaan
(Naven, 2000).

Eri VPN -ratkaisujen valmistajat lupaavat hallittavia, helposti käyttöön otettavia ja
skaalautuvia järjestelmiä, joiden avulla ne pystyvät erottumaan kilpailijoistaan.
Valmistajien VPN -laitteissa käytetään eri VPN -protokollia, mutta kaikki
valmistajat tukevat IPSec -protokollaa, joka on kansainvälinen standardi. (Pasley,
2002.) IPSec on IETF:n kehittämä IPv4 ja IPv6 yhteensopiva standardi, jonka
avulla aiemmat eri valmistajien VPN -laitteiden yhteensopivuusongelmat eri
salaustekniikoiden kanssa on saatu korjattua. IPSec tarjoaa luottamuksellisen ja
eheän tiedonsiirtotavan ja se suojaa ympäristöä erilaisilta IP -hyökkäyksiltä kuten
palvelunestohyökkäyksiltä, välistävetohyökkäyksiltä ja identiteettihuijauksilta.
(King, 2004.) Lisäksi IPSec tarjoaa palveluja tiedon alkuperän todentamiseen,
tiedon eheyden tarkistamiseen, luottamuksellisuuden säilyttämiseen sekä,
pääsynhallintaan (Trček, 2006).

VPN etäyhteys

VPN etäyhteydellä on kaksi tavoitetta, liiketoiminnan tavoite on laskea
tietoliikenteen aiheuttamia kustannuksia ja kasvattaa työntekijöiden tuottavuutta,
kun taas tekninen tavoite on tarjota LAN -yhteyttä vastaava turvallinen yhteys
etäyhteydellä työskenteleville (Pasley, 2002). VPN -yhteys ja IPSec -protokolla
antavat käyttäjille mahdollisuuden päästä yrityksen resursseihin mistä tahansa,
milloin tahansa ja miten tahansa. VPN- yhteyttä voidaan käyttää DSL -yhteyden,
kaapeliyhteyden tai mobiiliyhteyden ylitse.

Käyttäjien ollessa yhteydessä VPN- sovelluksen kautta yhä pidempiä aikoja
yhteydessä yrityksen verkkoon, tulisi ottaa huomioon hyökkäysten mahdollisuus
VPN -käyttäjän päätelaitetta kohtaan. Tavoitteena on suojata yrityksen tieto
luvattomalta pääsyltä, vaikka se olisi tallennettuna kannettavaan päätelaitteeseen.
Jotkut VPN -sovellukset pitävät sisällään virusturvan, palomuurisovelluksen,
hyökkäyksen tunnistuksen ja tiedoston tai levyn salauksen, jotka yhdistettynä
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vahvaan

tunnistautumiseen

ja

digitaaliseen

allekirjoitukseen

laskevat

tietoturvariskiä. (Pasley, 2002.)

Extranet VPN

Extranet VPN sallii yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tiedon vaihtamisen
yhteyden kautta, jossa painotetaan pääsynhallintaa ja vahvaa tunnistautumista.
Järjestelmänvalvojat voivat antaa käyttäjäkohtaisia oikeuksia muun muassa lähtöja kohdeosoitteiden perusteella, käyttäjän identiteetin perusteella, käyttäjäryhmän
perusteella, sovelluksen perusteella tai aikaikkunan perusteella. (Pasley, 2002.)

Extranet VPN voidaan toteuttaa keskitetyllä sivustolla, jossa yritys jakaa tietoa
yhteistyökumppaneilleen tai sivustolta sivustolle -mallilla, jossa kaksi eri
yrityksen Extranet -ympäristöä on yhteydessä toisiinsa. Jälkimmäisen vaihtoehdon
haittapuolena voidaan pitää sitä, että käyttäjien päätelaitteet noudattavat oman
yrityksen tietoturvapolitiikkaa, joka voi aiheuttaa konflikteja toisen yrityksen
tietoturvapolitiikan kanssa. Jotta vältyttäisiin eri VPN -asiakasohjelmien välisiltä
konflikteilta, voidaan ympäristöön kirjautumiseen käyttää Web -selainpohjaista
tekniikkaa ja SSL -salausta. Tämä yksinkertaistaa ympäristön konfigurointia ja
ylläpitoa. Selainpohjainen Extranet on yksinkertainen, mutta IPSec -pohjainen
VPN -ratkaisu yhdistettynä digitaalisiin sertifikaatteihin antaa paremman suojan
ja on soveliaampi tapa pitkäaikaisissa kumppanuuksissa. (Pasley, 2002.)

Pasleyn (2002) mukaan olemassa olevaa Intranet -ympäristöä varten toteutettua
VPN -yhteyttä voidaan käyttää myös Extranet -ympäristöön, jos hyväksytään
tiettyjen riskien olemassaolo. Toinen vaihtoehto on Extranet -ympäristön
pystyttäminen DMZ -alueelle, jolloin Intranet- ja Extranet -alueet voidaan erottaa
toisistaan palomuurien avulla ja tiedon eheys sekä luottamuksellisuus säilyvät.
Extranet VPN -yhteyden tarpeita voidaan Pasleyn (2002) mukaan arvioida
seuraavasti:
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● Suosi vahvaa tunnistusta yksinkertaisen tunnus/salasana -yhdistelmän
sijaan
● Pääsynhallinta ja lokitietojen kerääminen ovat tärkeitä
● Suosi

ratkaisuja,

jotka

sallivat

asiakaskohtaisia

mukautuksia

ja

brändäyksen
● Minimaalinen työpöydän jalanjälki (koska kumppanin työpöytää ei voida
hallinnoida)
● Minimaalinen pääsy sovellusten käyttöön
● Esikonfiguroitujen VPN -asiakasohjelmien ja politiikkojen huomaamaton
asennus
● Helppokäyttöisyys
● Palvelutason seuranta ja tuki

Pilvipalveluissa voidaan käyttää VPN -tekniikkaa vastaavalla tavalla kuin
muissakin ympäristöissä. Monet yritykset käyttävät julkisia pilviä saavuttaakseen
pilvipalveluiden etuja tai ne yhdistävät IT -resursseja yksityiseen pilveen.
Yleisimmin

VPN

-yhteyden

muodostamisessa

käytetään

IPSec-

tai

SSL/TLSEC -tekniikkaa. (Yeluri & Castro-Leon, 2014.)

2.3 Todentaminen ja käyttöoikeudet

Todentaminen on prosessi, jossa varmistetaan käyttäjän identiteetti, yleensä
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi
voidaan

käyttää

myös

vahvaa

tunnistusta,

kuten

julkisen

avaimen

salausmenetelmää. (Naven, 2000). Todentamisteknologiat, kuten salasanat,
älykortit ja biometriset laitteet todistavat, että käyttäjä on se, joka hän väittää
olevansa. Todentamisteknologiat eivät ota kantaa henkilön käyttöoikeuksiin.
Käyttäjä saa oikeudet pääsynvalvonnan mukaisten sääntöjen perusteella, joilla
määritellään mihin resursseihin henkilö pääsee todentamisen jälkeen. Kun
käyttöoikeudet resursseihin on määritelty, ei käyttäjä voi enää kieltää, että tieto ei
ole hänen käytettävissään. (Marcinkowski, 2005.)

32

Pääsynvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että käyttäjä pääsee vain niihin
resursseihin, joihin ylläpitäjä on antanut oikeuden. Pääsynvalvonnassa käytettyjä
teknologioita ovat tiedostojärjestelmän pääsylistat, kertakirjautuminen sekä
palomuurit. Kertakirjautumisen avulla käyttäjä pääsee resursseihin kirjautumalla
yhden kerran, eikä saman istunnon aikana ole tarvetta kirjautua uudestaan. (Sharp,
2002.)

Tietoturvallisessa Extranet -ympäristössä tarjotaan hyvin määritelty joukko dataa
hyvin määritellylle joukolle todennettuja käyttäjiä. Sovelluksessa tulisi olla
eroteltu käyttäjien tehtävät ja roolit, joille on annettu vähimmäismäärä oikeuksia,
joita kyseinen käyttäjä tai rooli tarvitsee. Käyttöoikeuksilla rajoitetaan käyttäjien
pääsyä järjestelmään sekä käyttäjän tekemiä toimenpiteitä järjestelmässä, kuten
luku-, kirjoitus-, suoritus- ja poistotoimenpiteet. Tämän lisäksi käyttäjällä tulisi
olla yksilöllinen käyttäjätili, jolla käyttäjää voidaan pitää vastuussa tekemisistään.
(King, 2004.) Extranet -sovelluksen tulisi pitää sisällään tiedot käyttäjästä ja
käyttäjän organisaatiosta ja käyttäjien tulisi saada pääsy ympäristöön paikalliseen
toimialueeseen kirjautumisen jälkeen. Laitteiden todentaminen pitää sisällään
VPN -tunnelin sekä PKI -infrastruktuurin eli web -ja hakemistopalvelimet, jotka
käyttävät SSL -salausta. (King, 2004.)

Myös pilvipalveluissa tulisi noudattaa vähimpien oikeuksien -periaatetta, jolloin
voidaan varmistaa, että käyttäjä voi suorittaa vain niitä toimenpiteitä, joihin
käyttöoikeus on annettu. Jokaisella käyttäjällä tulisi olla ainutlaatuiset tunnukset,
joilla mahdollistetaan käyttäjäroolien erottaminen sekä vähimmät mahdolliset
oikeudet. Pilviympäristöön pääsy on aina estetty, ellei käyttäjän pääsyä ole
erikseen sallittu. Tietoturvallisissa portaaleissa voidaan myös käyttää hyväksi
moniportaista tunnistautumista. (Yeluri & Castro-Leon, 2014.)

Monitasoinen tunnistautuminen

Staattiset salasanat ovat tietoturvaltaan heikko tunnistautumisen muoto, koska
salasanat ovat murrettavissa ja käyttävät myös usein kirjoittavat niitä itselleen
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muistiin helposti löydettäviin paikkoihin tai jopa lähettävät niitä sähköpostilla
itselleen. Myös WWW -sivustot saattavat lähettää käyttäjilleen salasanoja
sähköpostilla puhtaasti tekstimuodossa. (Bhatnagar, 2010.)

Ramzan (2010) mukaan on olemassa kolme mekanismia, joilla voimme todistaa
käyttäjän identiteetin:
● Jotain, mitä meillä on: Ajokortti, kulkukortti tai avain
● Jotain, mitä olemme: Biometrinen tunniste, kuten sormenjälki
● Jotain,

mitä

tiedämme:

Salasana

tai

jokin

muu

tieto,

kuten

sosiaaliturvatunnus tai sähköpostiosoite.

Monitasoinen tunnistautuminen tarjoaa pelkkää salasanaa vahvemman keinon
käyttäjän varmentamiseen. Monitasoinen tunnistautumisessa käyttäjä tunnistautuu
palveluun kahdella tai useammalla eri tavalla, joista salasana on edelleen
hallitseva

kirjautumistapa,

jotain

mitä

tiedämme.

Toinen

hallitseva

kirjautumistapa on käyttää välinettä sähköiseen tunnistamiseen, jotain mitä meillä
on. (Ramzan, 2010.) Käyttäjällä voi olla vaihtuvakoodinen token tai käyttäjälle
voidaan esimerkiksi lähettää vaihtuva tekstiviestikoodi matkapuhelimeen, jolloin
salasanojen hakkerointi ja muut hyökkäyskeinot muuttuvat vaikeammaksi.
Käyttäjä voi joissain tapauksissa tunnistautua palveluun kahta eri kanavaa pitkin,
vastaamalla

matkapuhelimen

kautta

saapuneeseen

haasteeseen

toisella

tekstiviestillä, jolloin puhutaan kaksikanavaisesta tunnistaumisesta. (Bhatnagaar,
2010.) Mikäli käyttäjä kirjautuu ympäristöön aina samalla työasemalla, voidaan
käyttää myös työasemalle tallennettua tokenia tai väliaikaisia internet -tiedostoja.

Monitasoinen tunnistautuminen ei täysin estä tietojenkalastelua, mikäli käyttäjä
vahingossa paljastaa kertaluontoisen salasanansa ja salasana on edelleen
käyttökelpoinen.

Monitasoinen

tunnistautuminen

kuitenkin

rajoittaa

tietojenkalastelua ja sen vaikutuksia kertaluontoisen salasanan vanhennuttua.
Lisäksi on otettava huomioon, että monitasoinen kirjautuminen ei ota kantaa
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siihen, mitä kirjautumisen jälkeen tapahtuu ja että liikenne edelleen pysyy
turvallisena. (Ramzan, 2010.)

Käyttöoikeuksien hallinnointi

Extranet -palvelun myötä käyttäjien määrä ympäristössä kasvaa, sitä mukaa, kun
uusia yrityksiä ja niiden käyttäjiä lisätään palveluun. Käyttöoikeuksia joudutaan
antamaan

useammin,

hienojakoisemmin

ja

myös

nopealla

aikataululla.

Järjestelmänvalvojien ei voida olettaa käsittelevän Extranet -ympäristön
tietoturva-asetuksia

vaaditulla

kumppaneiden kanssa

nopeudella.

Jotta

laaja

tiedon

jakaminen

voidaan tuottaa vaarantamatta tietoturvaa,

täytyy

tietoturvalaitteiden olla mahdollisimman pitkälle automatisoitu ja konfiguroitu ja
mahdollisimman läpinäkyviä loppukäyttäjille. (Roudier et al., 2002.)

Käyttäjän käyttöoikeudet ja tunnistaminen muodostavat käyttäjäprofiilin. Mikäli
käyttäjämäärä on suuri ja tiedot ovat tallennettuna paikallisesti web- palvelimelle,
voi käyttäjien hallinnan ja ympäristön skaalautuvuuden kanssa tulla ongelmia.
Nykyaikaisissa

järjestelmissä

on

erikseen

tietokanta,

edustapalvelin

ja

taustapalvelin, joilla voidaan helpottaa ympäristön skaalautuvuutta. (King, 2004.)

Extranet

-ympäristön

hallinnoinnista

vastaavat

henkilöt

toimivat

kontaktihenkilöinä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Käyttäjien
tunnistusta ja käyttöoikeuksien jakamista voidaan tehdä yksilötasolla tai käyttäjiä
voidaan niputtaa yhteen ryhmien ja käyttäjäroolien avulla. Käyttäjäryhmiä tai
rooleja voidaan perustaa esimerkiksi yrityksen tai tehtävän perusteella tai
käyttöoikeuksien perusteella. Extranet -ympäristön käyttäjien oikeutus koostuu
resurssin ja roolin sekä roolin ja käyttäjän suhteesta. Extranet -ympäristön
hallinnoija vastaa siitä, että käyttöoikeuksien hallintamalli toteutuu. Vähimpien
oikeuksien periaatetta käytetään aina, kun järjestelmänvalvoja antaa oikeuksia
ympäristöön. Käyttäjälle annetaan pienimmät mahdolliset oikeudet, jotka käyttäjä
tarvitsee sallittujen toimenpiteiden tekemiseen.
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Käyttöoikeussopimus

Extranet -palvelua tarjottaessa tulisi kaikkien palvelua käyttävien kumppaneiden
kanssa tehdä sopimus yhteyden käyttämisestä. Sopimuksessa tulisi eritellä
sopimusehdot ja edellytykset Kingin (2004) mukaan seuraavasti:
● Kuvaus sovelluksesta ja tiedoista, joihin ulkoisella käyttäjällä on pääsy
● Yhteyshenkilö ulkoisesta yrityksestä, johon otetaan yhteyttä tietoturva
välikohtauksen sattuessa
● Ulkoisen käyttäjän allekirjoittama salassapitovelvollisuus
● Palvelun aloitus- ja päättymisajankohta
● Ohjeet tiedon suojaamisesta (Tiedon kopiointi, tiedon siirtäminen
kolmannelle osapuolelle, varotoimet ja tiedon tuhoaminen)
● Tietoturvakoulutuksen tarve
● Sopimuksen päättämisen ehdot sopimusrikkomuksissa
● Korvausvelvollisuus palvelun ja tiedon väärinkäytöstä johtuneesta haitasta
● Vastuut fyysisen ja loogisen tietoturvan auditoinnista kaikissa laitteissa

2.4 Valvonta ja ylläpitäminen

Extranetin käyttöönotto tuo organisaatioille monenlaisia etuja, mutta se myös
kasvattaa organisaation tietoturvariskejä. Jotta ympäristöön ja tietoturvaan
liittyviä riskejä voidaan vähentää, organisaation on tunnistettava ja otettava
käyttöön tietoturvaan liittyviä toimenpiteitä, joita on pidettävä yllä koko Extranet
-ympäristön elinkaaren ajan. Toimenpiteissä on otettava huomioon järjestelmään
sekä tietoon kohdistuvat, jatkuvasti kehittyvät ja muuttuvat haavoittuvuudet ja
uhat. (Korow-Diks, 2001.) Näiden lisäksi ympäristössä tulisi käyttää reaaliaikaista
monitorointia sekä auditointi- ja hälytysjärjestelmiä, joiden avulla voidaan havaita
ympäristöön liittyvää väärinkäyttöä.
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2.4.1 Ympäristön seuranta ja monitorointi

Tapahtumalokien avulla voidaan tallettaa kaikki tietokoneessa tehdyt aktiviteetit,
ja näin voidaan pitää yllä lokia kaikista tapahtumista ja mahdollisista
tietoturvarikkomuksista.

Käyttäjän

jokainen

toimi

pitäisi

tallentaa

tapahtumalokiin. Haasteena on lokien tehokas käyttö, joka auttaa yrityksiä
toteuttamaan tehokasta tietoturvapolitiikkaa ja ennen kaikkia ennaltaehkäisevästi.
(Olivier & von Solms, 1999). Amir-Mohammadian et al. (2016) mukaan on
tärkeää pitää ympäristön toiminnoista lokia, jotta voidaan havaita mahdollista
väärinkäyttöä, ja joiden avulla voidaan tuottaa tarvittavaa todistusaineistoa
käyttäjien tekemistä toimenpiteistä ja näin pitää heitä vastuussa tekemisistään.
Lokien avulla voidaan näyttää taannehtivasti toteen, ketkä ovat tehnyt vaarallisia
operaatioita. On tärkeää, että tapahtumalokeihin tallennetaan tarpeelliset ja oikeat
tiedot. Mikäli ohjelmassa voidaan manuaalisesti määritellä tallennettavia
tapahtumia,

on

mahdollista,

että

oleellisia

asioita

jää

tallentamatta.

Tapahtumalokien ei pitäisi kuitenkaan sisältää enempää tietoa kuin on tarvetta.
Kaikkien mahdollisten tapahtumien tallentaminen voi aiheuttaa järjestelmien
hidastumista ja ne vievät myös paljon tilaa. (Amir-Mohammadian et al., 2016.)

Lokitiedot ja tiedostot kasvavat tallennettujen aktiviteettien vuoksi hyvin suuriksi
ja lokitiedostojen haku ja analysointi voivat olla hyvin monimutkaisia.
Lokitiedostojen siirtäminen erilliselle lokipalvelimelle prosessointia ja tallessa
pitoa varten voi olla hyödyllistä. (Olivier & von Solms, 1999). Tyypilliset
IT -ratkaisut muodostuvat sovelluksista sekä käyttöjärjestelmästä, jotka kaikki
tuottavat omia lokitiedostojaan. Tämä johtaa Baldwin & Shiun (2005) mukaan
kolmeen ongelmaan:
● Lokitiedostot eivät ole tietoturvallisia ja ovat järjestelmänvalvojien
hallinnassa. Eri lokitiedostojen data pitää varmistaa erikseen.
● Eri

lähteet

tuottavat

lokeja

eri

tasoilta,

joten

kokonaiskuvan

muodostaminen tapahtumista on hankalaa. Ei voi myöskään tietää
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varmuudella, että kaikki oleellinen tieto on hallussa, joka vaikeuttaa
tapahtumien kulun hahmottamista.
● Lokitiedostoita tutkivalla pitää olla jotain ymmärrystä siitä, mitä on
tapahtunut. Tapahtumien valvontaan tarvitaan järjestelmänvalvojia tai
tiedonlouhintasovelluksia

ja

auditoijan

ajoittaista

katselmusta.

Tapahtumiin liittyvän datan saaminen käyttäjille on hankalaa, vaikka
käyttäjät olisivat parhaita vahvistamaan tapahtumalokeja.

Itse lokien ja auditointijärjestelmissä pitäisi myös ottaa huomioon tietoturvallisuus
ja hyökkäysten mahdollisuus. Baldwin & Shiu (2005) mukaan hyökkäykset on
jaettu kahteen kategoriaan:

Auditointijärjestelmän häirintä:
● Palvelunestohyökkäykset: Sovellukset hyökkäävät auditointisovellusta

tai

yhteyttä

vastaan,

joka

voi

pysäyttää

auditointisovelluksen toiminnan.
● Valetapahtumat: Valetapahtumien lisäys lokiin, jolloin voidaan
väittää, että tapahtuma olisi oikeasti esiintynyt, joka taas asettaa
koko auditointiprosessin kyseenalaiseksi.
● Huonosti jäsennetyt tapahtumat: Tapahtumien muotoileminen
uudestaan, jolloin niiden löydettävyys heikkenee.
● Vaihtoehtoinen tapahtumahistoria: Kontrolloimaton sovelluksen
tuottaja luo vaihtoehtoisia tapahtumia, joista voidaan myöhemmin
valita, mitä esitetään.

Tallennetun data ja saatavuuden häirintä:
● Tapahtumien poistaminen: Käyttäjät saattavat yrittää poistaa
tapahtumia peitelläkseen jälkiään.
● Tapahtumien lisääminen: Käyttäjät saattavat yrittää lisätä
ylimääräisiä tapahtumia sopiviin kohtiin todistaakseen tehneensä
toimintoja.
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● Haun vahingoittaminen: Lokitiedostojen ja hakutyökalujen
vahingoittaminen tapahtumien piilottamiseksi.
● Tiedon vahingoittaminen: Tiedon tuhoaminen tapahtuminen
häivyttämiseksi. Kryptaamisella on mahdollista havaita tiedon
muuttaminen, mutta tiedon tuhoamisen estäminen voi olla hankalaa
ilman varmuuskopioita.
● Tiedon vuotaminen: Korkean tason auditointidata sisältää
luottamuksellista tietoa, joka ei saa vuotaa.

Yritykset voivat teettää tietoturva-auditointeja pätevillä kolmansien osapuolien
yrityksillä. Auditoinnissa tulisi tehdä Sharpin (2002) mukaan seuraavat asiat:
● Kartoitetaan nykyinen IT -ympäristö.
● Ymmärretään nykyiset tietoturvamekanismien eri näkökulmat,
sekä fyysinen tietoturva että sovellusten tietoturva.
● Tehdään yksityiskohtainen analyysi tietoturvarikkomuksista, sekä
voi tapahtua tai on jo tapahtunut.
● Arvioidaan

nykyisiä

tietoturvamekanismeja

ja

painotetaan

mahdollisia puutteita muihin yrityksiin verrattuna.
● Tarjotaan itsenäisiä arvioita aiempien tapahtumien juurisyistä
● Tarjotaan suosituksia tietoturvainfrastruktuurin parantamiseen.

Scarfone et al. (2008) mukaan lokien kerääminen on yksi tietoturvallisuuden
kulmakivistä.

Tehokas

lokitietojen

käyttö

auttaa

varmistamaan

tietoturvarikkomuksen tai häiriön sattuessa, mitä on tapahtunut ja tätä kautta
tekemään korjaavia ja palauttavia toimenpiteitä. Lokien keräämisen laajuus tulisi
määritellä sovellusympäristön suunnitteluvaiheessa, koska se on riippuvainen
järjestelmän tietoturvavaatimuksista ja tiedon arkaluonteisuudesta.
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Extranet monitorointi

Extranet -ympäristön monitorointi on tärkeää sekä liiketoiminnan että
tietoturvallisuuden kannalta. Auditoinnin tuottamaa dataa tulisi analysoida
säännöllisin väliajoin, jotta havaittaisiin järjestelmän luvaton käyttö ja saataisiin
tietoa, mitä resursseja käytetään ja kuinka paljon. (King, 2004.) Päätös
monitoroinnista tehdään yleensä samalla, kun päätetään pääsyn hallinnasta
esimerkiksi palomuurin, autentikointipalvelimen tai sovelluksen itsensä osalta.
Kingin (2004) mukaan monitoroinnin ongelmana on se, että tietoa ei analysoida
reaaliaikaisesti vaan lokitiedot ovat erillisissä tiedostoissa tai tietokannoissa.
Lokitiedostojen sisältämille tiedoille ei myöskään ole olemassa mitään standardia
muotoa vaan käyttäjien täytyy itse muodostaa tarvittavat raportit lokitiedoista.
Vähimmillään lokien kirjausketjun tulisi kuitenkin sisältää käyttäjätunnus,
aikaleima, suoritettu funktio ja tieto, jota on pyydetty. Tietoturvaintensiivisissä
sovelluksissa yrityksen tulisi asentaa jokin reaaliaikainen analysointityökalu
poikkeamien havainnointia varten. Extranetin tietoturvamallin tulisi tuottaa
yksityiskohtaista auditointi- ja lokitietoa tietoturvatiimin katselmoitavaksi.
Keskitetyn hallinnan kautta määritysten ja politiikkojen levittäminen ja
toimeenpano

tulee

helpommaksi

ja

yksinkertaisemmaksi.

ja

se

tukee

tietoturvallisuuden tavoitteita. (Shackleford, 2010.)

Käyttöjärjestelmän lokitiedot

Käyttöjärjestelmätason lokitiedoissa kerätään tietoa järjestelmän toiminnasta,
sovellusten toiminnasta ja käyttäjien toiminnasta. Tapahtumapainotteiset lokit
pitävät sisällään tiedon, mitä on tapahtunut, milloin tapahtuma on esiintynyt,
mihin käyttäjän identiteettiin tapahtuma liittyy, mikä sovellus aiheutti tapahtuman
ja mikä oli lopputulos. (Nyanchama & Wilson, 2002.) Järjestelmälokeja käytetään
järjestelmän suorituskyvyn seurantaan. järjestelmänvalvoja voi käyttää tietoja
myös järjestelmän hienosäätöön. Käyttäjien toimimaan liittyvät lokit keräävät
tietoa

käyttäjien

tekemistä

onnistuneista

ja

epäonnistuneista

kirjautumisyrityksistä. Näiden lisäksi lokitiedoista voidaan nähdä, mitä komentoja
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käyttäjä on tehnyt tai mitä resursseja tai tiedostoja käyttäjä on avannut. Toimintoja
voidaan seurata myös tarkemmalla tasolla, jolloin voidaan seurata, mitä tiedostoja
on luettu tai muutettu, tai onko jotain tietoturvasääntöjä rikottu. (Nyancahama &
Wilson, 2002.)

Nyanchama & Wilsonin (2002) mukaan käyttöjärjestelmien lokien sisältämän
tiedon määrää on vaikea käsitellä tehokkaasti. Lokien sisältämä tieto on
käytännössä turhaa, mikäli niitä ei tutkita säännöllisesti ja sellaisten henkilöiden
toimesta, jotka voivat lokien perusteella ryhtyä toimeen.

Tietokannan auditointi

Tietoturvavalvojat ja tietokantavalvojat suorittavat usein tietokannan auditointeja
mahdollisten haavoittuvuuksien ja tietoturva-aukkojen varalta. Useimmat
tietokannat ylläpitävät tapahtumalokia, jotka ovat hyvä alku monitoroinnille ja
analysoinnille. Tietokantojen tapahtumalokit eivät kuitenkaan ole suunniteltu
tiedon keräämiseen auditointia varten. (Bhatnagaar, 2010.)

Ylläpitäjät yleensä käyttävät erillisiä kolmannen osapuolen sovelluksia, jotka ovat
tehokkaita tunkeutumisen havaitsemiseen ja haavoittuvuuksien arvioimiseen.
Kolmansien osapuolien sovellukset ovat yleensä keskitetysti hallittavia ja ne
keräävät kokonaisvaltaista tietoa auditointia varten. Kerätyn tiedon perusteella
voidaan ajaa skannauksia, jotka etsivät haavoittuvuuksia, huonosti konfiguroituja
kohteita ja virheellisiä käyttöoikeuksia. Hyvin suunniteltu auditointisovellus
tallentaa myös asiakasohjelman ja tietokannan välistä liikennettä ja pystyy
esittämään, mikä kohde on käyttänyt mitä dataa ja milloin, ja millä sovelluksella.
(Bhatnagaar, 2010.)

Tapahtumien valvonta pilvessä

Tapahtumalokien kerääminen on tärkeää myös pilvipalveluissa, sillä ne toimivat
hallinnan ja tietoturvan perustana. Ulkoistettujen palvelujen tietoturvavaatimukset
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ovat usein korkeampia kuin itse tuotettujen palvelujen, jolloin vaatimukset
palvelun läpinäkyvyydelle ovat myös korkeampia. Monitorointi ja tapahtumalokit,
joita ei itse tuotetuissa palveluissa ole koettu tärkeäksi, osoittautuvat ehdottoman
tärkeiksi palvelujen tukemisen, palvelutason noudattamisen ja tapahtumien
jäljittämisen vuoksi. (Yeluri & Castro-Leon, 2014.)

Palveluntarjoajien

on

pystyttävä

näyttämään

tilaajalle,

ketkä

pääsevät

pilvipalvelussa olevaan tietoon käsiksi ja miten he estävät asiattomien henkilöiden
pääsyn tietoon (Leavitt, 2009). Antonopouloksen (2010) mukaan julkisen pilven
infrastruktuurin näkyvyyden ja hallinnan puute tekee monitoroinnin, lokien
keräämisen ja tietoturvan hallinnan haastavaksi. Julkisista pilvipalveluista voi
puuttua keskitetty, turvallinen ja luotettava tapa kerätä tapahtumalokeja. Palvelun
käyttäjän on päätettävä, kerätäänkö tapahtumalokeja samassa ympäristössä, missä
muut pilvipalvelut sijaitsevat, jolloin virhetilanteen sattuessa myös lokipalvelimet
voivat vaarantua, vai käytetäänkö jonkinlaista hybridiratkaisua, jolloin lokitiedot
voidaan kerätä erilliseen ympäristöön.

Martyn (2011) mukaan pilvipalveluiden lokitietojen keräämiseen liittyviä
haasteita ovat lokitietojen hajanaisuus, lokitietojen häviäminen, palvelun useat
kerrokset ja tasot, lokitietojen arkistointi ja vanheneminen, lokitietoihin pääsy,
lokitietojen puuttuminen, kriittisen tiedon puuttuminen lokitiedostoista sekä
epäyhteensopivat ja sattumanvaraiset lokitiedostojen muotoilut. Pilvipalvelun
lokitietojen ongelmia voidaan Martyn (2011) mukaan ratkaista keskittämällä
lokitietoja skaalautuvalle tallennuspaikalle, josta tieto on saatavilla nopeasti.
Näiden lisäksi lokitiedoilla on vanhenemisaika, joiden perusteella lokitiedot
arkistoidaan ja niitä voidaan tarvittaessa palauttaa. Lokitietoihin pääsyä rajoitetaan
ja pääsy seurataan sekä niiden yhtenäisyys säilytetään.

2.4.2 Ympäristön ylläpitäminen ja haavoittuvuuksien hallinta

Tietojärjestelmien oikeanlaisen hallinnoinnin ja käytön lisäksi yksi tärkeimmistä
tietoturvallisuuteen ja yksityiseen vaikuttavista tekijöistä on sovellusten alttius
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haavoittuvuuksille.

Sovelluksissa

on

tietoturva-aukkoja,

joita

korjataan

päivityksillä sekä virusturvaohjelmistoilla sekä palomuurien käytöllä. (Trček,
2006).

Tietoverkon ja siihen liittyvien yhteyksien ymmärtäminen sekä uhkien ja
haavoittuvuuksien tunnistaminen auttavat Extranet -ympäristön riskitason
määrittelemisessä. Riskien arvioinnin avulla saadaan parempi kuva siitä, kuinka
turvallinen tietoverkko on. (Korow-Diks, 2001.) Korow-Diksin (2001) mukaan
tulisi harkita laitetoimittajien ohjelmistojen käyttämistä mahdollisten tietoturvaaukkojen, kuten väärin konfiguroitujen reitittimien ja porttien löytämistä varten.

Caelli et al. (1991) mukaan viimeisimpien teknologioiden mukana tulee aina
haavoittuvuuksia,

joita

hyökkääjät

voivat

hyödyntää.

Haavoittuvuuksien

vastatoimien kehityksestä huolimatta on aina olemassa riski, että löytyy uusi
haavoittuvuus, joka vaarantaa verkostossa siirrettävän tai siellä olevan tiedon
(Kuva 8.). Mitä arvokkaampaa tieto on, sitä enemmän haavoittuvuuksia yritetään
käyttää hyväksi. Yrityksen on päätettävä, millaisia riskejä se on valmis sietämään
ja minkälaisia taloudellisia menetyksiä se on valmis ottamaan suhteessa
tietoturvallisuuden aiheuttamiin kustannuksiin. Taloudelliset menetykset voivat
vaihdella aina yrityksen maineen menettämisestä oikeusjuttuihin saakka.
(Marcinkowski, 2005.)

Kuva 8. Riskien kehitys (Caelli et al., 1991)

Haavoittuvuudet leviävät nopeasti ja haavoittuvuuksien kenttä on hyvin laaja,
jonka vuoksi yksittäisen organisaation on vaikea saada selkeää käsitystä
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mahdollisista

haavoittuvuuksista,

uhista

ja

hyökkäyksistä.

Ulkopuoliset

kumppanuudet voivat olla tässä hyödyksi, koska ne lisäävät tietoutta, jota voidaan
käyttää tietoturvallisuuden parantamiseen. Vaihtamalla tietoa ulkopuolisten
kumppaneiden kanssa saadaan ulkopuolista näkemystä tai parempaa ymmärrystä
siitä, mitä organisaation ulkopuolella tapahtuu. (Harkins, 2013.) Kumppaneiden
kautta opitaan uusista uhista ennen suoranaista hyökkäystä, nähdään kuinka muut
organisaation

käsittelevät

uhkia

ja

opitaan

parhaita

käytäntöjä

tietoturvaoperaatioiden hallinnasta. Organisaatiolla on mahdollisuus kasvattaa
kykyään aistia ja tulkita riskejä sekä toimia niiden suhteen käyttämällä hyväksi
tietoja, joita on kerätty ulkopuolisilta kumppaneilta. (Harkins, 2013.)

Kun ympäristö on rakennettu, turvattu ja otettu käyttöön, alkaa ympäristön
tietoturvan

jatkuva

ylläpitäminen.

Ylläpitäminen

koostuu

ympäristöön

kohdistuvista muutoksista, haavoittuvuuksien löytämisistä ja tätä kautta
altistumisesta uusille haavoittuvuuksille. (Stallings & Brown, 2014.) Scarfone et
al. (2008) ehdottavat, että tietoturvan ylläpitämisessä otettaisiin huomioon
seuraavat seikat:
● Lokitietojen seuranta ja analysointi
● Säännöllinen tiedon varmistaminen
● Tietoturvan vaarantumisesta palautuminen
● Tietoturvan säännöllinen testaaminen
● Sopivien

ylläpitoprosessien

käyttäminen

kriittisten

sovellusten

päivittämiseksi, seuraamiseksi ja konfiguroimiseksi.

Ylläpitäminen

varmistaa

ympäristön

saatavuuden,

luotettavuuden

ja

yhtenäisyyden. Ylläpitäminen tulisi tehdä tuottajan ja toimittajan vaatimusten
mukaisesti ja valtuutettujen henkilöiden toimesta. Ohjelmistot tulisi tarkastaa
säännöllisesti ja vanhat ohjelmistoversiot tulisi arkistoida ennen uusien versioiden
asentamista. Lisäksi ohjelmistojen päivitykset tulisi tehdä tarpeen mukaan.
(Trček, 2006.) Järjestelmänvalvojien tulisi testata päivitykset identtisessä
testiympäristössä

ennen

tuotantoympäristöön

asentamista.

Testaamattomat
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päivitykset voivat aiheuttaa odottamattomia ongelmia palvelinympäristössä.
Tämän vuoksi ympäristöissä ei pitäisi myöskään käyttää automaattisia päivityksiä.
(Scarfone

et

al.,

2008.)

Monet

yritykset

pyrkivät

vähentämään

ylläpitokustannuksia ulkoistamalla monia osa-alueita, kuten palomuurien ylläpito
ja tietoturvapolitiikan kehittäminen. Ulkoistamiseen liittyviä päätöksiä tulisi
kuitenkin tarkasti arvioida, koska yrityksen tietojärjestelmien luottamuksellisuus
voi vaarantua. (Fenn, C. et al., 2002.)

Pilvipalveluissa olevat haavoittuvuudet sekä tietoturvapäivitykset tehdään
automaattisesti

pilvipalveluiden

tarjoajan

toimesta,

piilottamalla

tällaisia

prosesseja käyttäjiltä, saadaan pilvipalveluista houkuttelevampia käyttäjiä kohtaan
(Kiran, 2014) Pilvipalveluiden on oltava tietoturvallisia ja luotettavia, niissä on
huomioitava lokien kerääminen, hyökkäysten tunnistaminen, tiedon yhtenäisyys,
sisällönsuodatus, tiedon vuotamisen estäminen, palomuurien auditointi sekä
ympäristön suojaus palomuurien avulla. (Yeluri & Castro-Leon, 2014.)

Pilvipalveluihin kohdistuvat hyökkäykset ovat samanlaisia hyökkäyksiä, joita on
kohdistettu aiemmin ei-pilvipalveluihin. Pilvipalveluissa yhdistyvät web- ja
virtualisointitekniikat, joten näissä tekniikoissa olevat haavoittuvuudet löytyvät
myös pilvipalveluista. Pilvipalveluihin kohdistuvat hyökkäykset ovat yleensä
palvelunestohyökkäyksiä, tunnusten ja salasanojen kaappaamiseen liittyviä
hyökkäyksiä tai palveluiden rinnakkaisuuteen liittyviä hyökkäyksiä, jossa useita
virtuaalipalvelimia sijaitsee samalla fyysisellä palvelimella. (Shafieian et al.,
2014.) Pilvipalvelussa sijaitsevaan tietoon pääsy on huomattava uhka, koska tieto
voi maantieteellisesti sijaita lähes missä tahansa.

Tietokonevirukset ja haittaohjelmat ovat Extranet -ympäristöille potentiaalinen
uhka useiden yhteyksien ja yhteyspisteiden vuoksi. Ympäristön suojaamisen tulisi
käyttää

sovelluksia

havainnointiin,

ja

virusten

laitteita,

jotka

skannaamiseen,

kykenevät

tunkeutumisyritysten

autentikaatioon

ja

kryptaukseen.

Virusturvan avulla voidaan tutkia järjestelmien välillä lähetetty tieto ja havaita
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haitallinen koodi, ennen kuin se aiheuttaa järjestelmälle vahinkoa. (Korow-Diks,
2001.)

Virusten, käyttäjien, laitteisto- ja ohjelmistovikojen sekä korruptoitumisen
aiheuttaman tiedon häviämisen vuoksi tulisi ympäristöstä ottaa säännöllisesti
varmistuksia. Varmistusten avulla tietoa voidaan palauttaa aiempaan tilaan aina
tunneista viikkojen takaisiin tilanteisiin. Varmistusten lisäksi ympäristössä olevaa
tietoa voidaan arkistoida, jolloin tietoa voidaan säilyttää vuosien ajan.
Ympäristöön liittyvät varmistukset ja arkistoinnit tulisi määritellä järjestelmän
suunnitteluvaiheessa, jolloin voidaan määritellä ovatko varmistukset välittömästi
saatavilla ja tallennetaanko ne paikallisesti vai etäpisteeseen.

Pilvipalveluissa

virusturvaohjelmistoja

suositellaan

käytettävän

virtuaalipalvelimilla, pilvipalvelin hallintakerroksessa. Virusten leviäminen eri
palveluiden välillä voidaan estää käyttämällä palomuureja. Palveluntarjoaja vastaa
yleensä palveluita tuottavien palvelimien virusturvaohjelmistoista. (Yeluri &
Castro-Leon, 2014.)
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3. EXTRANET -RATKAISU PAIKALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ

Tässä luvussa on kuvattu toteutusmalli tietoturvalliselle Extranet -ratkaisulle, joka
voidaan toteuttaa Sharepoint 2013 -ympäristöä hyväksi käyttäen. Ratkaisussa ei
käsitellä erikseen Sharepoint 2013 -ympäristöä IAAS -palveluna. Paikallisen
Extranet -sivuston rakenne voidaan paikallisessa

ympäristössä toteuttaa

esimerkiksi kuvan 9. mukaisesti:

Kuva 9. Extranet -sivusto rakenne

Extranet -käyttäjille yhteinen pääsivusto, jonka lisäksi on yhteinen sivusto, jonka
kautta voidaan jakaa kaikkia käyttäjiä koskevia dokumentteja ja ohjeita. Tämän
lisäksi jokaiselle asiakkaalle ja kumppanille voidaan luoda rajoitettuja työtiloja ja
sivustoja, joihin pääsyä rajoitetaan käyttöoikeuksilla. Asiakaskohtaisten sivustojen
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lisäksi voidaan luoda projektisivustoja, joihin voidaan sallia pääsy muille
asiakkaille tai kumppaneille.

3.1 Tietoturvapolitiikan toteuttaminen

Extranet -ympäristön osalta toteutetaan Kingin (2004) mukaista tietoturvaarkkitehtuuria. Tietoturva-arkkitehtuurin ja tietoturvan toteutumisesta pitää huolta
erillinen tietoturvaorganisaatio, joka katselmoi ja auditoi ympäristöön liittyvän
tietoturvan sekä ympäristöön tehtävät muutokset yhdessä IT -organisaation
kanssa. Ympäristön muutokset, ympäristön ylläpitämisen ja valvonnan toteuttaa
erillinen

IT

-organisaatio.

Kaikki

tehtävät

muutokset

suunnitellaan,

dokumentoidaan ja hyväksytetään ennen muutosten toteuttamista, jolloin voidaan
seurata mitä ympäristöön on tehty ja kenen toimesta.

Extranet -ympäristöön pääsy estetään, ellei käyttöoikeuksia ole erikseen annettu.
Käyttäjälle myönnetään vähimmät oikeudet, joita lisätään tarpeen mukaan.
Ympäristössä oleva tieto on määritelty pääosin salassa pidettäväksi ja tiedon
luovuttamista ulkopuolisille pyritään rajoittamaan teknisesti. Ympäristöön
pääsystä vastaa Extranet -sovelluksen ylläpitäjät yhdessä IT -organisaation
kanssa. Extranet -ympäristöön liittyvät vastuut kuvataan organisaation sisäisessä
dokumentoinnissa.

3.2 Paikallisen ympäristön infrastruktuuri

Extranet -ympäristö voidaan perustaa omaan eriytettyyn verkkoympäristöönsä
DMZ -alueelle. DMZ -alue on erotettu sekä julkisesta verkosta että sisäverkosta
omalla palomuurillaan. Palomuurien avulla estetään palvelimien liikenne Internet
-alueen sekä sisäverkon suuntaan, lukuun ottamatta synkronointiyhteyksiä
sisäverkon toimialueen palvelimiin. Puolustusministeriön (2015) Katakri -ohjeen
mukaan tiettyjen suojaustasojen saavuttamiseksi tietojenkäsittely-ympäristön
tulisi olla erotettu muista ympäristöistä. Itse Extranet -ympäristö voidaan toteuttaa
virtualisoidun ympäristön päälle, kaikki Extranetin palvelimet asennetaan
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virtuaalisina palvelimina. Virtualisoitujen palvelimien kapasiteettia ja palvelimia
voidaan lisätä jälkikäteen ja itse palvelimista voidaan ottaa varmuuskopioita ja
tilannekuvia mahdollisia palautustilanteita varten. Ympäristön tärkeimmät
komponentit (kuva 10.) ovat:

Kuva 10. Extranet -ympäristön looginen arkkitehtuuri
● Web -palvelin: Sharepoint 2013 -edustapalvelin, jonka kanssa käyttäjien
selaimet keskustelevat. Web -palvelin käyttää sovelluspalvelinta (App)
sovelluspalvelujen suorittamiseen, SQL -palvelinta konfiguraatio- ja
tietokantakyselyjen

suorittamiseen

sekä

toimialueen

pääpalvelinta

(RODC) käyttäjien autentikointiin.
● App

-palvelin:

Sharepoint

2013

-sovelluspalvelin,

joka

palvelee

edustapalvelimelta tulevia palvelupyyntöjä, suorittaa hakupalveluja,
käyttää

SQL

-palvelinta

konfiguraatio-

ja

tietokantakyselyjen

suorittamiseen sekä käyttää toimialueen pääpalvelinta (RODC) käyttäjien
autentikointiin.
● SQL -palvelin: Tallentaa konfiguraatio- ja sisältötietokantoja ja palvelee
edusta- ja sovelluspalvelinta sekä käyttää toimialueen pääpalvelinta
käyttäjien autentikointiin.
● Wac -palvelin: Office Web Apps -palvelin vastaa Office -dokumenttien
selaimessa tapahtuvasta katselusta ja muokkauksesta, käyttää edusta- ja
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sovelluspalvelinta

sisältöpalvelujen

suorittamiseen

ja

toimialueen

pääpalvelinta käyttäjien autentikointiin.
● RODC -palvelin: Read-Only Domain Controller on vain luku -kopio
sisäverkon toimialueen pääpalvelimesta, ja se vastaa Extranet -ympäristön
autentikoinnista. RODC -palvelin synkronoidaan sisäverkon toimialueen
pääpalvelimen kanssa, mutta sillä itsellään ei ole pääsyä sisäverkkoon.
● SSL/VPN: Selainpohjainen VPN

-laite, joka suorittaa käyttäjien

pääsynvalvonnan Extranet -ympäristöön ennen liikenteen sallimista.

RODC -palvelin on toimialueen palvelin, jonka avulla voidaan tarjota
tietoturvallisesti todentamispalveluita sellaisella verkon alueella, jonka fyysistä
turvallisuutta ei voida taata. RODC -palvelimen asentamista suositellaan myös
Extranet -ympäristöissä, joissa toimialueen käyttäjien salasanat ovat ensisijaisesti
uhattuna. (Microsoft, 2011.)

Lisäksi ympäristössä voidaan käyttää AD Rights Management Server -palvelinta.
RMS -palvelimen avulla voidaan rajoittaa tietoturvallisen Extranetin kannalta
tärkeitä toimenpiteitä lisäämällä kryptauksen avulla yksi tietoturvakerros.
Goodyearin (2013) mukaan RMS -palvelun avulla:
● Salata tiedoston sisältö
● Voidaan estää dokumenttien asiaton kopiointi, muokkaus, tulostus, faksaus
sekä dokumentin sisällön kopiointi.
● Voidaan estää dokumentin kopiointi ruudunkaappauksella
● Voidaan

estää

dokumentin

katselu

esimerkiksi

tilanteessa,

jossa

dokumentti on lähetetty sähköpostilla eteenpäin.
● Voidaan rajoittaa dokumentin paikallisen kopion katselua tietyn ajan
kuluttua, jonka jälkeen käyttäjän on kirjauduttava palveluun ja ladattava
dokumentti uudestaan.
● Voidaan pakottaa organisaation käytössä olevia politiikkoja, jotka
rajoittavat dokumentin käsittelyä organisaatiossa.
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RMS -palvelimen ja Web Apps -palvelimen yhtäaikainen käyttö voi aiheuttaa
tiettyjen ominaisuuksien välillä ristiriitoja. Mikäli Web Apps- ja RMS -palvelinta
käytetään yhtä aikaa Sharepoint 2013 -ympäristössä, seuraavat ominaisuudet eivät
ole käytössä:
● Asiakirjan muokkaus selaimessa, asiakirjat avautuvat vain luku -tilassa
● Asiakirjan tulostus, tallennus, sisällön kopiointi, kommentointi sekä
asiakirjojen esikatseluruutu hakutuloksissa.

Mikäli ominaisuuksia halutaan käyttää, voidaan RMS -palvelin joissain
tapauksissa jättää asentamatta ja käyttää tiedostojen pääsynhallintaan ja
kopioinnin estämiseen Sharepoint 2013:sta omia ominaisuuksia.

Ympäristössä olevia virtuaalipalvelimia ei ole välttämätöntä kahdentaa jokaisen
palvelimen osalta, Sharepoint -palvelimet voidaan konfiguroida suorittamaan
toistensa rooleja, mikäli toinen palvelimista vikaantuu. Itse virtualisointia
suorittavat palvelimet ovat voidaan monistaa, jolloin itse alustajärjestelmä on
vikasietoinen. Sharepoint 2013 -alustalla oleva Extranet -ympäristö on
skaalautuva, joten käyttäjämäärän kasvaessa myös palvelimien määrää voidaan
myöhemmin lisätä. Palvelujen käytettävyydessä pyritään ympärivuorokautiseen
palvelutasoon, pois lukien huoltoon liittyvät katkokset.

Ympäristössä olevat virtuaaliset sekä virtualisointia suorittavat fyysiset palvelimet
tulee koventaa maksimaalisesti. Puolustusministeriön (2015) Katakrin mukaan
kovennusten tulee pohjautua luotettavaksi arvioituun kovennusohjeeseen tai
suositukseen, jollaiseksi Microsoftin julkaisemat suositukset voidaan arvioida.
Palvelimiin asennetaan vain sellaiset ominaisuudet ja sovellukset, jotka ovat
välttämättömiä Extranet -ympäristön toiminnan kannalta. Sharepoint -palvelimien
sekä Office Web Apps -palvelimen vaatimukset tulisi toteuttaa Microsoftin
parhaiden käytäntöjen sekä teknisten artikkelien suositusten mukaisesti.
Sharepoint -asennuksen minimivaatimukset on toteutettu käyttöjärjestelmän
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tasolla sekä myös IIS -palveluiden tasolla asentamalla vain järjestelmän toiminnan
kannalta oleelliset komponentit.

Sharepoint 2013 tukee useita erilaisia asennusvaihtoehtoja, kuten yhden tai
useamman palvelimen ympäristöjä, joihin on erilaisia vähimmäisvaatimuksia
muun muassa Sharepoint -palvelimien, tietokantapalvelimien, käyttöjärjestelmien
sekä näiden ominaisuuksien osalta (Microsoft, 2016). Mahdollisen Office Web
Apps -palvelimen asentamisessa ja koventamisessa Microsoft (2016) suosittelee
muun muassa HTTPS -protokollan ja luotettujen SSL -sertifikaattien käyttämistä,
jolloin palvelimella tapahtuva liikenne voidaan salata. Lisäksi suositellaan
avoimien porttien rajoittamista vain sovelluksen vaatimiin portteihin. Suositusten
mukaisesti ympäristössä tapahtuva liikenne myös Extranet -sivustoille tapahtuu
HTTPS -protokollaa käyttäen. SSL/VPN -laitteessa käytetään luotettua julkista
sertifikaattia, mutta Sharepoint -palvelimissa sekä Office Web Apps -palvelimissa
käytetään sisäisiä sertifikaatteja. Sisäisten sertifikaattien käyttö on tässä
tapauksessa mahdollista, koska palvelimet eivät ole suoraan yhteydessä julkiseen
verkkoon ja käyttäjien laitteisiin vaan SSL/VPN -laite toimii välissä
välityspalvelimena.

Sharepoint -palvelimien sekä tietokantapalvelimen osalta noudatetaan myös
Microsoftin (2016) tietoturvan kovennuksiin liittyviä suosituksia, joissa
asennetaan vain välttämättömät palvelut ja sallitaan liikenne Sharepoint- sekä
tietokantapalvelimien osalta vain tiettyihin portteihin. Puolustusministeriön
(2015)

Katakri

-ohjeessa

kovennettu

asennuksen

tulisi

sisältää

vain

välttämättömät komponentit ja palvelut. Tietokantayhteyksissä on lisäksi käytetty
sattumanvaraisesti valittua porttia vakioportin sijaan. Lisäksi tietokantapalvelimen
ja Sharepoint -palvelimien välisissä yhteyksissä on käytetty tietokantapalvelimen
nimen sijasta tietokannan alias -nimiä. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan
vähentää tietokantaan ja sovelluspalvelimiin kohdistuvia hyökkäyksiä ja lisätä
tietoturvaa.
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3.3 Käyttöoikeuksien- ja pääsynhallinta paikallisessa ympäristössä

Pääsynhallinta

Liikenne ja etäyhteydet palvelimiin tulisi rajoittaa niin, että niihin ei ole suoraa
pääsyä

sisä-

tai

ulkoverkon

kautta.

Puolustusministeriön

(2015)

Katakri -ohjeistuksen mukaan verkkoalueiden välistä liikennettä tulisi valvoa ja
rajoittaa niin, että vain erikseen hyväksytty liikenne on sallittua. Sisäpuolisten
ylläpitäjien yhteys palvelimiin tapahtuu erillisen yhdyskäytäväportaalin kautta,
jonka avulla tarjotaan etäyhteys virtuaalisiin työpöytiin. Tämän lisäksi
ulkopuoliset ylläpitäjät tarvitsevat erillisen VPN -sovelluksen, joka tarjoaa
turvallisen, salatun yhteyden yhdyskäytäväportaaliin. VPN -yhteyden avaamiseksi
ulkopuoliselta käyttäjältä vaaditaan käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi
erillinen vaihtuva RSA -token. Ympäristön kytkeminen muiden suojaustasojen
ympäristöihin

tulee

toteuttaa

Katakri

-

ohjeistuksen

mukaisesti

yhdyskäytäväratkaisulla. Puolustusministeriön (2015) Katakri -ohjeistuksen
mukaisesti järjestelmien etäkäyttö- ja hallintaratkaisu edellyttää vahvaa, vähintään
kahteen

tekijään

perustuvaa

käyttäjätunnistusta.

Jotta

käyttäjä

pääsee

hallinnoimaan palvelimia, tulee käyttäjä olla liitettynä palvelimien ylläpitoon ja
hallintaan oikeuttaviin käyttöoikeusryhmiin.

Sisäverkon ja DMZ -alueen välisten palomuuriavausten minimointia voidaan
toteuttaa niin, että sekä sisäpuoliset että ulkopuoliset käyttäjät kirjautuvat Extranet
-järjestelmään ulkoverkon kautta. Liikenne Extranet -palveluun sallitaan vain
HTTPS -protokollaa käyttäen. Ulkoverkon kirjautumista varten verkon reunalle
voidaan asentaa selainpohjainen SSL/VPN -yhdyskäytävä, jota käytetään Reverse
Proxy -roolissa. Reverse Proxyn avulla voidaan lisätä web -sovellusten
turvallisuutta, koska ulkoverkosta tulevat yhteydet eivät ole suoraan yhteydessä
web-

palvelimeen,

vaan

liikenne

kulkee

välityspalvelimen

kautta.

Puolustusministeriön (2015) Katakri -ohjeistuksen mukaan verkkoalueiden
välisen liikenteen rajoittamisessa ja valvonnassa voidaan käyttää välityspalvelinta.
Reverse Proxyn käyttäminen ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Esimerkiksi
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Sharepoint -ympäristössä voi tulla ongelmia erilaisten sisäisten linkkien, kuten
työtila- ja dokumenttilinkkien jakamisessa ulkopuolisille käyttäjille. Ulkoisille
käyttäjille näkyvä sivuston osoite voi olla eri kuin Sharepoint -sivuston sisäinen
osoite, jolloin osoitteet eivät täsmää ja linkit eivät toimi.

Käyttäjät kirjautuvat palveluun tunnuksen ja salasanan avulla, joiden lisäksi
vaaditaan

SMS

-pohjainen

tunnistautuminen

(kuva

11.).

Monitasoinen

tunnistautuminen on muun muassa Katakri 2015 -ohjeen tiettyjen suojaustasojen
vaatimuksena.

Kuva 11. Extranet -järjestelmän monitasoinen tunnistaminen

Käyttäjän tulee lisäksi kuulua tiettyyn käyttöoikeusryhmään, jotta hänelle voidaan
lähettää SMS -pohjainen varmennus. Tämän avulla pystytään lisäämään
tietoturvaa käyttäjien kirjautumiseen. Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle avautuu
portaalin pääsivusto, johon on julkaistu itse Extranet -sovellus (kuva 12.).

Kuva 12. Julkaistu Extranet -portaalin näkymä
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Portaalin linkin kautta päästään itse Extranet -sivustoon, johon ei vaadita enää
erillistä kirjautumista vaan kirjautuminen toimii kertakirjautumismenetelmällä.

Käyttöoikeuksien hallinta paikallisessa ympäristössä

Extranet -ympäristössä toteutetaan vähimpien oikeuksien periaatetta sekä
käyttöjärjestelmien, että itse Extranet -sovelluksen osalta. Palvelimiin ja
käyttöjärjestelmiin annetaan vain käyttäjän kannalta tarvittavat, olennaiset
oikeudet, jotta tarvittavat tehtävät ja operaatiot voidaan suorittaa. Ympäristön
ylläpitämistä

varten

tarvitaan

kirjautumisoikeudet

palvelimiin.

Sharepoint -ympäristön keskitettyyn hallintaan sekä palvelimien hallintaan
tarvitaan järjestelmänvalvojan oikeudet. Tietokantapalvelimeen voidaan antaa
tarvittaessa käyttöoikeuksia joko suoraan palvelimeen palvelinkomponenttien
hallintaa varten tai suoraan tietokannan instanssiin, mikäli hallitaan itse
tietokannan sisältöä. Peruskäyttäjille ei myönnetä pääsyä itse palvelimiin eikä
tietokantoihin.

Sharepoint -järjestelmä mahdollistaa käyttöoikeuksien hallinnan sivustojen,
dokumenttikirjastojen ja luetteloiden tasolla. Extranetin -sivuston käyttöoikeudet
voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen rooliin (Kuva 13.), omistajiin, osallistujiin ja
katselijoihin, joiden avulla Extranetin käyttöoikeuksia hallitaan.

Kuva 13. Käyttäjäroolit Extranet -ympäristössä

Sharepoint mahdollistaa käyttöoikeuksien hallinnan useammallakin tasolla, mutta
kolmea käyttöoikeusryhmää voidaan pitää hyvänä lähtökohtana. Lisäksi kaikki
roolit ovat mukautettavissa ja niitä voidaan tarpeen mukaan luoda lisää. Yllä
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mainittujen roolien lisäksi ympäristössä on sivustokokoelman järjestelmänvalvoja,
jolla

on

ylimmän

tason

oikeudet

kaikkialle

Extranet

-ympäristössä.

Omistajaoikeuksien avulla voidaan luoda, hyväksyä, tuhota ja siirtää sisältöä sekä
sivustorakenteita,

sekä

lisätä,

muokata

ja

poistaa

käyttöoikeuksia.

Osallistujaoikeuksien avulla voidaan luoda, päivittää, poistaa ja hyväksyä sisältöä,
mutta käyttäjällä ei ole oikeutta poistaa tai siirtää sisältöä tai muokata
käyttöoikeuksia. Katseluoikeuksien avulla voidaan lukea, mutta ei ladata sisältöä
sivustolta. Estämällä tiedostojen lataaminen, voidaan estää suora tiedostojen
välittäminen muille osapuolille. Tämä ei kuitenkaan estä sisällön kopioimista tai
ruudunkaappaamista, jonka RMS -palvelu mahdollistaisi.

Nämä käyttäjäroolit liitetään Sharepoint -järjestelmässä oleviin, sivusto- tai
kirjastokohtaisesti luotaviin käyttöoikeusryhmiin, joiden avulla käyttöoikeuksia
myönnetään

(Kuva

14.).

Sharepoint

-ympäristö

mahdollistaa

uusien

käyttäjäryhmien luomisen Extranet -ympäristössä.

Kuva 14. Esimerkki käyttöoikeusryhmistä Extranetissä.

Käyttäjäryhmiin

voidaan

liittää

joko

käyttäjiä

tai

käyttäjäryhmiä

vain

hakemistopalvelimelta. Katseluoikeudet Extranet -ympäristön yhteisiin osioihin
annetaan kaikille Extranet -käyttäjille hakemistopalvelimen käyttöoikeusryhmän
kautta, joka on liitetty Extranet -palvelussa vastaavaan käyttöoikeusryhmään.
Tämä helpottaa oikeuksien hallinnointia, kaikki uudet käyttäjät voidaan liittää
suoraan hakemistopalvelimen käyttöoikeusryhmään tunnusten luontivaiheessa.
Käyttäjä saa pääsyn Extranet -palveluun eikä palvelun hallinnoijien tarvitse
valtuuttaa jokaista käyttäjää erikseen. Edellä mainitulla katseluoikeudella saa
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oikeuden vain Extranet -palvelun etusivuun sekä yhteisiksi määriteltyihin sivuihin
ja dokumenttikirjastoihin.

Sharepoint -järjestelmässä voidaan luoda työtiloja mukautetuilla, työtilakohtaisilla
käyttöoikeuksilla.

Extranet

-palvelussa

voidaan

luoda

asiakaskohtaisia

työtilasivustoja yhteistyötä varten. Työtila voidaan luoda vain omistaja- tasoisilla
käyttöoikeuksilla

Extranet

-palvelun

etusivun

kautta.

Jokaisen

työtilan

käyttöoikeudet ovat yksilöitävissä työtilakohtaisilla käyttöoikeusryhmillä, joihin
työtilan luoja voi liittää haluamiaan käyttäjiä (Kuva 15.).

Kuva 15. Asiakaskohtaisen työtilan luonti ja käyttöoikeuksien määritys

Asiakaskohtaisten työtilojen lisäksi voidaan luoda projektikohtaisia työtiloja,
jotka

luodaan

Projektityötilojen

asiakaskohtaisten
käyttöoikeudet

työtilojen
ovat

alaisuuteen

(Kuva

16.).

luontivaiheessa

samat

kuin

asiakaskohtaisella työtilalla, mutta niitä voidaan jälkikäteen mukauttaa.
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Kuva 16. Projektityötilan luonti

Työtilojen luonti voidaan toteuttaa automatisoitujen Powershell -skriptien avulla,
jotta se olisi järjestelmän käyttäjille mahdollisimman helppoa ja työtilat voitaisiin
luoda vakioiduista työtilamalleista. Luontiskriptin avulla voidaan automatisoida
eri ominaisuuksien käyttöönottoa työtiloissa. Lisäksi automatisointi helpottaa
työtilojen käyttöoikeuksien myöntämistä. Vakioidut työtilamallit voidaan
toteuttaa asiakkaan määrittelyjen pohjalta, esimerkiksi iteroimalla työtilamallin
toteutusta.

Asiakaskohtaiset työtilat luodaan omiin sivustokokoelmiinsa niin, että työtilojen
käyttäjät eivät näe toisessa työtilassa olevaa tietoa, tai koko työtilaa, ellei
käyttöoikeutta kyseiseen työtilaan ole erikseen annettu. Näin pystytään
toteuttamaan maksimaalinen tietoturva eri asiakkaiden tietojen suojaamiseksi eikä
luottamuksellinen tieto pääse vuotamaan väärille henkilöille.

Käyttöoikeuksien hakeminen

Extranet

-ympäristön

infrastruktuuriin

liittyvät

ylläpito-oikeudet

haetaan

ympäristön omistajalta ja ylläpitäjiltä erillisen ylläpito-oikeus -hakemuksen
avulla. Katakri (2015) ohjeen mukaisesti hallintayhteydet tulisi olla rajattuja
vähimpien oikeuksien periaatteen mukaisesti vain hyväksytyistä lähteistä.
Hakemuksessa määritellään, kenelle oikeuksia haetaan ja kenen toimesta,
ympäristön käyttöön liittyvät vastuut sekä ylläpidon piiriin kuuluvat järjestelmät
ja

laitteet.

Ylläpito-oikeuden

lisäksi

tulee

tarvittaessa

hakea

erillinen

etäkäyttöoikeus, jotta asiakkaan verkkoon voidaan yhdistyä ulkopuolelta.
Etäkäyttöoikeuslomakkeessa

määritellään

oikeuksia

hakeva

kohdehenkilö,
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käyttöoikeuksien myöntävä taho sekä perustellaan etäkäyttöoikeuksien tarve.
Käyttöoikeushakemusten

lisäksi

käyttäjät

täyttävät

vaitiolo-

ja

salassapitovakuutuksen, jossa käyttäjä sitoutuu olemaan paljastamatta tietoja,
joihin

pääsee

käsiksi

Extranet

salassapitovakuutuksessa

on

-ympäristöä

määritelty

käyttäessään.

käyttäjän

Vaitiolo-

vastuut,

ja

mahdolliset

rangaistukset, mikäli käyttöoikeuksia rikotaan sekä velvollisuudet työsuhteen tai
tehtävän hoitamisen päättyessä.

Ulkopuolisille yhteistyökumppaneille eli Extranetin käyttäjille käyttöoikeudet
haetaan Extranetin työtilojen omistajien ja ylläpitäjien toimesta,

jotka

määrittelevät mihin tietoon yhteistyökumppanin tai asiakkaan tulee päästä.
Ulkoisilta käyttäjiltä vaaditaan käyttöoikeuslomake, josta selviää oikeuksia
hakeva käyttäjä ja organisaatio, etäkäyttöoikeuslomake Extranetin käyttöä varten
sekä vaitiolo-ja salassapitovakuutus tiedon salassa pitämistä varten. Katakri 2015
-ohjeen mukaan tulisi muun muassa nimetä vastuuhenkilö käyttöoikeuksien
hallintaan, ylläpitää listaa käyttöoikeuksista sekä katselmoida käyttöoikeuksia
säännöllisesti.

3.4 Paikallisen ympäristön valvonta ja monitorointi

Ympäristöön liittyvää valvontaa ja seurantaa pyritään huomioimaan ja
toteuttamaan usealla eri tasolla ja niin, että tapahtumien todistaminen jälkikäteen
olisi aukotonta ja ympäristössä tapahtuvia muutoksiin ja vikatilanteisiin voitaisiin
reagoida

nopeasti.

Valvontaa

ja

lokitietojen

keräämistä

suoritetaan

palomuuriratkaisujen, VPN -yhteyksien, käyttöjärjestelmien sekä Sharepoint
Extranet -ratkaisun osalta. Katakri 2015 -ohje sisältää vaatimuksia muun muassa
lokitallenteiden

kattavuuden,

säilyttämisaikojen

sekä

lokitietojen

varmuuskopioinnin suhteen. Katakri 2015 -ohjeen mukaisesti lokien eheys tulisi
myöskin varmistaa.

Extranet -ympäristön ylläpitäjien osalta lokitietoa kerätään ympäristöön
kirjautumisista

sekä

ylläpitäjien

ympäristössä

tekemistä

toimenpiteistä.
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Kirjautumista seurataan VPN -yhteyden osalta, yhdyskäytäväportaalin sekä
käyttöjärjestelmien osalta. Ylläpitäjien tekemistä toimenpiteistä kerätään tietoa
muun muassa Windows Server -käyttöjärjestelmän tapahtumalokeihin. Lokeihin
kerätään tiedot muun muassa käyttäjätunnuksista, suoritetuista toimenpiteistä sekä
tapahtuman ajankohdista. VPN -yhteyden ja yhdyskäytäväportaalin osalta
molemmat järjestelmät keräävät omia lokejaan, joihin tallennetaan käyttäjänimi,
IP -osoite, tapahtuma-aika ja istunnon kestoaika.

Windows Server -käyttöjärjestelmän toimintaa seurataan ohjelmatapahtumien,
tietoturvaan liittyvien tapahtumien, järjestelmätapahtumien ja välitettyjen
tapahtumien avulla. Nämä lokitiedot ovat Windows -käyttöjärjestelmien vakioominaisuuksia. Lokitietoihin kerätään esimerkiksi tapahtuman lähde, ajankohta,
tapahtuman kategoria ja kriittisyystaso sekä tapahtuman ID. Käyttöjärjestelmien
osalta seurataan myös levytiloja, muistinkäyttöä ja prosessorin kuormaan erillistä
valvontasovellusta hyödyntäen.

Palomuuriratkaisut verkon sisä- ja ulkoreunoilla keräävät lokitietoa sisään- ja
ulospäin kulkevasta liikenteestä muun muassa porttien ja protokollien osalta sekä
mahdollisten hyökkäysyritysten osalta.

Käyttäjien suorittamat Extranet -järjestelmään liittyvät sisään- ja uloskirjautumiset
sekä

IP

-osoitteet

kerätään

lokitiedostoihin

ylläpitäjien

nähtäväksi.

Extranet -ympäristöön kirjautuvien käyttäjien osalta kerätään lokitietoa SSL/VPN
-yhdyskäytäväratkaisun avulla. Lokitietoja voidaan kerätä käyttäjätasolla, millä
tunnuksella ympäristöön on kirjauduttu, mistä IP -osoitteesta kirjautuminen on
tapahtunut, mihin aikaan ja kuinka pitkään käyttäjän istunto on kestänyt. Lisäksi
lokitiedot tulee kerätä myös epäonnistuneiden kirjautumisyritysten osalta, jolloin
voidaan havaita myös mahdollisia tunkeutumisyrityksiä. Yhdyskäytäväratkaisun
lokitietoja täydennetään käyttöjärjestelmän lokitapahtumien avulla.

Microsoft

SQL

Server

käyttöjärjestelmälokien

sekä

-tietokantapalvelimen
tietokannan

toimintaa

tapahtumalokien

seurataan
avulla.
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Käyttöjärjestelmätasolla lokitiedot kerätään samalla tasolla kuten muillakin
palvelimilla. Tietokannan tapahtumalokien avulla tietokanta voidaan palauttaa
normaalitilaan vikaantumisen tai häiriön jälkeen. Tietokannan tapahtumalokia
pidetään yllä kaikista Sharepoint -järjestelmän tietokannoista, jotka Goodyearin
(2013) mukaan tulisi identifioida sen mukaan, onko tietokannat testi- vai
tuotantoympäristössä (Kuva 17.).

Kuva 17. Sharepoint -järjestelmän tietokannat. (Goodyear, 2013)
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Tietokannan tapahtumalokien täyttymistä tulisi ehkäistä, joten tapahtumalokeja ja
tietokantapalvelimen levytiloja tulee monitoroida aktiivisesti valvontasovellusta
apuna käyttäen.

Sharepoint
Analyzer

-järjestelmä

sisältää

-monitorointipalvelun,

sisäänrakennetun
joka

ilmoittaa

Sharepoint

järjestelmän

Health

ylläpitäjille

palvelinympäristön konfiguraatioon, suorituskykyyn ja käyttöön liittyvistä
ongelmista keskitetyn hallinnan kautta. Health Analyzer sisältää valmiita
tarkistussääntöjä, joiden lisäksi ylläpitäjät voivat luoda omia tarkistussääntöjään.
Ylläpitäjien tulisi säännöllisesti huomioida Health Analyzer -palvelimen tuottamat
ilmoitukset ja suorittaa tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.

Sovelluksessa tapahtuvista toiminnoista sekä virhetilanteista kerätään lokitietoa
Sharepoint 2013 ULS -lokitiedostojen ja diagnostiikan avulla, jolloin saadaan
kerättyä yksityiskohtaista lokitietoa sovelluksessa tapahtuvista virheistä ja
tapahtumista.

Lisäksi

sovelluksen

virhetilanteista

kerätään

tietoa

käyttöjärjestelmän sovelluslokiin. Diagnostiikkalokien keräämiseen liittyviä
asetuksia (Kuva 18.) voidaan hallita Sharepointin keskitetyn hallinnan avulla.

Kuva 18. Lokiasetusten määrittäminen Sharepoint 2013 -ympäristössä
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Sharepoint -järjestelmän diagnostiikka kerää monipuolista lokitietoa sovelluksen
tapahtumista, sisäisistä virhetilanteista, ja kirjautumistapahtumista sovelluksen
sisällä.

Lokitapahtumat

ovat

käyttöjärjestelmälokien

tavoin

luokiteltu

informatiivisista tapahtumista, varoituksiin, virheisiin ja kriittisiin tapahtumiin.

Sharepoint 2013 mahdollistaa käyttäjien tekemien toimenpiteiden seuraamisen
ympäristössä Audit -toiminnon avulla (Kuva 19.), joka voidaan ottaa käyttöön
sivustokokoelma kohtaisesti. Audit -toiminnon ominaisuuksista haluttiin aktivoida
kaikki osa-alueet, jolloin kaikki käyttäjien tekemät sivustoja, dokumentteja,
listoja, kirjastoja ja käyttöoikeuksia koskevat toimenpiteet saataisiin talteen. Audit
-toiminnon avulla pystytään suurimmaksi osaksi toteuttamaan asiakkaan vaatimus
ympäristössä tapahtuvista vienti-. tuonti-, muokkaus-, katselu-, sekä varaus- ja
vapauttamistoiminnoista.

Kuva 19. Sharepoint 2013 auditointiasetukset
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Kerättävien lokitietojen säilytysaika on määritettävissä sivustokohtaisesti.
Lokitietojen säilytysaikaa säätämällä lokien käyttämä levytila pysyy halutuissa
rajoissa. Kaikki käyttöjärjestelmään sekä Sharepoint -sovellukseen liittyvät
lokitiedot kerätään ja siirretään keskitetylle lokipalvelimelle, jossa ne ovat
ylläpitäjien käytettävissä myöhempiä tarpeita varten.

Järjestelmän pääkäyttäjät voivat Sharepoint 2013 -ympäristössä ajaa erilaisia
valmiita seurantaraportteja tai luoda omia mukautettuja seurantaraportteja.
Valmiita raporttipohjia ovat:
● Sisällön muutoksiin liittyvät raportit
● Sisältötyyppien ja listojen muutoksiin liittyvät raportit
● Sisällön katseluun liittyvät raportit
● Sisällön poistamiseen liittyvät raportit
● Sisällön siirtämiseen tai vanhenemiseen liittyvät raportit
● Tiedon hallintapolitiikkoihin liittyvät raportit
● Auditointi -asetusten muutoksiin liittyvät raportit
● Tietoturva-asetusten muutoksiin liittyvät raportit

Raportit voidaan tarvittaessa ajaa Excel -tiedostoon, jossa kerättyä seurantatietoa
voidaan

tarvittaessa

analysoida.

Raportti

voidaan

tallentaa

esimerkiksi

Extranet -ympäristössä olevaan tiedostokirjastoon oikeutettujen käyttäjien
nähtäväksi.

Extranet -ympäristössä voidaan ottaa käyttöön Sharepoint

-järjestelmän

mahdollistama tiedostojen versionhallinta (Kuva 20.). Versionhallinnan avulla
tiedostosta voidaan säilyttää rajaton tai haluttu määrä pää- ja aliversioita tiedostoja sivukirjastoissa.
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Kuva 20. Dokumenttien versioinnin asetukset.

Jokaisesta

järjestelmään

viedystä

tai

järjestelmässä

luodusta

tiedostosta

tallennetaan tiedostoon tehtyjen muutosten lisäksi alkuperäisen version luoja ja
luontipäivämäärä, muutoksen tekijä, muutosversio ja muutoksen päivämäärä.
Versionhallinnan avulla voidaan jäljittää muutoksen tehnyt henkilö tai palauttaa
tiedostosta aikaisempi versio.

Sharepoint

-ympäristössä

voidaan

käyttää

myös

sisään-

ja

uloskuittaus -ominaisuutta, jonka avulla voidaan rajoittaa sivun tai tiedoston
muokkaamista vain yhdelle käyttäjälle kerrallaan. Uloskuitatun sivun tai tiedoston
kuvake indikoi, mikäli kyseinen tieto on muokattavana toisella käyttäjällä.
Omistajaoikeudella voidaan ohittaa toisen käyttäjän tekemä uloskuittaus ja
tiedosto voidaan tarvittaessa vapauttaa muiden käyttöön.

Dokumenttien ja listojen valvonnan helpottamiseksi ja asiattoman tuhoamisen
sekä muokkauksen estämiseksi, voidaan tiedostokirjastolle sekä listoille ottaa
käyttöön tietueiden hallinta (Kuva 21.).
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Kuva 21. Listan tai dokumenttikirjaston tietueasetukset

Tietueiden hallinta voidaan ottaa käyttöön Sharepoint -järjestelmässä kirjasto- tai
listakohtaisesti. Kun tietueiden hallinta on otettu käyttöön, voidaan kirjastossa tai
listassa

oleva

yksittäinen

objekti

asettaa

tietueeksi

omistaja-

tai

osallistujaoikeuksilla, asetuksista riippuen, jonka jälkeen tiedostoa ei voi muokata
tai

tuhota.

Tietueasetus

voidaan

myös

poistaa

käytöstä

omistaja-

tai

osallistujaoikeuksilla.

Järjestelmässä

oleville

dokumenteille

voimassaoloaika (kuva 22.).

ja

tiedostoille

voidaan

määritellä
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Kuva 22. Tiedoston voimassaoloajan asettaminen

Voimassaoloajan

avulla

muokkausajankohdan

tiedosto

perusteella

voidaan
tuhota

tai

esimerkiksi
siirtää

luonti-

toiseen

tai

sijaintiin.

Voimassaoloajan perusteella voidaan säädellä tiedostojen näkyvyyttä käyttäjille ja
estää vanhentuneen tiedon katselu ja lataaminen.

Yksittäisen

tiedoston

seuraamista

ja

yksilöimistä

varten

Sharepoint

Extranet -ympäristössä voidaan käyttää hyväksi dokumentin yksilöivää tunnistetta
eli Document ID -asetusta. Dokumentin tunniste voidaan asettaa päälle
sivustokohtaisesti (Kuva 23.).

Kuva 23. Dokumenttien ID -tunniste
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Dokumenttien tunniste tulisi ottaa koko Extranet -ympäristössä. Dokumentin
tunnisteen alkuosa voidaan määrittää manuaalisesti, jonka jälkeen järjestelmä
lisää alkuosan perään yksilöivän merkkijonon, jolloin kaikille dokumenteille
muodostuu oma yksilöllinen tunniste. Dokumentin tunniste on sidottu
dokumenttiin sen koko elinkaaren ajan. Dokumentille muodostuu uusi tunniste
vain, mikäli dokumentti kopioidaan tai se ladataan järjestelmän eri sivustolle
uutena tiedostona.

Extranet -ympäristön käyttäjät voivat tilata itselleen, muille käyttäjille ja ryhmille
Extranet -ympäristön sivuihin, tiedostokirjastoihin, tiedostoihin tai listoihin
liittyvistä muutoksista sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoituksen (Kuva 24).

Kuva 24. Ilmoituksen tilaaminen kirjaston tai sivuston muutoksista.
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Ilmoitus -toiminnon avulla voidaan seurata, mikäli tiedostoissa tai sivustoissa
tehdään muutoksia, toiminto voidaan määrittää eri kirjastoille ja sivuille erikseen.
Toiminto helpottaa muutosten seuraamista ja käyttäjien ei tarvitse erikseen
kirjautua ympäristöön tarkastaakseen, onko jotain uusia muutoksia tapahtunut.
Lisäksi voidaan seurata myös kirjastoihin, tiedostoihin ja sivustoihin kohdistuvia,
ei-toivottuja, muutoksia.

3.5 Haavoittuvuuksien hallinta ja ylläpitäminen paikallisessa ympäristössä

Extranet -ympäristön tietoturvapäivitysten ja jatkuvuuden hallinnan osalta tulee
ottaa huomioon kaikki
käyttöjärjestelmä,

ympäristön

VPN

-laitteet,

osa-alueet, kuten virtuaaliympäristö,
palomuurit,

sovellukset

sekä

virusturvaohjelmistot. Katakri 2015 -ohjeen vaatimuksena on toteuttaa luotettavat
menettelyt ohjelmistohaavoittuvuuksien hallintaan.

Virtuaaliympäristön, palomuurilaitteiden sekä SSL/VPN -laitteiden päivitykset
toteutetaan vain tarpeen mukaan ja hallitusti, eikä niihin tulisi asentaa mitään
päivityksiä automaattisesti. Automaattisesti asentuvat päivitykset saattavat sisältää
muutoksia, jotka pitäisi testata hallitusti, jotta pääsy Extranet -ympäristöön ei esty.

Käyttöjärjestelmän liittyvät

tietoturvapäivitykset

ympäristöön tulisi tehdä

sellaisena ajankohtana, jolloin ympäristön käyttö on vähäisempää ja tuotanto
häiriintyy mahdollisimman vähän. Tietoturvapäivityksiä jaellaan hallitusti
erillisen jakelusovelluksen kautta, ja ne testataan ensin testipalvelimella. Kun
käyttöjärjestelmäpäivitys on käyttäjien toimesta testattu toimivaksi, ne voidaan
asentaa tuotantopalvelimille.

Tietokantasovelluksen
päivitysten

piiristä

Tietokantasovelluksen

tietoturvapäivitykset
ja

ne

tulisi

kriittiset

tulisi

poistaa

asentaa

hallitusti

päivitykset

pyritään

automaattisten

tarpeen
silti

vaatiessa.
asentamaan

mahdollisimman nopeasti, jolloin mahdolliset tietoturva-aukot voidaan paikata.
Päivitykset tehdään aluksi testiympäristöön, testauksen jälkeen päivitykset
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voidaan tehdä myös tuotantoympäristöön. Tietokantapäivityksistä asennetaan
pääsääntöisesti vain Service Pack -päivitykset ja kootut päivitykset, Erilliset
Hotfix -päivitykset vain tarpeen vaatiessa ja vain silloin kun Hotfix -korjaa jonkin
olemassa olevan, tunnistetun ongelman.

Sharepoint -sovellukseen liittyvät päivitykset tulee jättää automaattisten
jakeluiden ulkopuolelle, jotta ne voidaan ensin hallitusti testata erillisessä
testiympäristössä. Joskus itse päivitykset sisältävät uusia virheitä, joten
päivityksiä testataan vasta jonkin verran julkaisuajankohdan jälkeen, jolloin
julkaisuun tulleet virheet tulevat esiin. Sharepoint -päivitysten loppuun
saattaminen vaatii myös manuaalisen Sharepoint Products Configuration
Wizard -toiminnon ajamisen päivitysten asennusten jälkeen, jonka vuoksi niitä ei
myöskään voida automatisoida. Sharepoint -päivitysten julkaisua seurataan
aktiivisesti ympäristön viikoittaisten ja kuukausittaisten ylläpitotoimenpiteiden
yhteydessä, mahdollisen ylläpitokumppanin ja asiakkaan IT -henkilöstön
toimesta. Sharepoint -sovelluksen päivityksistä asennetaan pääsääntöisesti vain
Service Pack -päivitykset ja kootut päivitykset, Hotfix -päivityksiä tehdään vain,
mikäli ympäristössä on jokin ongelma, joka voidaan kyseisellä päivityksellä
korjata.

Toimittajan toteuttamien Sharepoint -räätälöintien ja sovelluspakettien päivitykset
versioidaan, dokumentoidaan ja toimitetaan asiakkaan ympäristöön auditoitavaksi
ja diarioitavaksi. Asiakkaan tekemien virustarkastusten ja päivityspaketin
hyväksynnän jälkeen sovelluspaketit toimitetaan testiympäristöön testattavaksi.
Sovelluspaketit testataan ja hyväksytään asiakkaan toimesta, jonka jälkeen ne
voidaan asentaa tuotantoympäristöön. Tuotantoympäristön asennukset suoritetaan
sovittuina ajankohtina niin, että ne häiritsevät

mahdollisimman vähän

tuotantokäyttöä.

Ympäristön varmistaminen mahdollisten katastrofi- ja vikatilanteiden sekä tiedon
häviämisen estämiseksi toteutetaan monessa kerroksessa. Tiedon varmistamisessa
tulisi huomioida Katakri 2015 -ohjeen vaatimus varmuuskopioidun tiedon
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suojaamisesta

vastaavalla

tasolla

kuin

alkuperäinen

tieto.

Ympäristön

virtuaalipalvelimista otetaan tilannekatsaus -tyyppisiä varmistuksia, jolloin
kokonainen virtuaalipalvelin voidaan palauttaa tarvittaessa edelliseen toimivaan
tilanteeseen. Virtuaalipalvelimien varmistuksia voidaan pitää tallessa useampia,
mutta suuren kokonsa vuoksi niiden määrää joudutaan yleensä rajoittamaan.
Levytilan säästämiseksi palvelimista voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa
myös inkrementaalisia varmuuskopioita, joissa varmistetaan vain edelliseen
tilanteeseen tapahtuneet muutokset. Jokaiseen palvelimeen tulee asentaa erillinen
varmistusohjelma, joka varmistaa palvelimen tietoja levypinnalta tiedostotasolla.
Tiedostotason varmuuskopioinnilla voidaan palauttaa yksittäisiä tiedostoja.
Uusimmat varmistustiedostot voidaan pitää tallessa nopealla levypinnalla, josta
tiedostojen palautus tapahtuu nopeammin, vanhemmat varmistustiedostot voidaan
siirtää talteen hitaammalle ja edullisemmalle medialle, kuten nauha-asemalle,
jolloin myös levytilaa vapautuu.

Sharepoint -järjestelmän tietokannoista tulee ottaa varmistukset itse tietokannoista
sekä tietokantojen tapahtumalokeista. Tietokantojen täydelliset varmistukset
voidaan ottaa Goodyearin (2013) mukaisesti kerran yössä, jonka lisäksi voidaan
ottaa inkrementiaalisia varmistuksia halutuin väliajoin, esimerkiksi työaikana
muutaman tunnin välein (Kuva 25.). Tapahtumalokeista varmistuksia voidaan
ottaa esimerkiksi kerran tai kaksi tunnissa.

Kuva 25. Tietokantavarmistusten ajoittaminen

Mitä useammin varmistuksia tietokannoista otetaan, sitä vähemmän järjestelmään
tehtyjä muutoksia ja tietoa häviää, mikäli ympäristöä joudutaan palauttamaan
aiempaan tilanteeseen. Tietokantojen varmuuskopiointi suoritetaan Sharepoint
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2013 -järjestelmän tukeman Microsoft SQL Server -tietokantaohjelmiston omilla
ajastetuilla varmistusrutiineilla. Ajastetuilla varmistusrutiineilla tehdään myös
vanhojen varmistustiedostojen poisto sekä tietokannan huoltotoimenpiteet.

Sharepoint -järjestelmästä voidaan ottaa varmistuksia myös sovellustasolla.
Varmistuksia

voidaan

ottaa

konfiguraatiotietokannoista,

Sharepoint

palveluista

sekä

farmista,
listoista

sivustokokoelmista,
ja

dokumenteista.

Varmistukset voidaan ottaa joko manuaalisesti keskitetyn hallinnan kautta tai
vaihtoehtoisesti

ne

voidaan

ajastaa

Powershell

-skripteillä.

Ajastetun

Powershell -skriptin avulla suoritetaan vanhojen varmistustiedostojen poisto, jotta
ne eivät ajan myötä täytä levytilaa. Lisäksi Sharepoint 2013 -järjestelmille on
saatavilla kolmansien osapuolien toteuttamia varmistusjärjestelmiä, joilla voidaan
varmistaa koko Sharepoint -ympäristö sisältöineen ja tietokantoineen. Kolmansien
osapuolien varmistusjärjestelmät mahdollistavat myös usein sisällön tai koko
ympäristön palauttamisen graafisen käyttöliittymän kautta.

Extranet -palvelussa sivustojen omistajat voivat palauttaa tuhottu tiedostoja
sivustokohtaisesta, niin sanotusta loppukäyttäjän roskakorista. Tiedostot poistuvat
roskakorista järjestelmässä määritellyn ajan kuluttua, jonka jälkeen ne siirtyvät
toisen tason roskakoriin, jossa ne säilyvät määritetyn ajan. Sharepoint -sivuston
järjestelmänvalvoja voi palauttaa tiedostoja toisen tason roskakorista takaisin
ensimmäisen tason roskakoriin.

Extranet -ympäristön haittaohjelmien torjunta toteutetaan useammalla tasolla.
Palomuurit toteuttavat pakettitason suodatusta sekä rajoittavat liikennettä julkisen
verkon ja sisäverkon alueelle. Jokaiselle ympäristön palvelimelle asennetaan
virustorjuntaohjelmisto, joka suorittaa valvontaa tiedostotasolla ja levypinnoilla,
sekä

tutkii

palvelimelle

saapuvien

ja

palvelimelta

lähtevien

pakettien

turvallisuuden. Sharepoint tallentaa käyttäjien lisäämät tiedostot suoraan
tietokantaan. Koska normaalit palvelimelle asennettavat virustutkat eivät osaa
tutkia tiedostoja tietokantojen sisältä, tarvitaan Sharepoint -sovellukselle oma
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erillinen virusturva -lisäosa. Sharepointiin liitetyn virusturvan toimintaa säädetään
Sharepointin keskitetyn hallinnan kautta (Kuva 26.).

Kuva 26. Sharepoint 2013 virusturvan asetukset.

Sharepoint -sovellukseen liitetyn virusturvan avulla voidaan tutkia kaikkien
järjestelmään tallennettujen ja sieltä käyttäjälle ladattavien tiedostojen sisältö.
Extranet

-ympäristöä

käytetään

yleensä

hyvin

paljon

ulkopuolisten

yhteistyökumppaneiden kanssa. Ulkopuolisten käyttäjien osalta laitteistojen ja
ohjelmistojen tietoturvan ja päivitysten tasoa ei voida taata, joten tietoturvan tason
tulisi

haittaohjelmasuojauksen

osalta

olla

mahdollisimman

korkea.

Puolustusministeritön (2015) Katakri -ohjeen mukaan haittaohjelmisto tulisi olla
asennettuna kaikkiin järjestelmiin, jotka ovat alttiita haittaohjelmatartunnoille.
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4. EXTRANET -RATKAISU PILVIYMPÄRISTÖSSÄ

Tässä luvussa on tarkoitus käydä läpi Extranet -ratkaisun toteutustapaa
pilviympäristössä ja kuinka sen toteutus eroaa paikallisesta ympäristöstä.
Pilvitoteutusta verrataan soveltuvin osin paikalliseen ympäristöön. Pilviratkaisun
pohjana käytetään Microsoftin Office 365 -palvelupakettiin kuuluvaa Sharepoint
Online

-pilvipalvelua.

hybridimallia

eikä

Pilviympäristön
pilveen

toteutuksessa

toteutettua

IAAS

ei

oteta

-toteutusta

huomioon
Sharepoint

2013 -ympäristöstä.

4.1 Office 365 ja Sharepoint Online -palvelu

Office 365 on Microsoftin globaaleista konesaleista tarjottava pilvipalvelu, joka
sisältää muun muassa Intranet- ja Extranet -käyttöön soveltuvan Sharepoint
Online -palvelun. Extranet -palvelun sivustot voidaan rakentaa esimerkiksi kuvan
27 mukaisesti:

Kuva 27. Extranet -ympäristö Office 365:ssä
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Ratkaisussa on kaikille Extranet -käyttäjille yhteinen pääsivusto. Tämän lisäksi
yhteinen sivusto, jossa voidaan jakaa kaikkia käyttäjiä koskevia ohjeita ja
tiedostoja. Toimittajille sekä kumppaneille voidaan luoda omat, käyttöoikeuksilla
rajoitetut sivustonsa.

Microsoft hallinnoi palveluun liittyvää infrastruktuuria, sovelluksia sekä
palveluita.

Microsoft

vastaa

myös

palvelun

tietoturvallisuudesta,

ajantasaisuudesta, päivityksistä sekä tiedon varmistamisesta. Palvelun tilaajan
järjestelmänvalvojat

ja

käyttäjät

huolehtivat

palvelun

ja

sivustojen

pääsynhallinnasta sekä tiedon turvaamisesta käyttöoikeuksien kautta.

Office 365 -palvelun tietoturva on jaettu kolmeen kerrokseen (Kuva 28), joiden
avulla palvelussa oleva tieto suojataan.

Kuva 28. Tietoturvatasot Office 365 -palvelussa (Microsoft, 2016)

Monikerroksisen

tietoturvastrategian

tavoitteena

on

säilyttää

palvelun

tietoturvallisuus myös sellaisessa tilanteessa, jossa jokin kerroksista pettää.
Strategian tavoitteena on myös havaita, estää ja vähentää tietomurtoja ennen kuin
ne tapahtuvat. Strategia sisältää tietoturvatason jatkuvaa parantamista muun
muassa haavoittuvuuksien, tietoturvapäivitysten, hyökkäysten estämisen ja
moniportaisen tunnistautumisen osalta. (Microsoft, 2016.)
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Tiedon siirtämisen suojaamiseksi konesalien, palvelimien sekä asiakkaiden välillä
Office 365 -ympäristössä käytetään TLS - ja IPSec -protokollia. Asiakkaiden tieto
salataan lisäksi BitLocker -salausohjelman avulla. Bitlocker -salausta käytetään
muun muassa Sharepoint Online -palvelun tietojen suojaamiseen. Bitlockerin
lisäksi Sharepoint Onlinen tiedot on suojattu yksilöllisillä palvelukohtaisilla
salausavaimilla, jokainen tiedosto koostuu pienemmistä osista ja jokainen
tiedoston osa on salattu yksilöllisillä avaimilla. (Microsoft, 2016.)

Office 365 -palvelun sekä sen sisältämien muiden palveluiden tietoliikenne on
rajoitettu tiettyihin IP -osoitteisiin ja portteihin. Mikäli organisaation liikennettä
on palomuurissa rajoitettu, tulee asiakkaan palomuurisäännöissä sallia liikenne
palveluntarjoajan ilmoittamiin toimialuenimiin tai IP -osoitteisiin ja portteihin.

Office 365 -ympäristössä voidaan ottaa käyttöön Azure Rights Management
(Azure RMS) -palvelu, jonka avulla Extranet -ympäristössä olevat tiedostot
voidaan salata ja niihin voidaan käyttää identiteetti- ja valtuutuspolitiikkoja.
Tiedostojen salaus toimii myös organisaation ulkopuolella, koska salaus kulkee
tiedoston mukana. Azure RMS voidaan ottaa käyttöön Office 365 hallinnan
kautta, mutta palvelun käyttöönotto vaatii Azure Active Directoryn.

4.2. Microsoftin tietoturvapolitiikka

Microsoftin politiikan mukaisesti asiakkaan ympäristöön tallentama tieto on
asiakkaan

omaisuutta

eikä

asiakkaan

tallentamaan

tietoa

louhita

mainostarkoituksiin. Palveluun tallennetusta tiedosta on mahdollista selvittää,
missä tieto sijaitsee, kenellä on pääsy tietoon ja missä olosuhteissa. Microsoft ei
myöskään myönnä viranomaisille pääsyä asiakkaan tietoon, vaan pyynnöt
ohjataan suoraan asiakkaalle. Office 365 -palvelussa oleva tieto luvataan
Microsoftin toimesta tuhota palvelun päättyessä niin, että sitä ei voida palauttaa.
Lisäksi tilaajan järjestelmänvalvojille annetaan tarvittaessa ohjeistusta tiedon

76

tuhoamiseksi

henkilökohtaisesti.

Tiedon

tuhoaminen

voidaan

varmistaa

sähköisesti tarvittaessa. (Microsoft, 2016.)

4.3 O365 ja Sharepoint Online käyttöoikeuksien- ja pääsynhallinta

Microsoft kontrolloi omien järjestelmänvalvojiensa pääsyä tilaajien Office
365 -ympäristöihin roolipohjaisella pääsynvalvonnalla, järjestelmänvalvojille
annetaan vain vähimmäismäärä käyttöoikeuksia vianselvitystä tai huoltoa
vaativan tehtävän suorittamiseen. Käyttöoikeudet annetaan vain tapauskohtaisesti
ja ne poistetaan käyttötarpeen poistuttua. (Microsoft, 2016).

O365 ja Sharepoint Online -ympäristössä sijaitsevan Extranet -palvelun
pääsynhallintaa ja käyttöoikeuksia hallitaan palvelun tilaajan globaaleilla
järjestelmänvalvojan oikeuksilla, jotka luodaan Office 365 -palvelupaketin
tilaamisen

yhteydessä.

Lisäksi

ympäristössä

voidaan

antaa

suppeampia

järjestelmänvalvojan oikeuksia, esimerkiksi Sharepoint Online -palveluun (Kuva
29). Extranet -käyttäjien tunnuksia voidaan lisätä ja poistaa Office 365
hallintapaneelin kautta, jossa voidaan myös muokata käyttäjien oikeuksia sekä
resetoida salasana. Lisäksi käyttäjien luonti onnistuu Powershell -komennoilla.
Käyttäjälle tulee määritellä myös lisenssi, jonka kautta saadaan halutut Office 365
-ympäristön palvelut käyttöön Käyttäjän rooli ympäristössä voidaan määritellä
tavalliseksi käyttäjäksi, globaaliksi järjestelmänvalvojaksi tai mukautetuilla
ominaisuuksilla olevaksi järjestelmänvalvojaksi.
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Kuva 29. Järjestelmänvalvojien oikeuksien määritys

Office 365 mahdollistaa moniportaisen tunnistautumisen käyttäjätunnuksille
Setup

Multi-factor

auth

-toiminnon

avulla.

Käyttäjä

voi

valita

tunnistautumisvaihtoehdoksi tekstiviestikoodin (Kuva 30), puhelun kautta tulevan
koodin tai QR -koodin. Moniportaisen tunnistautumisen avulla voidaan parantaa
palvelun ja Extranet -käyttäjien tietoturvaa.
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Kuva 30. Moniportainen tunnistautuminen Office 365:ssä

Moniportaista

tunnistautumista

hallitaan

järjestelmänvalvojan

oikeuksilla

hallintapaneelin kautta.

Hallintapaneelin sekä Powershell -skriptien avulla voidaan luoda käyttäjäryhmiä
(Kuva 31), joita voidaan käyttää käyttöoikeuksien myöntämiseen esimerkiksi
Sharepoint Online -palvelun kanssa.
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Kuva 31. Käyttäjäryhmien luonti Office 365:ssä

Extranetin käyttöoikeuksien hallinta Sharepoint Online -ympäristössä toimii
roolipohjaisesti, kuten paikallisessa ympäristössä, hallintapaneelin kautta luotuja
ryhmiä voidaan yhdistää Sharepoint Onlinen käyttöoikeusryhmiin (Kuva 32).
Ryhmien avulla käyttäjien oikeuksien hallinta on helpompaa eikä yksittäisiä
käyttäjiä ei tarvitse oikeuttaa sivustoille.

Kuva 32. Sharepoint Online -käyttäjäryhmät

Sharepoint Online mahdollistaa käyttäjien roolien ja käyttöoikeusryhmien
mukauttamisen, vakioryhmät Online ympäristössä ovat sivuston omistajat,
osallistujat ja lukijat. Käyttöoikeusryhmiä voidaan luoda sivusto- ja työtila- ja
kirjastokohtaisesti.

Sharepoint Online -ympäristössä uusien sivustokokoelmien luonti onnistuu
vakiotyökaluilla vain manuaalisesti (Kuva 33).
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Kuva 33. Sivustokokoelman luonti Sharepoint Online -palvelussa

Mikäli uusien työtilojen ja sivustokokoelmien luonti haluttaisiin automatisoida
kuten paikallisessa ympäristössä, esimerkiksi PowerShell -skriptien avulla, vaatisi
tämä erillisen palvelimen tai palvelun skriptien ajamista varten, esimerkiksi
Microsoftin Azure -pilvipalvelussa.

Paikallisesta Sharepoint 2013 -asennuksesta poiketen Sharepoint Online
mahdollistaa

sisällön,

kuten

sivustojen

jakamisen

myös

ulkoisille

Extranet -käyttäjille, joilla ei ole tunnusta itse Office 365 -ympäristössä (Kuva
34).
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Kuva 34. Sivuston jakamisen asetukset organisaation ulkopuolelle

Sisällön jakamisen globaaleja asetuksia voidaan hallita järjestelmänvalvojien
oikeuksilla.

Lisäksi

jakamista voidaan hallita sivustokokoelmakohtaisesti

Sharepoint Online -palvelun hallintakeskuksesta. Ominaisuus helpottaa työtilojen
jakamista ulkopuolisille käyttäjille, mutta se tuo mukanaan myös tietoturvariskejä.
Tietoturvallisen Extranet -sivuston jakamista tulisi rajoittaa vain tunnistautuneille
käyttäjille, sivustojen jakamista on mahdollista rajoittaa myös tiettyihin
toimialueisiin. On myös huomioitava, että käyttöoikeuksien ylläpitäminen vaatii
työtilojen omistajilta enemmän työtä. Toisin sanoen, on huolehdittava siitä, että
ulkoisilla käyttäjillä on oikeuksia vain vaadittaviin resursseihin ja käyttöoikeudet
poistetaan, mikäli käyttäjän rooli tai suhde organisaatioon muuttuu.

4.4 O365 ja Sharepoint Online valvonta ja monitorointi

Microsoft suorittaa Office 365 -ympäristössä jatkuvaa monitorointia, jossa
valvotaan

delegointia,

operaatioita.

Kaikki

käyttöoikeuksia

sekä

kaikkia

käyttöoikeudet

voidaan

365:ssä

jäljittää,

ja

tapahtuvia
palvelun

järjestelmänvalvojat ovat vastuussa pääsynhallinnasta. Kaikki hallintaoperaatiot,
hyväksymiset ja järjestelmänhallintaan liittyvät operaatiot tallennetaan lokiin.
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Käyttöoikeustasoja valvotaan lähes reaaliaikaisesti ja vain perustellut käyttäjät
saavat

pääsyn

ympäristöihin.

Office

365

sekä

niihin

liittyvät

pääsynhallintamekanismit ja tukipalvelut auditoidaan säännöllisesti kolmannen
osapuolen toimesta. Lisäksi Office 365 -ympäristöstä saadaan automaattisia
hälytyksiä, mikäli ympäristössä tapahtuu jotain poikkeavaa. (Microsoft, 2016.)

Office 365 -ympäristön sekä Sharepoint Onlinessa olevan Extranet -palvelun
valvontaa

voidaan

suorittaa

palvelun

tilaajan

toimesta

seuraamalla

Sharepoint -sivustojen käyttöä sekä käyttäjien aktiviteettia hallintapaneelin kautta.
Tarkempaa

valvontaa

voidaan

tehdä

tietoturva-

eli

Security

&

Compliance -keskuksen kautta, johon päästään hallintapaneelin kautta (Kuva 35).

Kuva 35. Office 365 Security & Compliance -keskus

Tietoturvakeskuksessa voidaan ajaa erilaisia raportteja ja seurata muun muassa
tiedostoihin ja kansioihin liittyviä toimenpiteitä, tiedostojen jakamiseen ja
käyttöoikeuspyyntöihin liittyviä toimenpiteitä sekä sivustojen, käyttäjien sekä
ryhmien hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Lokitietoja voidaan suodattaa
päivämäärän, käyttäjän sekä tiedoston, kansion tai sivuston perusteella.
Tapahtumista lokitietoihin tallennetaan esimerkiksi käyttäjätunnus, ajankohta,
IP -osoite ja käyttäjän tekemät operaatiot ja operaatioiden kohteet. (kuva 36)
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Kuva 36. Office 365 keräämiä lokitietoja (Microsoft, 2016)

Extranet -sivustolla voidaan ottaa käyttöön sivustokokoelmakohtainen auditointi,
joka vastaa paikallisen Sharepoint -ympäristön Auditointi -asetusta. Lisäksi
voidaan ajaa auditointiraportteja, jotka ovat vastaavanlaisia kuin paikallisessa
ympäristössä. Tiedosto- ja sivukirjastojen versionhallinta sekä sisään- ja
uloskuittaustoiminnot toimivat kuten paikallisessa Sharepoint -ympäristössä,
samoin

tietueiden

hallinta

ja

dokumentin

yksilöinti.

Tiedostojen

voimassaoloaikaan liittyviä asetuksia voidaan hallita Office 365:n Security &
Compliance -keskuksen kautta ja Extranet -sivuston osalta kirjastokohtaisesti,
kuten paikallisessakin ympäristössä. Extranet -ympäristön käyttäjät voivat tilata
itselleen hälytyksiä Alert me -toiminnolla sivustoihin ja kirjastoihin liittyvistä
muutoksista.

Hälytyksiä

voidaan

tilata

myös

ulkoisien

käyttäjien

sähköpostiosoitteisiin, mutta tällöin sivustossa tulee sallia jakaminen ulkoisille
käyttäjille.

Sharepoint Online ei sisällä erillistä Health Analyzer toimintoa, kuten
paikallisessa

Sharepoint

-ympäristössä.

Office

365

-ympäristön

järjestelmänvalvoja voi seurata palvelun tilaa ja terveyttä hallintakeskuksen
Service Health -toiminnon kautta, johon Microsoft antaa ilmoituksia, mikäli
palvelun saatavuus on alentunut. Ympäristöön liittyviä tulevista päivityksistä ja
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uusista ominaisuuksista ilmoitetaan viestikeskuksen kautta. Extranet -palvelun
tuottaja voi pyrkiä ennakoimaan tilanteita seuraamalla aktiivisesti palvelun tilaa ja
viestejä.

Office 365 -ympäristöön tehdään säännöllisesti auditointeja kolmansien
osapuolien

toimesta.

Auditoinnin

vaatimukset

tulevat

viranomaisilta,

teollisuudelta, kansainvälisistä käytännöistä ja parhaista käytännöistä. Auditoinnin
voivat liittyä esimerkiksi tiedon suojaamiseen ja siirtämiseen tai prosesseihin ja
toimintatapoihin. (Microsoft, 2016.)

4.5 O365 ja Sharepoint Online haavoittuvuuksien hallinta ja ylläpitäminen

Office 365 -ympäristön haavoittuvuuksien hallinta koostuu Microsoftin (2016)
mukaan neljästä tietoturvallisuuden tukipilarista. Ensimmäisessä tukipilarissa
pyritään

estämään

järjestelmään

tunkeutumisen

sisäänrakennettujen

tietoturvaominaisuuksien avulla. Ensimmäiseen tukipilariin muun muassa
kuuluvat porttiskannaus, haavoittuvuuksien tarkkailu, käyttöjärjestelmien päivitys,
palvelunestohyökkäysten estäminen. Toisessa tukipilarissa pyritään havaitsemaan
tunkeutuminen järjestelmä- ja tietoturvahälytyksillä, joita analysoidaan sisäisellä
järjestelmällä. Kolmannessa tukipilarissa vastataan tunkeutumiseen pyrkimällä
vähentämään

tunkeutumisen

arkaluontoiseen

tietoon.

vaikutuksia

Neljännessä

esimerkiksi

tukipilarissa

estämällä

pyritään

pääsy

palautumaan

tunkeutumisesta muuttamalla ympäristön tietoturva-asetuksia, päivittämällä
haavoittuvaiset ympäristöt sekä auditoimalla järjestelmän tilaa. (Microsoft, 2016.)
Sharepoint

Online

-palvelussa

sijaitseva

Extranet

-ympäristö

pysyy

tietoturvapäivitysten osalta ajantasaisena, eikä palvelun tilaajan tarvitse huolehtia
tietoturvapäivitysten asentamisesta.

Office 365- ympäristöä testataan ja monitoroidaan vuorokauden ympäri
automatisoiduilla testeillä sekä Microsoftin Red Alert -konseptin avulla. Red Alert
-konseptissa

monitoroidaan

kaikkia

koneita

kaikissa

konesaleissa
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automatisoidusti, mikäli poikkeavia tapahtumia ilmaantuu, hälytetään tarvittava
henkilökunta suorittamaan korjaavia toimenpiteitä. (Microsoft, 2016.)

Office 365:ssä oleva tieto on varmistettu niin, että asiakkaan kriittinen tieto on
palautettavissa kaikissa tilanteissa ja tieto pysyy eheänä. Office 365:ssä tiedon
korruptoitumisen

estäminen

sisäänrakennetuilla

ja

tiedon

suojausmekanismeilla

palauttaminen
ja

prosesseilla.

on

toteutettu

Tarkastuksia

ja

prosesseja on otettu huomioon järjestelmän suunnitelmissa, koodin rakenteessa,
koodin katselmoinnissa sekä testauksessa. Konesalien välisellä replikoinnilla
varmistetaan, että asiakkaan tiedosta on olemassa useampi kopio. Palvelimien
palautus tehdään vakiomalleista ja asiakkaan tieto voidaan palauttaa kopioista.
Sharepoint Online -palvelussa käytetään SQL palvelimen replikointia, jonka
lisäksi

tietokannan levyjärjestelmät

ovat

peilattu vikasietoiseksi.

Tiedot

varmistetaan 12 tunnin välein ja varmistuksia säilytetään 14 päivän ajan. Lisäksi
asiakkaiden Sharepoint Online -palvelu on kahdennettu kahteen maantieteellisesti
eri paikassa olevaan konesaliin. (Microsoft, 2016.)

Sharepoint Online -palveluun perustetussa Extranet -ympäristössä sivustojen
omistajat voivat palauttaa tuhottuja tiedostoja loppukäyttäjien roskakorista.
Sivuston järjestelmänvalvojat voivat palauttaa loppukäyttäjien roskakorista
poistuneet tiedostot sivustokokoelman roskakorista.

Microsoft käyttää O365 -ympäristön suojaamiseen haittaohjelmien suojausta, jolla
pyritään suojaamaan asiakkaiden tieto viruksilta ja muilta haittaohjelmilta.
Haittaohjelmasuojaus asettaa saastuneet tiedostot karanteeniin, jotta tiedostojen
leviäminen voidaan estää. (Microsoft, 2016.) Haittaohjelmasuojauksen avulla
Extranet -käyttäjien järjestelmään lataamat tiedostot tarkistetaan automaattisesti,
eikä palvelun tilaajan tarvitse huolehtia Extranet -ympäristön suojaamisesta
erikseen. Haittaohjelmasuojauksen päivitykset ovat myös automaattisesti ajan
tasalla. Kun haittaohjelmasuojaus havaitsee epäilyttävän tiedoston, tiedosto
estetään

ja

samalla

tehdään

automaattisesti

hälytys

Microsoftin

palveluhenkilöstölle sekä tietoturvahenkilöstölle. (Microsoft, 2016.) Sharepoint

86

Online -palvelussa on estetty tietyn tyyppisten tiedostojen ajaminen ja
tallentaminen. Sharepoint Online -palvelua ajaville palvelimille on asennettu
erillinen haittaohjelmasuojaus, jolla voidaan tarkistaa sivustot ja kirjastot
haittaohjelmien varalta.
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5. TYÖN TULOKSET

Tässä luvussa käydään aluksi läpi työn tuloksia. Toiseksi arvioidaan työhön
liittyviä rajoituksia ja pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

5.1 Työn keskeiset tulokset

Työn

tavoitteena

Extranet

oli

-ympäristö,

tutkia,

miten

erityisesti

voidaan

Sharepoint

toteuttaa
2013-

tietoturvallinen

sekä

Sharepoint

Online -ympäristöjen näkökulmasta.

Työn pääkysymykseksi oli määritelty:

Miten tietoturvallinen Extranet voidaan toteuttaa?

Pääkysymykseen on pyritty vastaamaan seuraavien alakysymysten avulla.

Ensimmäisenä alakysymyksenä oli:
Mitkä ovat Extranet –ympäristön ominaispiirteet?

Extranet -ympäristöt poikkeavat Intranet- ja Internet -ympäristöistä todentamisen,
yksityisyyden ja kriittisyyden suhteen. Tämän vuoksi ympäristö vaatii tarkkaa
suunnittelua ympäristön infrastruktuurin, pääsynhallinnan, käyttöoikeuksien sekä
tapahtumienvalvonnan
organisaation

osalta.

ulkopuolisten

Extranet

-ympäristöissä

yhteistyökumppaneiden

työskennellään

kanssa,

ja

eri

yhteistyökumppaneille tarjottava tieto on myös erilaista. Intranet -ympäristöissä
tarjottava tieto on organisaation omille käyttäjille, kun taas Internet -sivuilla
tarjottava tieto on kaikille julkista ja yhteistä, jolloin käyttäjien rajaaminen on
helpompaa kuin Extranet -ympäristöissä.

Extranet

-palvelun

avulla

tiedon

jakaminen

helpottuu

asiakkaan

ja

yhteistyökumppaneiden välillä, tieto on helposti saatavilla ajasta, laitteesta ja
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paikasta riippumatta, ja tieto on ajantasaista. Ajasta ja paikasta riippumaton
palvelu asettaa vaatimuksia ympäristölle ympäristön vikasietoisuuden ja vakauden
suhteen, jotka tulee huomioida ympäristön suunnitteluvaiheessa. Extranetin useat
eri käyttäjäryhmät, kumppanit ja organisaatiot tuovat omia vaatimuksiaan
yksityisyyden ja todentamisen suhteen, arkaluontoinen tieto ei saa joutua vääriin
käsiin. Tiedon vuotaminen ulkopuolisille voi aiheuttaa yritykselle taloudellisia
menetyksiä kilpailuedun tai maineen menettämisen, oikeusjuttujen tai sanktioiden
vuoksi. Jotta Extranet -ympäristöä ja sen sisältämää tietoa voidaan hallinnoida
järkevästi, tulee yrityksen toteuttaa tietoturvapolitiikkaa, jossa on määriteltynä
työntekijöiden roolit ja vastuut sekä suojattava tieto ja suojauksen taso. Lisäksi
tietoturvapolitiikassa tulee olla määriteltynä prosessit tietoturvan toteuttamiseksi
ja valvomiseksi.

Toisena alakysymyksenä oli:
Millä teknisillä ratkaisuilla tietoturvaa voidaan toteuttaa ja ylläpitää?

Tietoturvallisen Extranetin toteuttamisessa tulee ottaa huomioon alusta, verkko
sekä käyttäjien todentaminen. Paikallinen Extranet –ympäristö tulisi erottaa
omaan yksityiseen verkkoonsa esimerkiksi DMZ –alueelle ja se tulisi olla
erotettuna julkisesta verkosta ja organisaation sisäverkosta palomuurien avulla.
Sijoittamalla palvelimet DMZ –alueelle, voidaan sisäverkko pitää paremmin
suojattuna ulkoisilta uhkatekijöiltä. Kaikki Extranet –ympäristön palvelimet tulisi
koventaa,

jolloin

palvelimilla

on

vain

ohjelman

toiminnan

kannalta

välttämättömät ohjelmistot, palvelut ja palomuuriavaukset. Koventamisen avulla
palvelimet ovat paremmin suojassa hyökkääjiltä. Palomuurien ja lisäturvaa
antavien SSL/VPN –tuotteiden avulla liikenne Extranet –ympäristöön sallitaan
vain tiettyjen porttien ja osoitteiden kautta. Liikenteen rajoittamisen lisäksi
käyttäjien

ja

palveluiden

välinen

liikenne

tulisi

salata

HTTPS-

ja

IPSec -protokollien avulla, jolloin itse tietoa ei voida kaapata käyttäjän ja palvelun
väliltä.

Pilviympäristössä

palveluntuottaja

huolehtii

palvelinympäristön

suojaamisesta ja koventamisesta sekä tiedon salaamisesta tarjottujen protokollien
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ja rajapintojen kautta. Tällöin tilaajan tulee huolehtia oman organisaationsa
tietoturvasta sekä mahdollisista palomuuriavauksista pilvipalveluun.
Extranet –ympäristön pääsynhallintaa ja käyttöoikeuksia toteutetaan käyttämällä
yksilöllisiä tunnuksia, moniportaista tunnistautumista sekä noudattamalla
vähimpien oikeuksien periaatetta. Paikallisessa Sharepoint 2013 -ympäristössä
tulee huomioida hallinta- ja ylläpito-oikeudet kaikkiin palvelimiin, palomuureihin
ja VPN -ratkaisuihin. Tarvittavat etäyhteydet palvelimien ylläpitoa varten voidaan
toteuttaa VPN –tunnelien ja muiden yhdyskäytäväratkaisujen avulla. Etäyhteyksiä
ja ylläpito-oikeuksia tulisi myöntää vain tarpeen mukaan vain vaadittuihin
toimenpiteisiin. Sharepoint Online –palvelussa ylläpitoa suoritetaan Office 365 –
hallintapaneelissa, jonka kautta hallitaan itse ympäristöä, palvelun käyttäjiä,
käyttäjäryhmiä

ja

järjestelmänvalvojia.

järjestelmänvalvojiensa

pääsyä

Palveluntarjoaja

pilviympäristön

kontrolloi

hallintaan

ja

omien

ylläpitoon,

käytäntönä on antaa oikeuksia vain tilanteen vaatiessa.

Sharepoint 2013 -ympäristössä Extranetin käyttäjät kirjautuvat järjestelmään
selainpohjaisen SSL/VPN -ratkaisun avulla, SSL/VPN -ratkaisun toimiessa myös
välityspalvelimena. Välityspalvelimen avulla vältetään käyttäjien suoria yhteyksiä
palvelinrajapintoihin. Sharepoint Online -ympäristössä käyttäjät kirjautuvat
selaimen avulla Office 365 -pilvipalveluun HTTPS -protokollan avulla. Sekä
Sharepoint 2013- että Sharepoint Online -ympäristössä käyttäjät, myös
järjestelmien ylläpitäjät, käyttävät kirjautumiseen tekstiviesti- tai muuta
token -pohjaista moniportaista vaihtuvakoodista tunnistautumista yksilöllisen
salasanan ja käyttäjätunnuksen lisäksi. Moniportaisen tunnistautumisen avulla
vähennetään riskiä, että asiattomat käyttäjät pääsisivät kirjautumaan ympäristöön
tunnusten joutuessa vääriin käsiin. Itse Extranet -palvelun osalta käyttöoikeuksia
ja tietoon pääsyä hallitaan rooli- ja käyttöoikeusryhmien perusteella sekä
Sharepoint 2013- että Sharepoint Online -ympäristöissä. Yhteisiin sivustoihin
sekä toimittaja- tai kumppanikohtaisiin sivustoihin voidaan antaa käyttöoikeuksia
tarpeen mukaan, jolloin tietoa voidaan jakaa halutuille käyttäjille. Sharepoint
Online -palvelussa Extranet -sivustojen jakaminen ulkopuolisille käyttäjille on
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helpompaa kuin paikallisessa ympäristössä, koska ulkopuolisella käyttäjällä ei
tarvitse olla tunnusta itse järjestelmässä. Toisaalta jakamisen helppous tuo lisää
riskejä tahallisen tai tahattoman tiedon jakamisen suhteen organisaation
ulkopuolelle. Sharepoint mahdollistaa sekä paikallisessa- että pilviympäristössä
Office Web Apps -sovelluksen että RMS -palvelun käytön, joilla saadaan
lisäsuojaa Extranet –ympäristössä olevan tiedon käsittelyyn. Selainpohjaisen
Office Web Apps -palvelun avulla voidaan yhdessä Sharepoint -sovelluksen
käyttöoikeuksien

kanssa

sallia

dokumenttien

muokkaus

ja

lukeminen

verkkoselaimessa, jolloin tiedostojen paikallinen kopiointi voidaan estää
käyttäjiltä. RMS -palvelun avulla Extranet -ympäristön tietoturvan tasoa voidaan
nostaa esimerkiksi salaamalla dokumenttien sisältö, sekä estämällä tiedon
kopiointi, edelleen lähettäminen ja asiaton muokkaus.

Paikallisessa

Sharepoint

2013

-ympäristössä

ympäristön

ylläpitäminen

haavoittuvuuksien korjaamiseksi ja uhkien välttämiseksi vaatii ylläpitäjiltä ja
ylläpidollisilta

yhteistyökumppaneilta

jatkuvaa

seurantaa

ja

suunnittelua.

Päivityksissä tulee huomioida alustoihin, käyttöjärjestelmiin, tietokantoihin ja itse
sovelluksiin sekä myös palomuureihin ja VPN -portaaleihin liittyvät päivitykset.
Päivitykset tulee asentaa testausten jälkeen hallitusti ja ne tulisi ajoittaa sellaisiin
ajankohtiin, jolloin ne häiritsevät mahdollisimman vähän itse tuotantoa ja
Extranetin käyttöä. Extranet -ympäristön virustorjunta tulisi olla asennettuna ja
ajan tasalla sekä käyttöjärjestelmätasolla että sovellustasolla, koska ulkoisten
käyttäjien käyttämien laitteiden tietoturvallisuutta ei voida aina varmistaa.
Extranet -sovelluksen räätälöidyt ominaisuudet ja niiden päivitykset tulisi
versioida, diarioida ja testata ennen käyttöönottoa. Kaikki tiedot tulisi varmistaa
aina virtuaalitasolta tiedostotasolle sekä tietokantoihin, konfiguraatoihin ja
sisältöön asti, jotta ympäristö voidaan palauttaa edelliseen toimivaan tilanteeseen
mahdollisen katastrofitilanteen sattuessa. Varmistettu tieto tulisi suojata samalla
tasolla kuin itse ympäristö ja sen sisältämä tieto on muutenkin suojattu.
Pilvipalvelussa alustan ja Sharepoint -sovelluksen päivitykset tulevat toimittajalta,
joka suojaa ympäristön hyökkäyksiltä ja tunkeutumisyrityksiltä. Microsoft
toteuttaa ympäristön suojausta neljän tukipilarin avulla. Näiden tukipilarien avulla
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pyritään

löytämään

ja

estämään

mahdolliset

ympäristöön

kohdistuvat

hyökkäysyritykset sisäisten järjestelmä- ja tietoturvahälytysten avulla. pitämään
ympäristö ajan tasalla haavoittuvuuksien osalta, vähentämään tunkeutumisen
vaikutuksia estämällä hyökkääjän pääsy arkaluontoiseen dataan ja pyrkimällä
palautumaan

tunkeutumisyrityksistä

mahdollisimman

tehokkaasti.

Pilviympäristöä monitoroidaan sisäisellä Red Alert -konseptilla, jossa kaikkia
konesaleja monitoroidaan automatisoiduilla rutiineilla. Pilvipalveluun kuuluu
myös ajantasainen haittaohjelmasuojaus, joka tarkistaa ympäristöön ladatut
tiedostot automaattisesti. Pilvipalvelussa oleva asiakkaan kriittinen tieto on
palautettavissa kaikissa tilanteissa, asiakkaan tieto on varmistettu eri konesalien
välisellä

replikoinnilla

sekä

SQL

-tietokantojen

replikoinnilla.

Tiedon

korruptoituminen estetään sisäänrakennetuilla suojausmekanismeilla.

Kolmantena alakysymyksenä oli:
Miten tietoturvan toteutumista voidaan seurata ja auditoida?
Extranet –ympäristön seuranta ja auditointi on tärkeää, jotta ympäristössä
tapahtuvat mahdolliset väärinkäytökset voidaan havaita. Lokitietojen avulla
käyttäjiä voidaan pitää vastuussa tekemisistään. Lokitiedot ja järjestelmät tulee
olla suojattuja niin, että itse lokijärjestelmää tai sen sisältämää lokitietoa ei voida
häiritä. Extranet -ympäristön valvontaa suoritetaan paikallisessa Sharepoint
2013

-ympäristössä

käyttöjärjestelmän,

tietokantojen,

VPN

-yhteyksien,

palomuurien ja Sharepoint 2013 -sovelluksen osalta. Paikallisen ympäristön
valvonta

ja

auditointi

tulisi

huomioida

tarkasti

heti

ympäristön

suunnitteluvaiheessa. Lokitietojen keräämiseen on hyvä käyttää keskitettyä
lokipalvelinta, jolloin tieto on saatavilla yhdestä paikasta ja kokonaiskuvan
tuottaminen tapahtumista on helpompaa. Lokitietoja tulisi kerätä esimerkiksi
käyttäjistä, eri tapahtumista, IP -osoitteista, virhetilanteista ja mahdollisista
tunkeutumisyrityksistä, jotta voidaan jälkikäteen luotettavasti todentaa ympäristön
tapahtumat ja muutokset. Toisaalta lokitietoihin ei pitäisi tallentaa turhaa tietoa,
jotta lokitiedot eivät kasvaisi turhan suureksi. Sharepoint 2013 että Sharepoint
Online mahdollistavat käyttäjien, tiedostojen ja tapahtumien auditoinnin hyvin
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tarkalla tasolla, jonka lisäksi lokitiedoista on mahdollista saada valmiita
raportteja. Lokitietojen lisäksi käyttäjät ja ylläpitäjät voivat tilata erilaisia
hälytyksiä Extranet -järjestelmän sisällä tapahtuvista muutoksista. Sharepoint
Online -palvelussa Office 365 -palvelinympäristön valvonta on palvelun
toimittajan vastuulla, jolloin palvelun tilaajan vastuulle jää käyttäjien ja
tapahtumien valvonta. Tapahtumien valvonta pilvipalvelussa on keskitetty Office
365 –palvelun Security & Compliance -keskukseen, jolloin ylläpitäjien ei tarvitse
kerätä lokitietoja useista eri paikoista.

Viimeisenä alakysymyksenä oli:
Miten paikallinen Sharepoint –ratkaisu eroaa pilviratkaisusta?
Paikallisessa Sharepoint 2013 –ratkaisussa voidaan vaikuttaa enemmän palvelun
IT –infrastruktuuriin, välineisiin millä tietoturvaominaisuudet on toteutettu sekä
siihen, missä palvelussa sijaitseva tieto maantieteellisesti sijaitsee. Paikallisessa
Sharepoint 2013 -ympäristössä palvelun tuottajan tulee huolehtia ympäristön
tietoturvapäivityksien ajantasaisuudesta sekä muusta ylläpitämisestä palomuurien,
palvelimien, moniportaisen todentamisen sekä yhdyskäytäväratkaisujen osalta.
Sharepoint Online –ympäristöön rakennetun Extranet –palvelun ominaisuuksien
ja tietoturvan päivittämisestä huolehtii palvelun tuottaja, jolloin tilaaja ei voi
vaikuttaa siihen, mitä päivityksiä ympäristöön tulee ja milloin. Pilvipalvelussa
palvelun tuottaja vastaa palvelun käytettävyydestä ja infrastruktuurista, jolloin
tilaaja

voi

keskittyä

täysimääräisesti

palvelun

käyttämiseen.

Toisaalta

pilvipalvelun käyttäjä ei voi itse vaikuttaa vikatilanteissa siihen, että millä
prioriteetilla ja nopeudella vikatilanteita korjataan. Sharepoint Online ja Office
365 tarjoavat valmiit ratkaisut haittaohjelmien torjuntaan, jolloin palvelun
käyttäjän tarvitsee huolehtia vain päätelaitteiden haittaohjelmatorjunnasta.
Paikallisessa Sharepoint 2013 –ympäristössä tulee asentaa erilliset sovellukset
haittaohjelmien torjuntaan sekä palvelin- että sovellustasolla. Sharepoint Online –
pilviympäristö ja sen tiedot ovat varmistettu ja replikoitu useampaan
maantieteellisesti

erilliseen

sijantiin.

Paikallisessa

ympäristössä

tiedon

varmistamisesta tulee huolehtia erikseen, tiedon varmistaminen vaatii usein
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erillisen varmistussovelluksen sekä levytilaa varmuuskopioiden säilyttämiseen.
Tiedon varmentaminen erillisiin sijainteihin voi paikallisessa ympäristössä olla
haastavaa,

koska

jokainen

erillinen

sijainti

vaatii

erilliset

laitteet

ja

tietoliikenneyhteydet.

5.2 Rajoitukset ja mahdollinen jatkotutkimus

Tulevaisuudessa erilaisia Extranet - ja muita verkkopalveluja suunniteltaessa tulisi
ottaa huomioon esimerkiksi EU:n uusi tietosuojalaki, joka saattaa asettaa erityisiä
vaatimuksia tietojen käsittelyyn. Tietosuojalain vaikutuksia voitaisiin tutkia sekä
pilvipalveluiden että paikallisen konesalipalvelun kontekstissa. Tutkimuksessa
käsiteltiin todentamista käyttäjätunnuksien ja salasanan avulla, mutta tähän asiaan
ei pureuduttu tarkemmin. Tutkimusta olisi mahdollista laajentaa todentamisen
osalta niin, että tutkittaisiin todentamiseen liittyviä NTLM-, Kerberos- ja
SAML -tekniikoita sekä niiden vaikutusta sekä paikallisen- että pilviympäristön
tietoturvaan. Lisäksi tutkimusta voitaisiin laajentaa niin, että otettaisiin huomioon
hybridiympäristöt, joissa osa palveluista on paikallisessa ympäristössä ja osa
palveluista pilviympäristössä. Hybridiympäristön yhteydessä voitaisiin myös
tutkia AD -hakemistopalvelimen federointia pilviympäristöön. Extranet -palvelun
osalta voitaisiin myös tarkemmin tutkia erilaisten sovelluspalomuurien, ja
erityisesti

Web

-sovelluspalomuurien

vaikutusta

sivustojen

tietoturvaan.

Valmisohjelmistojen edessä toimivia Web -sovelluspalomuureja tarjotaan sekä
paikallisiin ympäristöihin että pilviympäristöihin ja niiden avulla voidaan suojata
verkkopalveluja tunkeutumisyrityksiltä sekä asiattomalta käytöltä.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tietoturvallisen Extranet -palvelu on mahdollista toteuttaa sekä paikalliseen
ympäristöön että pilviympäristöön. Paikallinen Extranet -ympäristö tulee
suunnitella alusta asti niin, että tietoturva-asiat otetaan huomioon jokaisella tasolla
aina palvelinympäristöstä käyttäjien hallintaan, ympäristön monitorointiin ja
haavoittuvuuksien hallintaan asti. Lisäksi paikallisessa ympäristössä tulee taata
tietty

saatavuus

palvelulle

ja

palvelu

pitää

pystyä

palauttamaan

katastrofitilanteessa. Pilviympäristössä voidaan keskittyä enemmän käyttäjien ja
oikeuksien

hallintaan

sekä

käytön

monitorointiin

ja

jättää

ympäristön

ylläpitäminen palvelun toimittajan vastuulla. Sharepoint -sovelluksen osalta
toiminnallisuudet, esimerkiksi auditoinnin ja käyttöoikeuksien hallinnan osalta
ovat paikallisessa ympäristössä ja pilviympäristössä hyvin samanlaiset. Joidenkin
asiakaskohtaisten

sovellusten

ajaminen

pilviympäristössä

vaatii

Azure -palveluiden mukaan ottamista, joita taas paikallisessa ympäristössä
voidaan ajaa suoraan palvelimella. Pilviympäristö uudistuu koko ajan eikä
palvelun tilaaja ei voi vaikuttaa ympäristön päivittymiseen tai uusien
ominaisuuksien käyttöönottoon. Toisaalta paikallisen Extranet -ympäristön
haasteena on pitää kaikki palveluun liittyvät komponentit ajan tasalla ja
päivitettynä.

Yrityksellä tulee olla toimiva tietoturvapolitiikka ja prosessit, joissa on määritelty
eri käyttäjien roolit ja vastuut, sekä suojattava tieto ja suojauksen taso. Toimivan
tietoturvapolitiikan avulla voidaan pitää huolta, että ympäristöön tehtävät
toimenpiteet toteutetaan oikealla tavalla. Lisäksi tietoturvapolitiikan avulla
voidaan määritellä organisaatioiden eri henkilöiden vastuut, jolloin käyttäjät ovat
vastuussa heille määritellyistä tehtävistä.

Tietoturvallisen ympäristön toteuttamiseen löytyy selkeitä malleja ja ympäristö
voidaan

toteuttaa

niin,

että

se

vastaa

viranomaisten

vaatimuksia

ja

tietoturvatasoja. Viranomaisilla saattaa olla vaatimuksia tiedon sijainnin suhteen,
joissain tapauksissa tiedon tulisi sijaita esimerkiksi Euroopan alueella. Tällöin
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pilvipalvelua hankkiessa on otettava huomioon, mihin tieto tallennetaan ja kenellä
on mahdollisuus päästä tietoon käsiksi. Pilvipalveluiden käyttö yleistyy ja tiedon
määrä kasvaa, joten pilven mahdollisuudet ja rajoitukset on pyrittävä ottamaan
tarkasti huomioon ympäristöä valittaessa. Eritoten pilvipalveluissa tulisi ottaa
huomioon tiedon siirrettävyys toiseen ympäristöön ja palvelun tilaajan
vaikuttamismahdollisuudet ympäristöön.
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7. YHTEENVETO

Työn tarkoituksena oli

tutkia, miten voidaan toteuttaa tietoturvallinen

Extranet -palvelu paikalliseen Sharepoint 2013 -palvelinympäristöön tai
vaihtoehtoisesti Sharepoint Online -pilviympäristöön. Extranet -ympäristöä
voitaisiin käyttää saumattomana yhteistyöalustana ulkoisten kumppaneiden kanssa
toimimiseen.

Työn

pohjana

käytettiin

asiakkaalle

tehtyä

tietoturvallista

Extranet -järjestelmää. Extranet -ympäristön toteuttamisen lisäksi tutkittiin, miten
Extranet -ympäristöä voidaan seurata ja auditoida sekä miten ympäristön
tietoturvaa voidaan ylläpitää. Työssä pyrittiin tuomaan esiin eroja ja
yhteneväisyyksiä paikallisen Sharepoint 2013 -ympäristön sekä Sharepoint Online
-ympäristön välillä.

Työ

toteutettiin

osin

kirjallisuustutkimuksen

sekä

osin

vertailevana

tapaustutkimuksena kahden eri järjestelmän välillä. Case -osuuden tukena
käytettiin hyväksi teknisiä artikkeleita sekä Sharepoint -kirjallisuutta sekä parhaita
käytäntöjä. Teoriaosuuden sekä empiirisen osuuden perusteella tietoturvallisen
Extranet

-ympäristön

ratkaisumalleja.

rakentamiseen

Tietoturvallisuus

löytyy
lähtee

useita

tapoja

rakentumaan

ja

valmiita

organisaation

tietoturvapolitiikasta, jossa organisaation käytännöt, prosessit ja vastuut luodaan.
Extranet -ympäristön tulisi olla oma erotettu ympäristönsä, ja sen suojaamiseen
tulisi käyttää erilaisia salausmenetelmiä, palomuureja sekä VPN -ratkaisuja.
Käyttäjien

todentamiseen

tulisi

käyttää

moniportaista

tunnistamista

ja

käyttöoikeuksia pitäisi jakaa vähimpien oikeuksien periaatteen mukaisesti.
Extranet -ympäristöä tulisi jatkuvasti monitoroida mahdollisen väärinkäytön ja
hyökkäysyritysten varalta. Lokitiedot tulisi koota yhteen paikkaan, jotta
järjestelmän ylläpitäjät pääsevät lokitietoihin mahdollisimman helposti käsiksi ja
pystyvät luomaan kokonaiskuvan tapahtumista. Ympäristön ylläpitäminen ja
haavoittuvuuksien hallinta ovat tärkeitä, erityisesti paikallisessa ympäristössä,
jotta vihamieliset hyökkääjät eivät pääse tietoihin käsiksi. Pilviympäristössä
voidaan keskittyä enemmän itse palvelun käyttäjien ja sisällön hallintaan, koska
ympäristö ja sen tietoturva päivittyvät automaattisesti.
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Tutkimusta voidaan tarvittaessa laajentaa eri todentamismenetelmien osalta sekä
hybridiratkaisujen osalta. Tietoturvakerrosta voitaisiin laajentaa esimerkiksi
sovelluspalomuurien avulla. Tutkimuksessa voitaisiin myös ottaa huomioon
mahdollisia uusia EU:n tasoisia tietosuojalakeja
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