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tietoturvaseminaari. Digitalia oli
paikalla kahdenosallistujan voimin.
Päällimmäisenäajatuksena seminaarista jäi micleen toinentoistaan
mullistavammat tietoturvaratkai-

sut ainakin markkinointimiesten
puheiden perusteella. Itse en nähnyt
tai neäis ä
sponsorienesittelemi:

listätai mulli tavaa. Kaikki ratkaisut
pyrkivät havaitsemaan mahdolliset
uhat ja epänormaaliudetjo ennen
kuin needesalkavat aiheuttaa

haittaa.

Aruba 360 sceurelubric ick
yritysverkonjokaisesta
riskiprofiilin, johonkai
yttäjän
toiminnot vaikuuavat. Jos käyttäjän
toimintajossain vaiheessa
alkaa
poiketa normaalista,järjestelmä
puuttuu peliin. Check Point Softwarc Technologiesin automatisoiu
forensiikka-analysointi puolestaan
kerää jatkuvasti tictoa käyttäjärji stelmässä
tapahtuvista asioista,
ja josjotain poikkeavaa tapahtuu,
se markkinointipuheiden mukaan
myöshavaitaan. Lisäksi heidän
softansa voi kuulemamme mukaan
palauttaa myös ransomwarc-haittaohjelmien kryptaamattiedostot,

koska kaikesta orctaanvarjokopioita lennossa.

TAPAHTUMAT

Digital & Cyber Security 2017
SentinelOne yhtiön edustaja puolestaantotesi loppu
jien ty
pisteiden olevan 95%tapauksissa
lähde tietovuodoille/tietomurroille.

taipumusklikata linkkejä, vaikka he
aavistelisivatkin jotain olevan picUseanpaikalla olleentoimijan
jan uutta pahaa koodia syntyy
päiviutän massiivisia määriä ja pe-

rinteiset virustorjuntaohjelmistot

laahaavat auuamatta perässä. Lisäk-

si nykyisistä uhista monet osaavat

tunnistaa hiekkalaatikko
ja ne aktivoituvat vasta1
sieltä pois.

Vaikka loT-laiuteenhakkerointi
yksinään ci aiheuttaisi minkäänlaisia
ongelmialaiteenhaltijalle itselleen,
niin yhdistämällä miljoonia hakkeroituja laieitä saadaanaikaiseksi
esimerkiksi
inlrastruktuureita kaatava DDoS (Destributed Denial of

mitä konect voisivat tehdä,vaan mitä
voimme antaa koneidentehdä. Lopuksi hän mainitsi Darpanraportin
vuodelta 2002. jossa todettiin ihmisistä olevan kovaa vauhtia tulossa

Service) h
äin toteutettiin
lenkkejä. Allckirjoitaneen mielestä
muun muassa
Mirai bownet hyöl
lokakuussa 2016, jossa laitteina käy- tästälausahduksestaci teoriassa ole
enää kovinkaanpitkä maika Skyncttettiin esimerkiksi perus-käyttäjänimenja -salasanan omaavia verkkoka- järjestelmän (Terminator elokuvasarmeroita. Vaikka käyttäjätunnuksenja jas
salasananolisikin vaihtanut, s
s
osassaverkkoonkytkeytyvää laitteita Tiedonluotettavuudesta

on pohjalla edelleenreikäjuuston

vallisuuden prolessori Jarno Limnell,

kaltainen Android 4.X ki rjestelr
kukataha
Ohjeistuksenakaikille lukijoille
muuttakaa oletussalasanatja pitäkää
järjestelmännepäivitettynä.

Yksi merkittävimmistäesiin nousscista asioista on tiedon luotettavuus, joka koskettaaläheis
etenkintiedonhallinnanja arkistoinninparissatoimijoita. Tutkimusten
mukaan usko organisaation hallus
reilut 5%pielessä.
Enääci pelä
että jokuvarastaa tiedot, vaanettä
joku muuttaa niidenoikeellisuuua.

Limnell ci mennyt tarkkoihinesi-

Limn&llin mukaan Darwininteoria
pätee edelleen myös; teknologian
kehityksessä ja toimintaympäristöjen muutoksessa; selviytyjiä ovat
ne,joilla on paraskyky sopeutua
muutokseen. Puheessaan hän myös
totesi yhdenluukuntietoturvaratkaisujentulevan yleistymään. Uskallan

Kyberturvallisuudesta
Tilaisuuden keynotenpiti *tietoturvaguru”, Aalto yliopiston kyhertur-

aiheenaan Kyberturvallisuuden
*ilannekuva 2020.Ei ollut yllätys,
että puhe alkoi IoTja muutenkin
verkkoon kytkettävienlaitteiden
hdysmäisellä kasvulla ja
seuraavilla tietoturvaongelmilla.
merkkeihin, mutta allekirjoittanut

menee, Esimerkiksi useassa kodissa

löytyvän reitittimen web-käyttöliittymänkäyttäjätunnus/salasana on

edelleense, joka siihen on tehtaalla
asetettu. Samoinon miljoonissa
muissakinlaitteissa.

olla tästä asiasta osiuaineri mieltä ja

perustelen näkemyksenikilpailutusö
firma ei ole ostarralla koko tietoturvapakettia
yhdeltä toimittajalta, ci se voi myöhemminperustella suorahankintaa.
tältä toimittajalta vedoten yhteentoimivuuteen, jos muutkin toimittajat

pystyvät takaamaan yhteentoimivuu-

olevaantietoon murenee,jos siitä on

eessä yhdenhaittaohjelman
yi siunhallintajärjesteln jän
merkiksi PDF-tiedostoksi naatuna liiteenävoisi aiheuttaa
kokojärjestelmän kryptautumisen.
Luonnollisesti tällainen vaatisi
stelmältä vakavaa haavoittuvuutta, mutta onhannäitä viime aikoina
löytynyt huomattavasti parcimminkin
testatu
irjestelmistä
kuin asianhallintajärjestelmät. Näillä viitaan
luonnollisesti Spekurc ja Meltdown
haavoituvuuksiin, jotka olivat olleet

prosessoritasolla muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta käytössä

kaltaisilla ohjelmilla on naurettavan
helppoa.
CSS]

KI]
o K RKOSS?

TiiPteyyI

vuodesta 1995 lähtien. Näistä oli
15.2.2018 mennessä seurannut

Imelin mukaanjo 30 kannetta heitä
kohtaan. Oleuchante jo päivittäneet
stelmänneniin, että ne

Meltdownille?

luiita Spekurelle eikä

Salasanoista
Microfocusoli ottanut hiemanerilaisen lähestymistavan tietoturvaan
kuin muut paikalla olleet yritykset.
Heidän edustajansa mukaan 81%
tietovuodoista johtuuheikosta tai
varastetusta salasanasta. Tästä olen

täysin samaa mieltä. Esimerkiksi
allekirjoiuanutsai *järjestelmävas-

taavamme” toimestasalasanaksi
Kahdeksan merkkisen kuukaudennimenerääseen julkiseen verkkopalveluun.Intiennyt itkeä vaiko nauraa,

koska järjestelmäei edes pyytänyt
vaihtamaansalasanaa ensimmäisellä
erralla, ja toisekseen
isesti mahdollista
itsenäistä salasanan vaihtamista.
Te,jotka ettetätä ymmärrä:
deksan merkin mittainen salasana

murtuu muutamassa sekunn
nykyisellä PC-laiucella hyödyntäen
esimerkiksi vapaasti saatavilla olevia
valmiiksilaskettuja hashtauluja riippumatta siitä, onko salasanassa

KOITAKAITSKTTIT19)
tilannekuva 2020

käyteuy erikoismerkkejä, numeroita,
isoja
kirjaimia jne.
Pelkkää raakaa laskentatehoakin
käyttäen kahdeksanmerkkisensalasanan tapauksessa puhutaan maksimissaan tunneista. Tämäkaikille

teille tiedoksi, jotka vieläkin käytätte
lapsenne syntymäaikatai koiranne

merkkejä, numeroitaja kirjaimia.
Esimerkiksi 16 merkinlauseen
Ferpäs murra tätä? murtaminen
K
i pelkällä raa'alla laskennalla
noinkaksi triljoonaa vuotta, jonka
luulisiriittävänpitämään murtautujat
poissa. Eri asia on tietenkin kalasteluviestit, joista myöhemmin ]
Osateistä lukijoista varmasti huojentaa omaatuntoaan toteamalla,
euei illä ole mitään hakkereita
Kiinnostavaa tictoa, Ei välttämättä
olekaan, mutta hakkerit aloittavatkin
heikoimmastalenkistä ja etenevät
kohti käyttöoikeustasolla korkeiden
käyttäjien oikeuksia. Siinä vaiheessa,
kun hakkeri on päässyt sisäverkkoon,hänellä on
i
ovet auki, koska si
ne kulkee usein salaamattomana,

liikennettä ei juurikaantarkkailla ja
liikenteenseuraaminenja tallentaminen muun muassa Wircsharkin

Olen esimerkiksi kuullut tapahtumasta,jossa yrityksentietoturvaoli
muutenerinomaisella tasolla, muua
sisäverkkoonkytketty tulostinoli
unohdettu. Hakkeri oli yksinkertaisesti marssinut huoltomieheksi
pukeutuneenatulostimelle ja päässyt
sitä hyödyntäen sisäverkkoon.Siitä
hän oli edennyt pikkuhiljaa organisaatiorakenteessaylöspäin. Kyscessä
oli onneksi ennalta palkatun hakkerin tekemätietoturva-auditointi,
mutta samanolisi voinut tehdä

oikea ilkeämielinen hakkeri. Kaiken

tasoistenkäyttäjien autentikointiin
kannattaa siis kiinnittää huomiota
eikä tietoturvassa
kannata myöskää
unohtaa niitä *vähäpätöisempiä
laitteita, joiden kautta kenenkään
ci voisi uskoa saavan mitään pahaa
ai
i.

Ihminenonheikoinlenkki
Koskaihminenja hänen tekemänsä ratkaisut ovat useintietoturvan
heikoin lenkki, olisiko heitä sitten
aiheellista kouluttaa? Outokummun
mukaankyllä,ja heidän
ratkaisunsa
erosi huomattavasti perinteis
puolen päivän kalvosulkeisista, jonka
jälkeen kaikkienoletettiin osaavan
kaiken. He olivat
käyttäneet kouluttamisessa huijausvi
koska heidäntietojensa mukaan
ähköpostilla totemeuukalasieluviesti, joka tulee lähes omaa vastaavaa domainista, on selkeästi suosi
tuin hyökkäysmenetelmäyrityks
vastaan.

Outokumpulähestyi ongelmaa itse
toteutetulla huijausviestikampanjalla. He lähtivät liikkeelle kevyesti
ilmiselvällä huijausviestillä ja nostivat
tasoa pikkuhiljaa. Näin he saivatpidettyä

käyttäjänsä

innostuneina, ko-

rostaenpositiivisuuuaja oppimista.

j

Toinen vaihtoehuoolisi ollut kie,
automaa!

J

Arsi tulokset.

Huijausviestisimulaatiolla käyttäjien
tekemien virheidenja vaarallisten
klikkauksien määrääsaatiin 15:llä
simulaatiokierroksella pudotettua
jopa 50%. Tosipaikan eteen Outokumpuoli joutunut19.10.2017
alkaneessahuijausviestihyä
Ensimm
jyttäjä

K

reagoineetoikein alle iidess minuutissa ja ilmoiuancet kampanjasta
tietohallinnolle. Testikäyttäjiltä oli
ulemamme mukaansaatupel
läänpositiivista palautetta — yksikin
oli todennut:
*NowI actually think
before 1 elick/openlink”.

Tietosuoja-asetus
Ei tietoturva-aih
seminaaria
ilmanlakia, ci myöskäännyt. iie
heikellä vahvastivaikuttava te
CDPRoli vahvastiesillä. Jukkaa
Dittmar & Indrenius Asianajotoimistolta valotti tilannetta. GDPReli
General Data Protection Regulation

wlectäysin voimaan 25.5.2018cli
noin kolmen kuukauden kuluttua.
yhykäisesti organisaatioilla on

oltava. nimettynä tietosuoja

va, kaikkien toimintaan liittyvien
henkilöiden, mukaanlukien mah-

a

e tä kävijän IP-osoiueen,
vaatii kriittisimmäntulkinnan
mukaanjo
kai
set toimenpiteet. Myös tapahtumaa
varten luotava osallistujaluettelo
katsotaan GDPR:n mukaanhenkilörekisteriksi.
Nyt teitä kaikkia kauhistuneita

kehoutaisinkin kysymi

tolkuttoman kalliiksi, koska heidän

* Mihin kaikkiinjärjestelmiin tallennammehenkilötietoja?

kiin kahdenkymmenen vuodenaika.
natehtyihin automalleihin. Pelkk

* Miksija mihin käyttötarkoitukseen keräämme
henkilötietoja, ja

toimivuuspitäätodeta.

i

te ette
ia vai talleta

muita henkilötietoja pi
Huomioittehankuitenkin,että FUtuomioistuimen päätöksen mukaan
myösIP-osoite voidaanluokitella

testauskykyr

koodia kun ci voi auton tapauksessa
testata, vaan koko paketineli auton

i tarvitsemmeko me niitä

Henkilökohtaisesti en usko, että

* Luovutammekohenkilötietoja
eteenpäinja jos luovutamme,niin
mihin?

Turvallisuusuhkia
Seminaarin lopettavassa keynote-puheenvuorossa Cambridgenyliopis
ton Ross Anderson maalaili erinäisiä
kertoi, että Jeep Cherokee hakkeroitiin etänä Chryslerin uconneet ohjelmalla ja että COpäästöskandaali oli
nsisäpuolelta. Kaksituhatta
vuolee vuosinain Iso-Bri-

laitteen IP-osoitteen tietäminenvoi

riitää sen hallintaan, koska kyseinen

protokolla ci tue autentikointia.

Autojenja esim.sairaalalaiueiden
tapauksessa hän totesi ongelmak1 htp://curia.c
documen/docume
184008&papelnd
mode=|st&dir-&oce-li
id=1116945

suuret autovalmistajat tällaiseen
suostuvat, vaanlohlaavat tämänkaltaiset ehdotelmat kumoon, josniitä
koskaanedes syntyy. Andersonin puhecnvuoroolisi voinut toimia heriät-

heti seminaarinalussa, muuta

laitteiden käytettävyysongelmien

kera minua, koska

sii kaksikymmentä
n auton valmistukisi autovalmistajille

ainakin seuraavia kysymyksi

tannian sairaaloissa tietoteknisten

ucleneejälleen, että

si sertifioinnin. Siinä missä PC:n
rjestelmää on helppo paikata
tietoturvapäivityksillä, autojen ja
sairaalalaiteiden kohdalla tilanne
ontoinen, koska
sovelluspäivitys voi
rikkoaolemassa olevansertifioinnin.
n arveli, että viiden vuoden
lä KUSIaattanee
selkiä vaatia auto-

eu/juris/
&docid>
oclang=en&
18 pari 1 &c

se ci mielestänitäyttänyttarkoitustaan keynote-puheena seminaarin
viimeisenä.
Seminaari oli kaikin puolin kiin-

nostava, muttase tarjosi lopultakin

kohtalaisen vähän konkreettisia
työkaluja tietoturvan parantamiseen.
Nostaisin ensimmäisinä toimina cs
lc verkkolaitteiden kartoituksen sekä
käyttäjien autentikointiin panostamisen,jos lähdette parantamaan
organisaationne tietoturvaa. Sen
jälkeen käyttäjiä voisi pyrkiä kouluttamaankalasteluvi
vastaan. Askeleittain eteenpäin kohti parempaa
tietoturvaa ja tietosuojaa. [tehän
halua joutua maksamaan 20miljoonan eurontai 4%yrityksenglobaalia
liikevaihtoa vastaavaa sakkoa GDPR
rikkomuksista?

