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Tietoturvallisuus 
sovelluskehityksessä 



• Kehittäjien tietoturvatietämys hyvällä tasolla (kehitystiimien kilpailutus, 
osaamisvaatimukset) 

• Parikoodaus, neljä silmää näkee enemmän… 

• KaPa-ohjelman aikana kehitetyt sovelluskehityksen tietoturvaohjeet (agile) 
=> päivitetty VAHTI 3/2017-ohjeen ja EU-tietosuoja-asetuksen velvoitteiden 
pohjalta. 

• Tietoturva ”build-in” kehittämisessä,  osana muuta kehittämistä. Suomi.fi-
palveluiden kehitystiimeillä yhteiset tietoturvatestausresurssit. Testaus osana 
sprinttejä 

• Uhkamallinnus osana kehittämistä, hyökkääjän näkökulma (STRIDE) 

Yleisiä periaatteita 



Menetelmä, jossa kartoitetaan arkkitehtuurin ja tietovuokaavion avulla mahdollisia 
sovellusturvallisuuden ja tietosuojan riskejä sekä riskien hallintamekanismeja. 

Uhkamallinnuksen tuloksena syntyy lista mahdollisista tietoturvaheikkouksista tai -
haavoittuvuuksista ja yleensä myös suoraan ehdotuksia asioista, mitä näille voisi 
tehdä.  

Tulokset viedään projektin tehtävälistalle (Jira) => tarve priorisoidaan oikein 
muuhun työhön nähden. 

Turvallisuusaktiviteetit kilpailevat usein resursseista toiminnallisten ja muiden 
laadullisten vaatimusten kanssa. Kun tietoturva on näkyvissä tehtävälistalla, siihen 
käytettävät resurssit tulevat priorisoiduksi suhteessa kaikkiin muihin vaatimuksiin 

Uhkamallinnuksesta 
(threat modeling) 



Hyökkääjän näkökulma (STRIDE) 

• Spoofing eli todennukseen liittyvät asiat (esim. komponenttien välisen liikenteen 
päätepisteiden todennus) 

• Tampering eli eheyteen liittyvät asiat (esim. hyökkääjän mahdollisuus muuttaa tietoa) 

• Repudiation eli kiistettävyyteen liittyvät asiat (esim. auditointilokin luonti ja mitä sinne 
tallennetaan) 

• Information disclosure eli luottamuksellisuuteen liittyvät asiat (esim. pääseekö hyökkääjä 
käsiksi tietoon, tai vuotaako tietoa sivukanavia pitkin) 

• Denial of Service eli saatavuus ja palvelunestohyökkäykset (esim. jos tietty komponentti ei 
vastaa, mitä se aiheuttaa, tai onko jonkin komponentin kautta mahdollisuus generoida liikaa 
kuormaa jollekin toiselle komponentille) 

• Elevation of Privilege eli käyttövaltuuksien ylittäminen (esim. koodi-injektiohyökkäykset) 

Mikäli järjestelmä käsittelee henkilötietoja, analyysiä voidaan jatkaa nk. TRIM-lisäyksellä 

 

Uhkamallinnuksesta 
(threat modeling) 



Teknisen tietoturvatestauksen kulku 
• Kehitystiimiltä tarve tietoturvatestaukseen 

– Testaajat, tuoteomistaja ja scrum-master käyvät läpi testaukseen liittyviä 
kysymyksiä (rajaus): mitä testataan, missä ympäristössä, mitä uhkia vastaan? 

• Järjestelmä saavuttaa riittävän maturiteetin (riittävästi testattavaa) 

• Itse tietoturvatestaus 
– Rajauksen mukainen testaus käyttäen mm koodikatselmointia,  satunnaisia/vääriä 

syötteitä (fuzzing), penetraatiotestausta. 

• Kaikki löydökset kirjataan suoraan Jira-tiketeiksi kehittäjätiimille, 
palveluomistajalle lyhyt tiivistelmä havainnoista. 
– Kehitystiimi arvioi mitkä havainnoista ovat todellisia ongelmia ja menevät 

korjaukseen 

• Prosessi voidaan toistaa kevyempänä myöhemmin uusien ominaisuuksien 
osalta. 



Testauksesta 

Pyritään tarkastelemaan järjestelmää sen tarjoamien ja käyttämien 
rajapintojen kautta. Selvitetään mm: 

– Käyttöoikeuksien validointi kaikissa eri käyttäjän lähettämissä pyynnöissä 

– Kaikenlaisen informaation vuotaminen eri tyyppisillä kyselyillä 

– Miten sovellus/kohde reagoi jos se saa väärää dataa? 



Tavoitteita: 

• Suomi.fi toimii itsenäisesti ja keskeytyksettä myös versiopäivitysten 
aikana.  

• Häiriön tapahtuessa valvonta, automatiikka ja häiriönhallinta 
laadukkaine ohjeineen minimoi asiakkaille aiheutuvan häiriön. 

 

 

Tuotantokelpoisuusvaatimuksista 
 



Kattavuus 

19 vaatimusta  koskien mm arkkitehtuuria, toimintavarmuutta, julkaisunhallintaa, 
palvelutuotantoa ja viestintää 

 

 

 

Tuotantokelpoisuusvaatimuksista 



Jatkuvat palvelut 

- Keskeisiä kontrolleja 



• Haavoittuvuusskannaukset internetiin näkyvien palvelujen osalta  
 Muutoksia tapahtuu koko ajan 

• Palvelunestohyökkäyksien havainnointi ja torjunta 

• Auditoinnit (isojen muutosten yhteydessä tai vaatimustenmukaisuuden 
tarkastamista) 

• Harjoittelu ja yhteistyön kehittäminen Valtorin kanssa (erityisesti MiM-
prosessi) 

• Keskitetty lokienhallinta ”KaPa Log” 

 

Keskeisiä kontrolleja 



Vaatimustenmukaisuudesta 



Tarkastuksen lähtökohtana oli arvioida täyttääkö KaPa-ympäristö 
kokonaisuutena suojaustason IV (ST IV) vaatimukset. 

Tarkastuksen kohteina mm: 

• Julkaisunhallintaprosessi, mm. koodin eheyden säilyminen, koodin siirtoon 
ja tuotantoon ottoon liittyvät menettelytavat 

• KAPA:an liittyvät käyttöpalvelut ja tuotanto  

• Salausratkaisuiden arviointi 

• KAPA:n varautumistason / käytettävyyden arviointi 

• Palveluun kuuluvat web-palveluportaalit 

 

KaPa (Suomi.fi) Katakri STIV auditointi 
loppusuoralla 

 

Status: Lopputarkastukset havaittujen  poikkeamien osalta meneillään.  



Väestörekisterikeskuksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on 
sertifioitu (ISO27001). 

Sertifioinnin kattavuus laajennetaan vuoden 2018 alusta kattamaan myös 
Suomi.fi-palvelut (ylläpitäminen ja kehittäminen) 

ISO27001 sertifikaatti 
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