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CASE ”Muutaman satasen säästöstä syntyi tuhansien eurojen tappio.”
SÄÄNNÖLLINEN PÄIVITYS SUOJAA HAKKEROINNILTA
DOMAIN- JA WEBHOTELLIPALVELUT
KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET RISKIT
MUISTA AINAKIN NÄMÄ
CASE ”Johtotähtenä henkilötietojen suojaus.”
HYÖKKÄYS VERKKOSIVUILLE
PALVELUNESTOHYÖKKÄYS
MINIMOI SIVUSTOSI VERKKOHYÖKKÄYSRISKIT
CASE ”Verkkokauppa on suurin yksittäinen kassakoneemme.”
CASE ”Ylläpitosopimus on vakuutus, joka takaa mielenrauhan.”
MUISTILISTA

JOHDANTO
V

erkkosivut ovat tänä päivänä monen yrityksen
olemassaolon edellytys. Ne tukevat valittua
liiketoimintaa, toimivat myyntikanavana ja kotina
yritykseen liittyvälle digitaaliselle sisällölle. Aina sivusto ei kuitenkaan palvele tarkoitustaan ja rikkoutuessaan siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.
Toimivat verkkosivut viestivät yrityksen imagosta,
ne ovat myyntihenkilö, asiakaspalvelu, tuotevalikoima ja/tai verkkokauppa, puhelinluettelo, palvelukuvaus ja yhteydenottokanava - kaikki samassa paketissa. Verkkosivut ovat yrityksen digitaaliset kasvot
ja monesti myös tärkein mielikuvan rakentaja.

K

uluttajat pohjustavat verkossa suurinta osaa
elämänsä suurimmista investoinneista. Talopaketit ja pankkien asuntolainat, monenlainen harrastustoiminta, potentiaaliset työnantajat tai illalliseen

sopiva viini: olipa kyse sitten päivittäisestä kulutustavarasta, lainan korkomarginaaleista tai joogaryhmän tuntikalenterista, kaiken oletetaan löytyvän
verkosta.
Verkkosivujen ulkoasu, informatiivisuus ja käytettävyys ovat tärkeitä asioita, jotta yritys voi saada tulosta verkossa. B2B-tuotteita ja -palveluja tarjoavien
yritysten verkkosivuihin pätevät samat lainalaisuudet, sillä myös niitä käyttää ja arvioi toinen ihminen.

T

ässä oppaassa kerromme tietoturvariskeistä sekä
sivuston teknisen päivittämisen tärkeydestä.
Kun tietoturva on kunnossa ja sivuston päivitykset
ajan tasalla, on sivusto käyttäjäystävällinen, toimii
halutulla tavalla ja tuottaa näin yritykselle tulosta.
Käymme lyhyesti läpi myös verkkosivuprojektin kulkua sekä asioita, joita siinä on hyvä ottaa huomioon.
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Tot

SANASTO 1/2
Avainsana

Sana tai sanat, jotka liittyvät sivustolla
oleviin tuotteisiin tai palveluihin. Avainsanoja tulee käyttää kaikissa sivuston
sisältöteksteissä, jotta hakukoneet
osaavat tarjota sivustoa aiheesta kiinnostuneille henkilöille.

Hakusana

Sana, sanat, sanaparit tai kysymykset,
joilla hakukoneista (esim. Google, Bing)
etsitään tuotteita tai palveluita.

Hakkerointi

Sivuston murtaminen tai hakkerointi
tarkoittaa sitä, että sivuston koodiin
päästään kiinni tietoturva-aukkoa hyödyntäen. Hakkerit voivat hakea sivustolta esimerkiksi asiakastietoja tai rikkoa
sivuston.

Hosting

Sivuston, sähköpostien ja verkkotunnuksen fyysinen sijainti. Tässä oppaassa
käytämme sanaa webhotelli. Yleisesti
voidaan käyttää myös sanoja: palvelin,
palvelintila tai hostingpalvelu.

Hostingpalveluiden tarjoaja

Yritys, jolta ostetaan tila sivuston, sähköpostien ja verkkotunnuksen fyysiselle
sijainnille.

Julkaisujärjestelmä

Rakenne
Ulkoasu

Selaimella käytettävä järjestelmä, jonka
päälle verkkosivusto rakennetaan ja
jolla hallitaan sivuston sisältöjä (esim.
WordPress, Drupal tai suljettu järjestelmä). Julkaisujärjestelmästä voidaan
käyttää myös sanoja: verkkosivualusta,
ohjelmisto tai järjestelmä.

4

Tot

SANASTO 2/2
Lisäosa

Valmiita komponentteja, joiden avulla
sivuston kehittäminen on helppoa ja
edullista. Lisäosalla sivustolle voidaan
toteuttaa esimerkiksi lomake, sosiaalisen median feedi tai kuvakaruselli.

Palomuuri

Sivuston teema on sivuston ulkoasun
määritelmä. Teema sisältää esimerkiksi
värimääritykset, fontit ja rakenteen.

Verkkotunnus

Sivuston osoite, josta käytetään myös
sanaa domain. Esimerkki verkkotunnuksesta: verkkotunnus.fi

Rakenne
Ulkoasu

Palomuurilla estetään pääsy verkosta
toiseen. Palomuurin avulla voidaan esimerkiksi rajata, mistä verkko-osoitteesta
sivuston hallintaan voidaan kirjautua.

Palvelunestohyökkäys

Teema

Tilanne, jossa sivustolta ei pyritä
varastamaan tietoja, mutta toiminnalla
pyritään aiheuttamaan haittaa sivuston
tai palvelun toiminnalle.

Webhotelli

Sivuston, sähköpostien ja verkkotunnuksen fyysinen sijainti. Webhotellista
voidaan käyttää myös sanoja: palvelin,
palvelintila tai hostingpalvelu.

Ylläpito

Ylläpidolla voidaan tarkoittaa webhotellin ylläpitoa, sivuston teknistä ylläpitoa
tai sivuston sisällön ylläpitoa. Näistä
kerrottu tarkemmin oppaan sivulla 13.
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Verkkotunnus
Webhotelli

Tavoitteet
Kohderyhmät

Ydinviestit
Avainsanat

Rakenne
RakenneToteutus
Ulkoasu
UlkoasuSisällöt

NÄIN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELUPROJEKTI ETENEE

Testaus
Julkaisu
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VERKKOSIVUSTON
RAKENTAMINEN
HYVIN TOIMIVA VERKKOSIVUSTO VAATII JATKUVAA KEHITYSTÄ,
UUTTA SISÄLTÖÄ, OPTIMOINTIA JA ANALYSOINTIA.

V

erkkosivuprojekti alkaa tavoitteiden asettamisella ja kohderyhmien määrittelyllä. Sivustolle
halutaan oikeanlaisia kävijöitä (asiakkaita), jotka
löytävät sieltä etsimänsä (tuote, palvelu, yhteystiedot) ja tekevät sen jälkeen haluamansa toimenpiteen (tarjouspyyntö, osto, yhteydenotto jne).
Suoraviivaisen myynnin lisäksi verkkosivut voivat
toimia myös mm. yrityksen rekrytointikanavana, viestintävälineenä (uutiskirje) ja digitaalisen sisällön jatkuvasti päivittyvänä jakoalustana (blogit, someseinä).
Helppokäyttöiset ja visuaalisesti kiinnostavat sivut toimivat parhaimmillaan yrityksen brändin vahvistajana.

K

un tiedetään, kenen kanssa yritys kommunikoi,
mitä asiakkaat haluavat ja mitä yritys voi heille
tarjota, määritellään hakusanat. Hakukoneet ohjaavat suurta osaa internetin liikenteestä, joten on tärkeää, että verkkosivu nousee hakutulosten kärkeen,
jolloin hakijat löytävät sivuille. Sivuston rakenteen

tulee olla sellainen, että hakukone pääsee sinne helposti. Hakusanat on tärkeä huomioida myös verkkosivuston tekstisisällön kirjoittamisessa.

T

avoitteiden, kohderyhmien ja hakusanojen määrittelyn jälkeen alkaa sivuston rakenteen ja ulkoasun sekä kuva- ja tekstisisällön suunnittelu. Lopputuloksesta halutaan yleensä selkeä, helppokäyttöinen, informatiivinen, visuaalisesti asiakasryhmää
kiinnostava ja yhteydenottoon tai ostopäätökseen
houkutteleva verkkosivusto.
Sisältösuunnitelmassa määritellään tärkeimmät
avainsanat, joita tulee käyttää sivuston tekstisisällöissä. Avainsanat määräytyvät pitkälti aiemmin määriteltyjen hakusanojen pohjalta.
Teknisen toteutuksen, sisältöjen tuotannon ja syötön sekä testauksen jälkeen verkkosivusto on valmis
julkaistavaksi.
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Konsepti ja ulkoasu

Sivuston ja palvelimen
tekninen päivitys ja
ylläpito

Tekninen toteutus
valitulla alustalla
Julkaisujärjestelmä

Sisältöjen päivitys

Web

h o t e ll

i

Sisältöjen luominen

VERKKOSIVUJEN RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO ON JATKUVA PROSESSI.
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YLLÄPIDON MERKITYS
L

ähes kaikki verkkosivut toteutetaan tänä päivänä
jonkin julkaisujärjestelmän avulla. Julkaisujärjestelmä on eräänlainen nettisivujen käyttöjärjestelmä,
joka määrittää, miltä sivusto näyttää ja mitä se tekee.
Tunnetuimmat avoimen lähdekoodin järjestelmät,
kuten WordPress, Joomla tai Drupal, mahdollistavat
sivujen päivittämisen itse, suoraan hallintapaneelin
kautta. Etenkin helppokäyttöinen WordPress on kasvattanut käyttäjämääräänsä huimasti viime aikoina
ja sillä arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti lähes
60 prosentin osuus kaikista julkaisujärjestelmistä.
Suosio on myös Wordpressin kirous, sillä paljon käytetyllä järjestelmällä tehtyjä sivustoja pyritään jatkuvasti myös murtamaan.

Y

S

K

ivustojen murtamisessa eli hakkeroinnissa ei
aina ole kyse hyödystä vaan siitä, että päivittämättömien sivustojen valtaaminen on osaaville
tahoille suhteellisen helppoa. Monet bottiverkot ja
hakkerit etsivät jatkuvasti verkosta julkaisujärjestelmiä ja lisäosia, joissa on joko vanhentunut versio tai
jokin haavoittuvuus, jotka mahdollistavat sovelluksen murtamisen tai haittakoodin lisäämisen palvelimelle.

Säännöllisillä ohjelmistopäivityksillä korjataan jatkuvasti löytyviä ohjelmistovirheitä niin matkapuhelimissa, verkkosivustoissa kuin tietokoneissakin. Jos
päivitykset jäävät tekemättä, verkko- tai palvelunestohyökkäyksen riski kasvaa merkittävästi.
rityksen verkkosivuissa yksinkertainen on monesti toimivin ratkaisu, sillä mitä monipuolisempi
julkaisujärjestelmä ja sen lisäosat ovat, sitä todennäköisemmin siitä löydetään tietoturva-aukkoja ja
haavoittuvuuksia - toisin sanoen virheitä koodissa.
Niiden kautta ulkopuolinen voi päästä sisään sivustolle tekemään jotakin sellaista, mitä normaalisti ei
pitäisi päästä tekemään.
oska täydellistä julkaisujärjestelmää ei ole keksitty, tietoturva-aukkoja voi löytyä kaikilta verkkosivuilta. Vuoden 2020 lokakuussa sellainen löytyi
mm. Ulkoministeriön verkkosivuilta. Samalla viikolla
uutisoitiin psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta verkkohyökkäyksestä, jossa hakkerit saivat
haltuunsa yli 10 000 potilaan tiedot.
Vakavilta tieturvariskeiltä on tärkeä pyrkiä suojautumaan. Keinoja on monia, niistä lisää seuraavaksi.
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CASE

”MUUTAMAN SATASEN SÄÄSTÖSTÄ SYNTYI
					
TUHANSIEN EUROJEN TAPPIO.”

Mikä: Verkkosivuston ylläpidon merkitys
Mitä: Esimerkki sivuston hakkeroinnista
Kuka: Manu Mesimäki, perustaja, Seasam-yhtiöt
”

Y

rityksen perustajana ja toimitusjohtajana olin
melko tyypillinen jokapaikanhöylä. Vastasin lähes kaikesta myynnistä markkinointiin ja tuotantoon. Verkkosivujen tekemisen ulkoistin yritykselle,
jonka oletin myös hoitavan niiden päivityksen. Kunnes sitten eräänä päivänä selvisi, että sivuston päivitys oli jäänyt retuperälle, eikä sitä oltu itse asiassa
tehty vuosiin.
Tuona lauantaiaamuna ihmettelin herätessäni,
kun puhelimessa oli viestejä asiakkailta, jotka eivät
päässeet nettisivuillemme. Yritin itse mennä sivuille
vain huomatakseni saman: etusivulla oli jokin mystinen virhekoodi, eivätkä sivut auenneet.
Verkkosivut olivat yrityksen ainoa yhteydenottokanava. Asiakkaat tekivät niiden kautta tukipyynnöt ja
sieltä löytyivät myös kaikki tarvittavat tuote- ja yhteystiedot.
Kun sivut eivät auenneet, asiakkaat eivät tienneet,
keneen olla yhteydessä. Samaan aikaan mietin aamupalapöydässä kuumeisesti, kenen puoleen kään-

tyä. Minulla ei ollut tietoa, millä palvelimella sivut
fyysisesti sijaitsevat ja mitä niiden korjaamiseen
vaadittaisiin.
Sain lopulta yhteyden verkkosivut tehneeseen yritykseen. Kävi ilmi, ettei sivuja ollut päivitetty aikoihin, eikä niistä ollut olemassa varmuuskopiota. Kaikki tiedot, mitä sivuilla oli, menetettiin.
Uusien sivujen rakentaminen aloitettiin siltä istumalta ja niitä tehtiin viikon verran. Kokonaisuudessaan yritys oli seitsemän päivää ilman verkkosivuja.
Se tuntui pieneltä ikuisuudelta maailmassa, jossa
verkossa oleminen on olemassaolon edellytys.
Tarinan opetus kaikessa lyhykäisyydessään on se,
että verkkosivusto vaatii jatkuvaa huolenpitoa, joten
ylläpidon pitää olla osaavissa käsissä. Teknisestä ylläpidosta vastaavan kumppanin tulee olla luotettava
kuin vanhempi, joka haluaa lapselleen vain parasta.
Muutaman satasen säästöstä voi koitua ennen pitkää tuhansien eurojen tappio.
Verkkohyökkäysten varalta on hyvä olla olemassa
myös kriisisuunnitelma, josta käy ilmi, millä palvelimella sivut ovat, kuinka usein niistä otetaan varmuuskopio ja keneen voi olla yhteydessä, jos sivustoon tulee jokin tekninen vika.”
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SÄÄNNÖLLINEN PÄIVITYS
SUOJAA HAKKEROINNILTA
JOS ET OLE VARMA, MITEN PÄIVITYKSET TEHDÄÄN TAI VIRHEIDEN
KORJAUS TAPAHTUU, ULKOISTA PALVELU AMMATTILAISELLE.

V

erkkosivujen säännöllinen ylläpito koostuu useasta eri osa-alueesta. Tärkein asia kotisivujen suojaamisessa on tehdä julkaisujärjestelmään säännölliset päivitykset silloin kun järjestelmä niitä ehdottaa.
Päivitykset ovat tärkeitä, sillä ne korjaavat teeman
ja erityisesti lisäosien (plugins) tunnettuja tietoturva-aukkoja sekä ohjelmiston omia virheitä (bugeja).
Sivusto on syytä myös tarkistaa huolellisesti päivityksen jälkeen, jotta esimerkiksi verkkokaupan ostoskori on edelleen tallessa, kun päivitys on tehty. Julkaisujärjestelmään, teemaan ja lisäosiin voi tulla useita
päivityksiä viikon aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa
sivuston jatkuvaa tarkkailua ja päivittämistä.

L

ähtökohtaisesti verkkosivujen päivitykset ovat sivuston omistajan vastuulla ja yleensä ne voi myös
tehdä itse. Ennen kuin päivitystä ryhtyy tekemään,

on kuitenkin hyvä ottaa sivustosta varmuuskopio ja
olla tietoinen siitä, kenen puoleen voi kääntyä, jos
esimerkiksi sivujen lisäosat päivittyvät vain osittain
ja aiheuttavat virhetilanteen.
Verkkosivujen päivitykset ja jatkuvan ylläpidon voi
tilata myös ulkoiselta palveluntuottajalta. Siitä on
hyvä sopia jo siinä vaiheessa, kun sivustoa ollaan
julkaisemassa.

Y

lläpitopalvelu huolehtii sivuston toiminnasta ja
raportoi mahdollisista hyökkäysyrityksistä. Se
sisältää yleensä säännölliset (viikoittaiset) päivitykset julkaisujärjestelmään, teemaan ja lisäosiin. Jos
verkkosivusto joutuu hyökkäyksen kohteeksi ja rikkoutuu, tai päivityksen yhteydessä havaitaan viallisia päivitysversioita tai muita virheitä, se korjataan
nopeasti takaisin toimivaksi.
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DOMAIN- JA
WEBHOTELLIPALVELUT
V

erkkosivuja varten tarvitaan domain- ja webhotellipalvelu, joka on kuukausi- tai vuosimaksullinen palvelu. Se sisältää yleensä webhotellin
tai verkkoisännöintipalvelun, jossa asiakas vuokraa
palveluntarjoajan palvelimelta kiintolevytilaa omia
verkkosivujaan ja muita verkkopalveluitaan varten.
Levytilan lisäksi palveluun voi kuulua verkkotunnus
ja sen ylläpito sekä sähköpostitilit. Joissain tapauksissa domain- ja webhotellipalveluita tarjoavilta yrityksiltä voi ostaa myös julkaisujärjestelmän säännöllisen päivittämisen.

M

yös palvelintilalle eli webhotellille tarvitaan
säännöllinen ylläpitopalvelu, joka huolehtii sivuston toiminnasta ja raportoi mahdollisista palvelimeen kohdistuneista hyökkäysyrityksistä. Jos
verkkosivusto joutuu hyökkäyksen kohteeksi ja rikkoutuu, se korjataan nopeasti takaisin toimivaksi.
Ylläpitopalveluun kuuluu myös sivuston säännöllinen varmuuskopiointi pilvipalveluun, josta asiakkaan
kadonneet tiedostot voidaan tarvittaessa palauttaa.
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WEBHOTELLIN YLLÄPITO

Webhotelli on sivuston ja sähköpostien tukikohta. Webhotellin (hosting,
palvelin) ylläpidosta vastaa hostingpalveluiden tarjoaja. Ylläpitoon sisältyy
yleensä esimerkiksi sivuston ja sähköpostien varmuuskopiointi sekä webhotellin turvallisuudesta huolehtiminen.

SIVUSTON TEKNINEN YLLÄPITO

Sivuston tekninen ylläpito sisältää yleensä järjestelmän (esim. WordPress,
Joomla, Drupla) sekä teeman ja lisäosien päivitykset. Ammattilaiset huolehtivat
usein myös sivuston yleisestä tietoturvasta ja varmuuskopioinnista.

SISÄLTÖJEN YLLÄPITO

Sisältöjen ylläpidolla tarkoitetaan sivuston tekstien ja kuvien pitämistä ajan
tasalla. Jotta saat sivustostasi kaiken hyödyn irti, kannattaa sisältöjä päivittää
aktiivisesti. Tämänkin voit kiireen keskellä ulkoistaa sisällöntuotannosta
vastaavalle kumppanille.
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KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET
RISKIT
V

V

N

T

erkkosivuston yleisimmät tietoturvariskit piilevät tavallisesti niiden haavoittuvimmissa kohdissa. Jos yrityksellä on verkkokauppa, hyökkäys
todennäköisimmin sotkee sen toiminnan. Kuvapankin sisältö voi päätyä julkiseen jakeluun tai sivustolta kerätyt käyttäjätiedot vääriin käsiin. Sivut voidaan
myös valjastaa esimerkiksi haittaohjelmien levittämiseen ja roskapostien lähettämiseen.
ykyään tietoa käsitellään ja jaetaan lukuisissa
eri laitteissa. Yritysten on vaikea tietää, mitä tietoja lähetetään ja vastaanotetaan milläkin laitteella.
Monesti tietoturvan heikoin lenkki löytyykin käyttäjästä, jonka salasana on onnistuttu kalastamaan
tavalla tai toisella, tai joka on unohtanut päivittää
julkaisujärjestelmän tai epäonnistunut järjestelmän
päivityksessä.

erkkosivuston pääkäyttäjät saattavat esimerkiksi
säilyttää salasanaa Post-it-lapulla näyttöön liimattuna tai tallentaa sähköpostiviestejä pilvipalvelimelle. Myös salasanat voivat olla hyvinkin helposti
arvattavissa. Mainio esimerkki viimeksi mainitusta on
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, jonka Twitter-salasanan arvasi ihan tavallinen median edustaja. Make America Great Again (MAGA2020) lienee jo
vaihtunut uuteen.
oinen yleinen, käyttäjän aiheuttama riski on päivityksien unohtaminen. Julkaisujärjestelmän, teeman ja lisäosien päivityksiä tulee viikoittain. Jos päivityksien tekemiseen ei ole aikaa tai resursseja, palvelu
kannattaa ostaa ammattilaisilta, jotka huolehtivat niiden tekemisestä ajallaan. Myös epäonnistuneet ja/tai
vialliset päivitykset aiheuttavat tietoturvariskejä.
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Hyvä salasana sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita,
erikoismerkkejä ja on riittävän pitkä. Älä käytä samaa
salasanaa eri järjestelmissä. Hyödynnä myös salasanojen
hallintaohjelmia.
Vaihda salasana säännöllisesti yrityksen omiin järjestelmiin
ja pilvipalveluihin.
Yrityksellä tulee olla sisäinen ohjeistus siitä, mitä tietoja
verkkosivuille ja palveluun saa tallentaa. Selvennä, mihin
tarkoitukseen tietoa saa käyttää ja kenelle sitä saa jakaa.
Rajaa palvelun käyttö yrityksen sisälle palomuurilla tai
ohjeista millä päätelaitteilla palveluun saa kirjautua.
Päivitä internetselain ja käytettävät ohjelmistot aina
viimeisimpään versioon, sillä niissä on paras tietoturva.
Käytä pilvipalvelua vain salatulla yhteydellä. Salatun
yhteyden tunnistat selaimen osoiterivin https://-alusta
tai lukon kuvasta osoitekentän edessä.
Tarkista sivuston päivitystilanne säännöllisesti tai osta
ylläpito palveluna ulkopuolelta.

MUISTA AINAKIN NÄMÄ
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CASE

”JOHTOTÄHTENÄ
		HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS.”

Mikä: Henkilötietojen suojaus verkkopalvelussa
Mitä: Esimerkki verkkopalveluiden tietoturvasta
Kuka: Mikko Levo, tietohallintopäällikkö,
Suomen Messut Osuuskunta

H

”

elsingin Messukeskuksessa vierailee vuosittain
yli miljoona kävijää. Järjestämme normaalina
toimintavuotena noin 50 kuluttaja- tai ammattimessua sekä 1000 kokousta ja kongressia. Asiakasrekisterimme on valtava ja sen suojaamisessa noudatamme tarkasti GDPR-sääntöjä.
Nettisivustomme, Messukeskus.com, on portti
verkkopalveluihimme. Verkkopalvelumme on teknisesti eriytetty operatiivisista toimintajärjestelmistämme. Vaikka verkkopalveluihimme murtauduttaisiin, niiden kautta ei pääse käsiksi esimerkiksi
Messukeskuksen asiakkuudenhallintajärjestelmään.
Tietoturva on päivän sana ja siinä luotamme alan
kärkeä edustaviin yhteistyökumppaneihimme. Ostamme sivustomme hosting-palvelun yhdeltä, sisällöntuotannon toiselta ja verkkokauppajärjestelmän
kolmannelta palveluntuottajalta. Myös näytteille-

asettajien extranet toimii ulkoisena palveluna. Kaikilla yhteistyökumppaneillamme on vuosien kokemus ja vakuuttavat näytöt omilta palvelualueiltaan.
Ostamme vakiintuneita ratkaisuja vakiintuneilta
toimittajilta. Yleensä emme myöskään ole heidän
ensimmäisiä asiakkaitaan. Tällaisen toimijan tietoturvaratkaisut on koeponnistettu jo moneen kertaan,
jolloin meidän ei tarvitse kantaa niistä huolta. Tapahtuma-alan toimialakohtaiset erityispiirteet ovat monilla kumppaneillamme hyvin tiedossa ja muiden
osalta huolehdimme itse tarvittavasta perehdytyksestä.
Inhimillisiä virheitä
Me ja näytteilleasettajat haluamme tietää mahdollisimman tarkkaan keitä Messukeskuksessa on
vieraana ja mikä heitä kiinnostaa, jotta pystymme
kehittämään tapahtumiemme sisältöä entistä paremmin kävijöitä palvelevaksi. Tämän takia kannustamme asiakkaitamme sähköiseen lipun ostoon.
Epidemia-aikana kävijöiden tunteminen palvelee
myös terveysviranomaisten tarpeita.
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Virtuaalitapahtumia olemme toteuttaneet ensimmäistä kertaa vasta tänä vuonna. Ensimmäisissä tapahtumissa osallistuja on ollut vain katsojan roolissa
seuraamassa tuotettua sisältöä. Vuorovaikutteisuus on
kuitenkin mukana jo loppuvuoden 2020 tapahtumissa
ja kyvykkyyksiä kehitetään koko ajan monipuolisemmiksi. Näytteilleasettaja voi varata esimerkiksi virtuaalisen neukkarin, jossa osallistujat voivat osallistua keskusteluun. Etäyhteydellä järjestettävissä tapahtumissa
on kuitenkin riski, että joku nauhoittaa tilannetta.
Tapahtumalipun ostaminen verkkokaupasta edellyttää puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen syöttämistä lipun toimittamista varten. Tässä kohtaa
tapahtuu toisinaan inhimillisiä virheitä, esimerkiksi
sähköpostiin toimitettavan lipun osoitteessa. Mikäli
pystymme todentamaan asiakkaan maksutapahtuman, toimitamme hänelle uuden lipun.
Jos asiakas ostaa lipun paikan päältä, hän tekee
sen korttimaksua lukuun ottamatta täysin anonyyminä ja voi halutessaan luovuttaa ostamansa lipun
vapaasti eteenpäin. Mikäli maksu tapahtuu käteisellä, henkilöstä ei jää lainkaan tietoja järjestelmiimme.

Kaikkien messuvieraidemme henkilöllisyyttä tai yhteystietoja emme siis koskaan tiedä.
Tarkkaa markkinointia
Lipun ostotapahtumassa meillä ei ole käytössä vahvaa tunnistautumista, koska sille ei ole vahvaa tarvetta. Toki ammattitapahtumat ja kuluttajatapahtumat ovat erilaisia. Ammattitapahtumiin mennään
rintakortin kanssa ja bisnestä tehdään omalla nimellä. Kuluttajatapahtumissa ollaan anonyymejä, eikä
näytteilleasettajien tarvitse tietää, keiden kävijöiden
kanssa he asioivat.
Henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja pitää kohdella erittäin tarkasti. Saamme kohdistaa markkinointia
asiakasrekisterissämme oleville henkilöille, mutta
emme koskaan myy tai luovuta rekisterimme tietoja eteenpäin. Sähköpostimarkkinointimme tapahtuu
aina sähköpostimarkkinointiin tarkoitettujen työkalujen avulla. Tämä varmistaa mm. sen, että vastaanottajat eivät vahingossakaan näe toistensa tietoja, ja
että noudatamme aina henkilöiden itsensä asettamia markkinointikieltoja.”

17

HYÖKKÄYS VERKKOSIVUILLE

J

os verkkosivut hakkeroidaan, eikä niistä ole varmuuskopiota, koko sivusto voi olla menetetty. Hakkeri voi sotkea sivuston koodilla, jota ammattilainenkaan ei pysty puhdistamaan. Hakkerit voivat syöttää
sivuille haitallista sisältöä tai lisätä sivustolle tietosuoja-aukkojen kautta uusia sivuja. He voivat myös lisätä
sivustolle sisältöä, joka on hakukoneiden ja sivustolla
käyvien nähtävillä, mutta jota pääkäyttäjä ei näe.
Toisinaan hakkeroijien aiheuttamat sivustomuutok-

set kohdistuvat vain esimerkiksi sivuston mobiiliversioon, tai ne voi huomata vain selaamalla sivustoa
tietyllä laitteella. Tämän vuoksi hakkeroija on voinut
ehtiä tekemään tuhojaan jo pitkään ennen kuin sivustoa vahingoittavat muutokset havaitaan.
Hakkereiden hyökkäyksiltä voi pyrkiä suojautumaan
yhdessä sivuston ylläpitopalveluntarjoajan kanssa.
Kun sivuston julkaisujärjestelmää päivitetään säännöllisesti, vältytään usein myös ongelmilta.

PALVELUNESTOHYÖKKÄYS

P

alvelunestohyökkäykset ovat jokapäiväinen ilmiö
internetissä. Palvelunestohyökkäyksessä tyypillisesti luodaan keinotekoisesti ruuhkaa palveluun
esimerkiksi täyttämällä palvelun käyttämän nettiliittymän kaista tai aiheuttamalla jollekin palveluketjussa olevalle laitteelle niin paljon prosessointikuormaa, että palvelu hyytyy siihen (distributed denial of
service, DDoS). Pullonkaulaksi voi muodostua paitsi
verkkopalvelin myös esimerkiksi palomuuri. Tietojärjestelmän häiritseminen niin, etteivät palvelua tarvitsevat henkilöt pysty käyttämään sitä, on siis selvästi

tietoturvapoikkeama. Palvelunestohyökkäyksen seuraukset palvelun käyttäjille vaihtelevat huomaamattomasta kiusallisen kautta aina katastrofiin asti.
Seuraukset riippuvat siitä, miten paljon käyttäjä tarvitsee palvelua hyökkäyksen aikana ja miten nopeasti
palvelu pystyy palautumaan normaaliin tilaan.
Palvelunestohyökkäys ei kuitenkaan tarkoita murtautumista palveluun eikä se vaikuta muihin tietoturvallisuuden keskeisiin mittareihin: tietojen luottamuksellisuuteen ja eheyteen.
(Lähde: Kyberturvallisuuskeskus)
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MINIMOI SIVUSTOSI
VERKKOHYÖKKÄYSRISKIT
KESKUSTELE NÄISTÄ ASIOISTA HENKILÖN KANSSA, JOKA
RAKENTAA SIVUSTOSI JA HUOLEHTIKAA YHDESSÄ,
ETTÄ ASIAT ON HUOMIOITU.
Käyttäjätunnus
Käyttäjätunnusta voidaan pitää julkisena tietona,
joka on vähintään kohtuullisella vaivalla arvattavissa
tai selvitettävissä. Verkkosivujen käyttäjätunnuksena toimii yleisimmin joko käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite.
Salasana
Salasana on salassa pidettävä tieto, jonka tarkoitus
on estää käyttäjätunnuksen luvaton käyttö. Jotta se
on ns. vahva, sen pitäisi olla riittävän pitkä ja sisältää
isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Salasanoja voidaan murtaa yhä nopeammin tietokoneiden ja muistivälineiden nopeutuessa ja laskentakapasiteetin lisääntyessä. Kahdeksanmerkkisten
ja sitä lyhyempien salasanavaihtoehtojen selvittäminen käy helposti ja nopeasti. Hyvä lähtökohta salasanan pituudeksi on 15 merkkiä. Salasana tulisi vaihtaa
säännöllisin väliajoin.

Turvallisuussyistä verkkosivuston käyttäjätunnusta
ja salasanaa ei pidä antaa kaikille yrityksen työntekijöille, vaan ainoastaan niille, jotka vastaavat verkkosivujen päivityksestä.
Päivitys
Päivitystä vaativat esimerkiksi julkaisujärjestelmä,
erilaiset ulkoasuteemat ja lisäosat. Päivitysten laiminlyöminen on aina tietoturvariski ja siksi kannattaakin
tarkistaa voisiko päivitykset vähintäänkin automatisoida. Verkkosivujen päivitys on suositeltavaa tarkastaa ja tehdä ajallaan, jotta sivusto toimii toivotusti ja
takaa parhaan mahdollisen tietoturvan.
Salaus
SSL/TLS-sertifikaatti osoittaa sivuston käyttäjille,
että heidän yhteytensä sivustolle ja sen kautta lähetetyt tiedot on asianmukaisesti suojattu. Sen voi
tunnistaa osoiterivin https-alusta ja kiinni olevasta
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lukon kuvasta. Salauksen käyttäminen on tärkeää,
sillä se huolehtii, että omat ja asiakkaiden tiedot eivät mene vääriin käsiin. Esimerkiksi Google näyttää
Chrome-selainta käyttäville Not secure -varoituksia
silloin, kun sivusto ei hyödynnä SSL-salausta. Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, ettei asiakas tule
lainkaan sivustolle. Tällä hetkellä uusin ja turvallisin
salausversio on TLS 1.2.
Tietokanta
WordPress-tietokannan voi turvata esimerkiksi vaihtamalla asennuksen yhteydessä tietokantataulun
etuliitteen (table prefix). Oletuksena annetaan wp_,
joka on yleisesti tiedossa. Valitsemalla etuliitteeksi
satunnaisen merkkijonon, yritys on askeleen lähempänä turvallista WordPress-tietokantaa.
Webhotelli
Useimmiten tietoturvariskit löytyvät webhotellista.
Jos nettisivut sijaitsevat jaetulla palvelimella, jota ei
päivitetä tarpeeksi usein tai jonka tarkkailu on vajavaista, hakkerit hyödyntävät heikon palvelimen tietoturvaa päästäkseen hyökkäämään sivustolle.
Webhotellin valinnassa kannattaa suosia keskisuurta tai suurta kotimaista palveluntuottajaa, jolla on
pitkä kokemus sivujen hallinnoimisesta. Suosi myös
ratkaisua, jossa DDoS-suojaukset, SSL-sertifikaatit sekä palomuuri- ja virustorjuntamekanismit ovat
ajan tasalla.

Varmuuskopiot
Sivuston varmuuskopioita ei yleensä tarvita ennen
kuin jokin on mennyt pieleen ja siksi onkin tärkeää
varmistua jo ennakkoon, että asia on kunnossa. Varmuuskopioiden avulla sivusto voidaan palauttaa
esimerkiksi epäonnistuneen päivityksen jälkeen tai
tilanteessa, jossa hakkeri on päässyt lisäämään haittakoodia sivustolle. On ehdottoman tärkeää, että sivustosta on aina olemassa ajantasaiset varmuuskopiot. Monissa webhotelleissa ja muissa kotisivutilaa
tarjoavissa palveluissa varmuuskopiot on myös mahdollista automatisoida.
Verkkokauppa
Kaikkein ilmiselvin tietoturvan osa on suojautuminen
suorilta hyökkäyksiltä. Kaikki yrityksen tietokoneet pitää suojata ajantasaisella palomuurilla, joka rajoittaa
liikennettä tietokoneiden ja netin välillä. Myös TLS-/
SSL-sertifikaatti kertoo sivuston käyttäjälle, että verkkosivun taustalla oleva palvelin on se, mikä se väittää
olevansa. Näin verkkokaupan asiakas voi luottaa siihen, ettei kyseessä ole huijaussivusto. TLS-sertifikaattiin kuuluva HTTPS-liikenne salaa asiakkaan ja verkkokaupan välisen tiedonsiirron ulkopuolisilta. Se on
merkittävä parannus tietoturvaan, kun verrataan perinteiseen, suojaamattomaan HTTP-protokollaan.
Verkkokaupan tietoturvan heikoin lenkki on usein ihminen. Henkilöstön koulutus etenkin asiakastietojen
käsittelyssä on tärkeä osa verkkokaupan tietoturvaa.
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CASE

”VERKKOKAUPPA ON
SUURIN YKSITTÄINEN KASSAKONEEMME.”

Mikä: Kotipizza Group Oy
Kuka: Janne Reimari, CIO

V

uonna 1987 perustettu Kotipizza on yksi Suomen tunnetuimmista ravintolabrändeistä, jolla
on lähes 300 franchising-yrittäjää yli 290 ravintolassa halki Suomen.
Kaikki yrittäjämme ovat paikallisia pienyrittäjiä,
joiden toimintaa ketju ohjaa, koordinoi ja helpottaa
niin hyvin kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa mm. yhtenäistä ravintolakonseptia, ruokalistaa, keskitettyjä
hankintoja ja toimintajärjestelmiä. Ketjun tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja tasalaatuisia tuotteita ja palveluja koko Suomen
alueella.
Verkkokaupan osuus Kotipizzan myynnistä on noin
40 prosenttia ja se on nykyisin koko ketjun suurin
yksittäinen kassakone. Viime keväänä, kun ravintolasalit olivat koronan takia suljettuja, verkkokaupan osuus myynnistämme nousi yli 50 prosenttiin
ja teimme kaikkien aikojen myyntiennätyksemme.
Tämä kuvaa hyvin sekä erikoista aikaa markkinas-

Pienelle pk-yritykselle suosittelen
valmiin verkkokauppa-alustan
hankkimista luotettavalta palveluntarjoajalta, joka huolehtii myös sen
teknisestä ylläpidosta, päivityksistä
ja tietoturvasta. Kaikkea ei pienenkään yrittäjän tarvitse, eikä kannata
tehdä itse.
sa että verkkoliiketoiminnan mahdollisuuksia myös
kriisien aikana.
Ostamisen helppous, kanavariippumaton asiakaskokemus ja kotiinkuljetus ovat palvelumme ydintä.
Olemme panostaneet verkossa asiointiin jo vuosia
ja pyrkineet jatkuvalla kehittämisellä tekemään ostamisesta verkossa mahdollisimman helppoa. Verkossa tehtävät tilaukset ovat nykyisin kaikki tilatessa maksettavia, koska tämä toimintamalli nopeuttaa
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tilausten toimittamista ja luo myös turvaa kuljettajillemme sekä yrittäjille. Maksamisen osalta verkkokaupassa käytetään maksujenvälitysten standardeja, joita nykyisin ohjaa vahvasti mm. PSD2-standardi.
Verkko-ostamisesta on myyjälle huomattavia etuja
perinteiseen ravintolaostamiseen verrattuna. Jokaisen verkko-oston jälkeen tiedämme pitsan ostajasta
tilaamiseen liittyvät tärkeimmät tiedot, jotta voimme
tuottaa palvelumme mahdollisimman nopeasti ja oikein. Näitä tietoja käytetään hyödyksi, kun suunnittelemme uusia tuotteita ja palveluja. Mikäli asiakas
on antanut markkinointiluvan rekisteröityessään asiakkaaksemme, voimme myös kohdentaa heille tietoa kampanjoistamme. Tietojen keräämisen tärkein
tehtävä liittyy aina palvelun toimittamiseen. On tärkeää, että saamme asiakkaan tarvittaessa kiinni puhelimella, ja lähetämme hänen sähköpostiinsa kuitin
ostosta. Tallennamme hänen tietonsa omaa markkinointiamme ja palvelun tuottamista varten, mutta
emme luovuta niitä eteenpäin.
Verkkokauppamme
toimii
pilviympäristössä,
mikä tekee sen ylläpidosta huomattavan helppoa.
Olemme rakentaneet sen alusta lähtien itse, jol-

loin pääsemme itse vaikuttamaan, millainen ostamisen polku on. Tämä on tärkeää, jotta asiakkaalle voidaan tarjota samanlaista palvelua kuin
muissakin ostamisen kanavissamme. Globaalisti
toimiva kumppanimme tarjoaa pilvipalvelun alustan. Tietojen päivitys, ominaisuuksien kehittäminen ja sisällönsyöttö ovat meidän vastuullamme.
Koska pitsan ostaminen on pääsääntöisesti mukavaa puuhaa, eikä sen yhteydessä kysellä henkilökohtaisia salaisuuksia, emme tallenna ihmisistä tietoja, joista olisi esimerkiksi hakkereille iloa. Meidän
näkökulmastamme suurin yksittäinen tietoturvariski
on käyttäjälähtöinen. Jos asiakas ilmoittaa ruokatilausta tehdessään väärän sähköpostiosoitteen, ostokuitti voi päätyä väärälle henkilölle. Sen suurempaa vahinkoa verkkokaupassamme ei voi tehdä.
Pienelle pk-yritykselle suosittelen valmiin verkkokauppa-alustan hankkimista luotettavalta palveluntarjoajalta, joka huolehtii myös sen teknisestä
ylläpidosta, päivityksistä ja tietoturvasta. Kaikkea
ei pienenkään yrittäjän tarvitse, eikä kannata tehdä
itse.”
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CASE

”YLLÄPITOSOPIMUS ON VAKUUTUS,
			JOKA TAKAA MIELENRAUHAN.”

Mikä: WordPress-järjestelmän päivityksien tärkeys
Mitä: Päivityksen epäonnistuminen voi rikkoa
koko sivuston
Kuka: Markus Hälinen, teknologiajohtaja,
Tammi Digital Oy

W

ordPress-järjestelmän, lisäosien ja teemojen
haavoittuvuuksia yritetään hakkeroida jatkuvasti, ja melko usein siinä valitettavasti myös onnistutaan. Lähes poikkeuksetta merkittävin syy hakkeroinnin onnistumiseen on verkkosivuston päivitysten
laiminlyönti.
Esimerkkejä on monia. Erään yrityksen verkkosivuston kaikki kieliversiot hajosivat lisäosien päivi-

Verkkokaupassa pienikin katkos voi
olla yrityksen toiminnan kannalta
kriittinen.

tyksen puuttumisen takia. Koko sivusto oli ollut jonkun aikaa päivittämättä, ja kun se sitten päivitettiin,
lisäosat päivitettiin väärässä järjestyksessä, eivätkä
niiden versiot olleetkaan toistensa kanssa yhteensopivia. Ongelma kulminoitui monikielisyyslisäosaan,
jonka päivityksen epäonnistuminen rikkoi sivuston
kaikki kieliversiot.
Usean sadan sivun laajuiselle verkkosivustolle vahinko oli merkittävä. Varmuuskopioita ei ollut, mikä
tarkoitti, että jokainen kieliversiosivu piti käydä yksitellen läpi, linkittää uudestaan pääsivulle ja kertoa
verkkosivualustalle, mikä kieliversioista on kyseessä.
Projekti oli aikaa vievä ja niin kallis, että korjaamisen
hinnalla yritys olisi saanut loppujen lopuksi kokonaan uudet verkkosivut.
Tietoturvan automaattipäivitykset ovat osa Wordpress-järjestelmää. Lisäosien päivityksen osalta niihin ei kuitenkaan pidä luottaa sokeasti. Jokainen
tehty päivitys on toki tyhjää parempi, etenkin, jos
sivusto ei ole bisneskriittinen. Yritysten verkkosivuilla en kuitenkaan suosittele pitämään lisäosien
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automaattipäivityksiä päällä, koska päivityksen epäonnistumisesta voi seurata yritykselle merkittävää
taloudellista vahinkoa ja mainehaittaa.
Verkkokaupassa pienikin katkos voi olla yrityksen
toiminnan kannalta kriittinen. Kun puhutaan maksutavoista ja kuljetustavoista, kaiken pitää olla priimakunnossa, jotta kauppa käy. Yrittäjällä on yleensä
sata rautaa tulessa ja parempaakin tekemistä kuin
huolehtia verkkosivuston teknisestä ylläpidosta.
Siksi sen tekeminen kannattaa osoittaa kumppanille,
jolla on siihen aikaa ja osaamista.
Verkkosivusto on kuin auto, joka vaatii säännöllistä
huoltoa. Jos huollon jättää tekemättä, matkanteon
pysähtyminen on vain ajan kysymys.
Sivuston teknisen ylläpidon sopimus on puolestaan
kuin vakuutus, joka takaa mielenrauhan. Yrityksen
osalta kyse on lopulta siitä, kuinka hyvin sen johto
haluaa yönsä nukkua.”
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MUISTILISTA

KÄY TÄMÄ LISTA LÄPI, KUN ALOITAT VERKKOSIVUJEN
UUDISTUSPROJEKTIN.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valitse verkkotunnus: mikä, mistä, mihin asti voimassa.
Valitse webhotellin palveluntarjoaja ja sovi yhteyshenkilöt.
Mieti, millaisen kumppanin tarvitset verkkosivuprojektiin.
Vertaile eri julkaisujärjestelmiä.
Aseta tavoitteet: miksi olen rakentamassa uusia sivuja tai päivittämässä olemassa olevia.
Määritä sivuston kohderyhmät ja mahdolliset tarvittavat toiminnallisuudet.
Kiteytä ydinviestit valituille kohderyhmille.
Mieti valmiiksi avainsanat, joilla haluat sivuston löytyvän.
Tee suunnitelma sisällöntuotannolle ja ylläpidolle: teetkö itse vai käytätkö ulkopuolista tekijää.
Toimiva sisältösuunnitelma kertoo, kuka tekee mitä, milloin ja missä kanavassa.
Muista, että sivuston rakenne sekä sisällöt tulee suunnitella ja toteuttaa hakukoneystävällisesti.
Testaa ja julkaise. Huom. Täysin uudet sivut eivät heti nouse esiin hakukoneissa, mutta aktiivisella päivittämisellä ja sivuston optimoinnilla parannat näkyvyyttä.
Määritä, kuka vastaa sivuston teknisestä ylläpidosta ja tee sopimus asiantuntijan kanssa.
Vältä käyttäjälähtöiset riskit. Tee yrityksen sisäinen tietoturvaohjeistus ja käy se läpi yrityksen kaikkien
työntekijöiden kanssa.
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Tämän verkkosivujen tietoturvaoppaan tarkoituksena on
antaa yrityksille ajantasaista ja helposti omaksuttavaa tietoa sekä selkeitä työkaluja turvallisen ja toimivan verkkosivuston rakentamiseen ja ylläpitoon.
Oppaassa kerrotaan mm. verkkosivustojen teknisen
ylläpidon merkityksestä sekä yleisimmistä tietoturvariskeistä. Opasta varten on tehty laaja kartoitustyö ja
haastateltu useita eri asiantuntijoita ja yritysten edustajia. Mukana on case-esimerkkejä mm. valtakunnallisen
verkkokaupan tietoturvaratkaisuista sekä messutapahtumavieraiden henkilötietojen suojaamisesta.
Oppaan on tuottanut Tammi Digital Oy ja se on toteutettu
Business Finland Oy:n rahoituksella. Lämmin kiitos
kaikille oppaan tekemiseen osallistuneille!

Lisätietoja:
Tammi Digital Oy
www.tammidigital.fi

