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Lähtökohdat

 Haluttiin saada parempi näkemys sähköisen asiointipalvelun turvallisuudesta

 Haluttiin kokeilla uutta, innovatiivisempaa toimintatapaa

 Sovellukseen tehdään perinteisiä auditointeja

– antavat kuvan yhden hetken tilanteesta

– havaintojen määrään vaikuttavat auditoijien kokemus ja auditointiin käytettävä aika

 BugBounty on maailmalla yleisempi tapa testata turvallisuutta, lisääntynyt 

merkittävästi viime vuosina ja tulee yleistymään jatkossakin

– Gartner: nyt alle 1% kaikesta tietoturvatestauksesta, 2020 10%



Toteutus

 Suunnittelu ja alkuvaihe toteutettiin projektimuotoisena, sittemmin siirretty linjatyöksi

 Kampanja on hankittu Hackrfi –yritykseltä avaimet käteen periaatteella

– Ennakkoilmoittautuminen, ohjeet ja lomakkeet https://www.hackr.fi/ohjelmat/vero.html ja Veron säännöt: 

https://www.hackr.fi/ohjelmat/vero-saannot-v2.pdf

– Hackrfi hoitaa yhteydenpidon ja palkkioiden maksun tutkijoille. Verolla ei näkyvyyttä testaajiin.

 Kohteena on OmaVero –palvelun sovellus

– Aloitus lokakuun alussa 2017, jatkuu edelleen

– Ensimmäisessä vaiheessa Infra sekä tunnistuspalvelu oli rajattu pois. 

– Tutkimistyö tehdään tunnistautuneena palveluun

– Kampanjassa on kielletty mm. DoS-tyyppinen toiminta, sekä muiden palvelua rikkovien tai kuormittavien 

testien tekeminen loppuun saakka: Haavoittuvuuden osoittaminen on sallittu

 Kampanjan laajennus 2018 

– Välitön infrastruktuuri mukaan tammikuun alussa

– VRK:n tunnistuspalvelu helmikuussa, tunnistuksen ja omaveron liitoksen testaus mukana

https://www.hackr.fi/ohjelmat/vero.html
https://www.hackr.fi/ohjelmat/vero-saannot-v2.pdf


Kokemuksia

 Projektimallinen toteutus alkuun oli hyvä, varmistettiin vastuut, ohjaus sekä resurssit

 Pyritty aktiiviseen ja avoimeen viestintään

– Käynnistysvaiheessa saatiin näkyvyyttä useissa medioissa

 Tähän mennessä havaintoraportteja on 6 kpl, kun duplikaatit poistettu 

– Ympäristöt on tarkastettu aiemmin Verohallinnon sopimusauditoijan toimesta useamman kerran

– Osa havainnoista samoja kuin em. tarkastuksissa, mutta hyödyntämistä tutkittu pidemmälle, näistä 

maksettu pikkusummia

– Yksi monimutkaisempi tapaus, jossa hyödynnetään tapahtuman tallennusta; tämän kaltainen 

haavoittuvuus olisi tuskin löytynyt muulla tavalla, maksettiin 3500 euroa

– Kokonaisuutena havaintojen määrä on ollut odotettua pienempi

 Yhteistyö Hacrfi:n kanssa on ollut erinomaista

 Toimii parhaiten avoimille verkkopalveluille, kuten verkkokaupoille jne. 

– Tunnistamisratkaisut ja sertifikaatit yms. tuovat hallintokerrointa lisää, jolloin hyöty saattaa heiketä



Jatkosuunnitelmia

 Tavoitteena tehdä tästä pysyvää ja jatkuvaa toimintaa

– Omavero BugBounty jatkuu ja laajenee

– Toiseen sovellukseen liittyvää kampanjaa valmistellaan aktiivisesti

– Yhteisöllistä testausta selvitetään myös uudenlaisiin kohteisiin

 Tavoitteena että uusia kampanjoita voidaan aloittaa ja lopettaa sujuvasti ilman 

merkittävää hallinnollista työtä 

 Oman osaamisen kasvattaminen, kesäkuussa aloitti testaukseen keskittyvä 

tietoturva-asiantuntija

 Palvelun kilpailuttaminen ajankohtaista lähitulevaisuudessa


