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Esityksessäni 

‒ Miksi salaus on tärkeää? 

‒ Muuttunut uhkatilanne 

‒ Salaus on mahdollistaja 

‒ Ohjeen esittely 
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Miksi salaus on tärkeää? > osa riskienhallintaa ! 

‒ Suojaus, sen puute tai huono toteutus päätyvät säännöllisesti myös uutisiin. 

Kenties yleisin esimerkki on tietomurto verkkopalveluun, jonka 

käyttäjätietokannassa olevat salasanat ovat vuotaneet murtautujalle; 

väärällä tavalla salatut salasanat puretaan ja murtautuja julkaisee ne 

selväkielisinä. 

‒ Edellisten lisäksi nopeasti kasvava uhka on yritysten maksuliikenne- tai 

muihin talousjärjestelmiin murtautuminen ja asiakas- tai luottokorttitietojen 

varastaminen sekä niiden hyödyntäminen rikollisesti. 

‒ Kaikki edellä olevat esimerkit ovat sellaisia, jotka uhkaavat myös 

julkishallinnon toimintaa ja tietoja. Tiedon salaaminen liittyy osittain kaikkiin 

edellä mainittuihin esimerkkeihin. 

‒ Eräs tämän vuosikymmenen loppupuolen keskeisiä suuntauksia tuleekin 

olemaan tiedon salauksen merkityksen kasvu ja sen käytön laajentuminen 
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Muuttunut uhkatilanne 
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http://www.submarinecablemap.com/


Muuttunut uhkatilanne 
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http://www.extremetech.com/extreme/216846-is-the-nsa-trying-to-warn-us-that-cryptography-is-dead
http://eprint.iacr.org/2015/1018.pdf


Muuttunut uhkatilanne 
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http://www.theguardian.com/us-news/2015/sep/19/edward-snowden-aliens-encryption-neil-degrasse-tyson-podcast
http://www.express.co.uk/news/science/608711/Will-NSA-whistleblower-Snowden-release-proof-of-alien-visitations-to-Earth


Muuttunut uhkatilanne 
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Salaus on mahdollistaja 

‒ Hyvä esimerkki salaustarpeesta on pilvipalvelu, jossa salassa pidettävät tiedot 

sijaitsevat organisaation ulkopuolella, mahdollisesti ulkomailla, ja niitä 

käytetään internet-verkon ylitse. Pilvipalveluiden käyttöä voidaan laajentaa 

siinä vaiheessa kun niissä on mahdollista käyttää asiakkaan tarkastamaa ja 

hyväksymää tiedon salausratkaisua. Lisäksi salaukseen liittyvä 

avaintenhallinta tulee toteuttaa siten, että myös se täyttää kaikki asiakkaan 

edellyttämät vaatimukset. 

‒ Kuten kaikessa toiminnassa, myös salauksen suunnittelussa, toteutuksessa, 

käyttöönotossa ja ylläpidossa tulee hyödyntää riskienhallintaa sekä ottaa 

huomioon lakisääteiset ja organisaation liike- tai ydintoiminnan vaatimukset 

sekä mahdolliset haasteet, joita käytettävä salaus saattaa sille asettaa. 

‒ Tietojen salaus tulee huomioida myös organisaation 

arkkitehtuurisuunnittelussa ja -toteutuksessa siten, että organisaatio kehittää 

ja hyödyntää salausteknologiaa suunnitelmallisesti osana arkkitehtuurinsa 

kehittämistä. 
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Salaus on mahdollistaja 

‒ digitalisoinnin kasvava tarve; yhä useampi toiminto on sähköistetty 

ja kehitys tulee tältä osin vielä kiihtymään laajamittaisen, 

kokonaisia toimintaketjuja koskevan digitalisoinnin myötä 

‒ ajasta ja paikasta riippumaton työskentely sekä julkishallinnossa 

että julkishallinnon palveluita käyttävien asiakkaiden ja kansalaisten 

keskuudessa uusien päätelaitteiden ja langattomien 

tietoliikenneyhteyksien kehittyminen 

‒ uudenlaiset palveluiden tuotantotavat, palveluiden virtualisoiminen, 

jaetut kapasiteettipalvelut sekä pilvipalvelut 
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Ohjeemme sisältö 



Sisällysluettelo 
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Kiitos ohjeen tuottamiseen  

osallistuneille! 
 

Tämä on ollut ehdottomasti haastavin ohje, jossa 

olen ollut missään muodossa mukana viimeisen vajaan 

kymmenen vuoden aikana, mitä olen VAHTI-ohjeiden 

osalta mukana ollut! 

 

Erityisesti itselleni tämä on avannut silmät meidän keskeisen 

haasteen osalta, kansallisen krypto-osaamisen ja tuote- 

kehityksen tärkeyden ja merkityksen 



Yksittäisiä nostoja 



L – E – S (CIA) 

‒ Etenkin toiminnan digitalisaatio edellyttää tietoturvallisuuden 

kaikkien osa-alueiden huomioimista ja näiden osa-alueiden 

riskienhallintaa – VAHTIn ohjejaoston meneillään olevat 

ohjetyöryhmät julkaisevat ensi vuonna tätä kokonaisuutta 

tukevia ohjeita 15 



Ohjeen tavoite – et tajua kaikkea – HYVÄ! 
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On salausta (placebo, turvallisuuden tunne), ja on 

oikeaa salausta 

- Tässä tarvitaan oikeaa asiantuntemusta 



Ohjeen kohderyhmä – ei sellaisenaan käyttäjille! 
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Muita tähän liittyviä materiaaleja! 



LIITE 1 
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Kimmo Rousku 

VAHTI-pääsihteeri 

Puh. 02955 30140 

Lisätieto: etunimi.sukunimi@vm.fi 

www.vm.fi 



Paneelikeskustelu 

‒ Tietojen salaaminen on tärkeää, missä me olemme 

onnistuneet? Mitä konkreettisia haasteita on koettu? Miten 

näitä asioita tulisi kehittää?  

 Risto Hakala ja Aki Tauriainen, Viestintävirasto 

 Tommi Simula, Valtori 

 Kimmo Janhunen, Oikeusrekisterikeskus 

 Aarne Hummelholm, valtiovarainministeriö 

 

 Puheenjohtajana VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, 

valtiovarainministeriö 
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Paneelikeskustelu 

‒ Aloitetaan jollain omakohtaisella 

tarinalla  

 

‒ ”Minä ja salaaminen …” 

‒ Onnistuminen tai epäonnistuminen, voi olla 

myös kaveri kaupallisessa yrityksessä – 

Ruotsissa tai muussa maassa … ? 
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Paneelikeskustelu 

‒ Tietojen salaaminen on tärkeää, missä me olemme 

onnistuneet?  

‒ Mitä konkreettisia haasteita on koettu?  

‒ Miten näitä asioita tulisi kehittää?  
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