
PILVIPALVELUT TIETOTURVALLISENA 

ANALYTIIKKA-ALUSTANA 

& 

PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO

ANALYTIIKKA-ALUSTAN KYVYKKYYDET

Datan tarjoaminen -

rajapinnat

Datan kerääminen tai 

vastaanottaminen

Datan hallinta ja 

varastointi

Datan prosessointi

Visualisointi

Suositukset

Toimenpiteet

• Muista pilvipalveluista 

(SaaS/SoMe) saatava data

• Käyttäytymisdata

• Sensoridata

• Lokitiedostot

• Backup ja arkistointi -tarpeet

• Mobiiliapplikaatioiden 

tuottama/kuluttama data

• Muut hetkellisesti suurta 

prosessointitehoa vaativat 

datamassat

ANALYTIIKKA-ALUSTAN RAKENTAMINEN 

PILVIYMPÄRISTÖÖN – MITEN LIIKKEELLE?

1. Tunnista
• Liiketoiminnan käyttötapaukset

• Käyttäjät ja käyttötarpeet

• Datan lähteet, siirtomekanismit ja siirtotiheys

• Tallennuskapasiteetin tarve

• Prosessointitarpeet

• Rajapinnat ja siirtotarpeet ulospäin

2. Arvioi datan sensitiivisyys
• Tee riskianalyysi ja tunnista uhat 

• Suunnittele tarvittavat suojausmekanismit

• Ymmärrä jaetun vastuun malli tietoturvan osalta 

3. Rakenna minimitoiminnallisuus ja todista arvo
• Perusmekanismit ja käytännöt tietoturvan osalta kuntoon heti aluksi, 

kokeiluympäristö voi päätyä tuotantokäyttöön

• Kustannustehokkuus - erityisesti kun 

prosessointikapasiteetin tarve vaihtelee

• Skaalautuvuus, resurssien lähes rajaton saatavuus

• Nopeus ja ketteryys uusien käyttötapausten 

kokeilemiseen

• Helppo integroitavuus pilvipohjaisiin datan lähteisiin

DATA ANALYTICS

”The extensive use of data, statistical and 

quantative analytics, exploratory and 

predictive models, and fact based 

management to drive decisions and 

actions.” - ‘Competing on analytics, 

the new science of winning’, 

Davenport and Harris 2007

Sovelluksia palveluna 
”SAAS – Software as a Service”

Sovellusalusta palveluna 
”PAAS – Platform as a Service”

Infraa palveluna
”IAAS – Infrastructure as a Service”

Esimerkkejä

PILVIPALVELUIDEN ABC

IAAS VS. PAAS VS. SAAS

SYITÄ ANALYTIIKKA-ALUSTAN 

RAKENTAMISELLE PILVEEN?

ENSISIJAISET KANDIDAATIT 

PILVIALUSTALLE VIETÄVIKSI

Tämän esityksen painopiste



PILVIPALVELUIDEN TIETOTURVA

ESIMERKKINÄ AMAZON WEB SERVICES 

- JAETUN VASTUUN MALLI 

TIETOTURVAMEKANISMIT 

KÄYTÄNNÖSSÄ – AWS

Datan suojaaminen
• Datan kryptaus (server-side encryption & client-side 

encryption)

• Suojattujen yhteyksien käyttäminen ja edellyttäminen 

(HTTPS, SSH)

• Automatisoitu versiointi ja varmuuskopiointi

• Sensitiivisen datan poistaminen tai korvaaminen, mikäli 

mahdollista

• Access policy:t

Identiteetin ja pääsynhallinta
• Multi-factor Autentication

• Password policies

• Integraatio oman ympäristön AD/LDAP 

käyttäjähallintaan

• SSH avainten hallinta 

Pilviympäristön käytön seuranta
• Käytön lokitus (CloudTrail) ja monitorointi

• Automaattiset hälytykset (CloudWatch)

Verkkoympäristö ja palomuuriasetukset
• Virtual Private Cloud (VPC) & VPN

• Omat eristetyt aliverkot

• Suojattu yhteys omaan sisäverkkoon

• IP-osoitteiden pääsyrajoitukset

Sovellukset ja palvelimet
• Koodin turvallisuus

• Päivitykset 

• Virustorjunta

© Amazon Web Services

ANALYTIIKKA-ALUSTAN 

PERUSKOMPONENTIT 

PILVIYMPÄRISTÖSSÄ

- ERIMERKKINÄ AMAZON WEB SERVICES

Ensisijaiset

EC2, virtuaalipalvelimet (Linux, Windows)

S3, hajautettu, skaalautuva tiedostojärjestelmä 

(simple storage)

EMR, Elastic MapReduce, on-demand Hadoop klusteri

Muita todennäköisiä

Redshift, tietovarasto palveluna

RDS,  relaatiotietokanta palveluna

DynamoDB, NoSQL –tietokanta palveluna

Kinesis, reaaliaikaisten striimien prosessointi

Glacier, tiedon arkistointi

HALLINTAMALLI JA MUUTA 

HUOMIOITAVAA

Kuka, mitä, missä?
• Yksi vai useampi tili?

• Vastuuhenkilöt, ympäristön omistajuus

• Pilvipalvelinten ja tietovarastojen fyysinen 

sijainti – (AWS Region)

Hallintamalli
• Säännöt ja rajoitukset käyttäjäryhmille

• Käyttäjien pääsynhallinnan periaatteet ja käyttäjien 

elinkaaren hallinta

• Nimeämiskäytännöt

• Seuranta- ja raportointivaatimukset

www.bigdatapump.com

Lisää ajankohtaista tietoa Datasta ja Analytiikasta 

löydät nettisivuiltamme.

YHTEENVETO

• Pilviympäristöstä on mahdollista rakentaa hyvin tietoturvallinen, käyttämällä tarjolla olevia apukeinoja ja järkevää hallintamallia

• Silti on yleensä järkevää aloittaa pilviympäristön hyödyntäminen vähemmän sensitiivisen datan kanssa ja harkita laajentamista

kun kokemusta on kertynyt

• Pilvi on usein optimaalinen ympäristö raakadatan prosessointiin ja varastointiin, erityisesti silloin kuin pääosa datan lähteistä on 

muilta pilvipalveluita


