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Ilmoitukset
 

 

Tämä asiakirja annetaan käyttöön vain tiedoksi. Se perustuu 
tämän asiakirjan julkaisupäivänä tarjottaviin AWS:n tuotteisiin 
ja käytäntöihin. Niihin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä 
ilmoitusta. On asiakkaiden vastuulla arvioida itsenäisesti tämän 
asiakirjan sisältämät tiedot ja AWS:n tuotteiden tai palveluiden 
käyttäminen. Ne tarjotaan sellaisinaan ilman mitään ilmaistuja 
tai oletettuja takuita. Tämä asiakirja ei muodosta mitään takuita, 
esityksiä, sopimuspohjaisia sitoumuksia, ehtoja tai vakuutuksia 
AWS:n, sen tytäryritysten, alihankkijoiden tai lisenssinmyöntäjien 
puolelta. AWS:n velvoitteet ja vastuut asiakkailleen perustuvat 
AWS:n sopimuksiin. Tämä asiakirja ei muodosta osaa AWS:n ja 
sen asiakkaiden välisistä sopimuksista eikä aiheuta muutoksia 
näihin sopimuksiin. 

© 2018, Amazon Web Services, Inc. tai sen tytäryhtiöt. 
Kaikki oikeudet pidätetään.
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YLEISK ATSAUS

Suhtaudumme  
tietoturvaan  
ja vaatimusten- 
mukaisuuteen  
eri tavoin.

Tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusohjelmamme menestymistä 
arvioidaan samalla tavoin kuin Amazonin menestymistä: 
asiakkaittemme menestymisen perusteella. Asiakkaidemme 
toiminta perustuu vaatimustenmukaisuusraportteihin, 
vakuutuksiin ja varmenteisiin, jotka tukevat heidän pyrkimyksiään 
saada aikaan turvallinen ja vaatimukset täyttävä pilviympäristö.

Amazon Web Services (AWS) -palveluiden avulla voit saada 
aikaan säästöjä ja skaalautuvuutta, pitää tietoturvan kunnossa 
ja täyttää viranomaisten vaatimukset.
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YLEISK ATSAUS

AWS:lle turvallisuus on aina kaikkein tärkeintä. Mikään ei ole 
meille tärkeämpää kuin tietojesi turvaaminen. AWS:n asiakkaana 
hyödyt palvelinkeskuksesta ja verkkoarkkitehtuurista, joka täyttää 
tiukinta tietoturvaa edellyttävien organisaatioiden vaatimukset. 

Innovoimme nopeasti ja runsaasti. Palautteesi otetaan huomioon, 
kun AWS-palveluita kehitetään. Tästä on hyötyä sinulle, koska 
ratkaisuihimme tehdään jatkuvasti parannuksia. Identiteetin 
ja käyttöoikeuksien hallinnan, sisäänkirjautumisen, valvonnan, 
salauksen, avaintenhallinnan, verkon segmentoimisen ja DDoS-
vakiosuojauksen kaltaisia keskeisiä palveluita kehitetään.

Lisäksi saat käyttöösi kehittyneet tietoturvapalvelut, joiden 
suunnittelijat tuntevat globaalit tietoturvatrendit perusteellisesti. 
Tiimisi voi ottaa tulossa olevat riskit huomioon ennakoivasti 
ja reaaliajassa. Tämä tarkoittaa, että voit valita tarpeisiisi 
soveltuvan ja kasvua tukevan tietoturvan tarvitsematta maksaa 
mistään etukäteen. Yleiskustannukset jäävät pienemmiksi kuin 
oman infrastruktuurin ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Rob Alexander
CIO, Capital One

"Olemme ottaneet aggressiivisemman 
asenteen, koska olemme huomanneet, 

että voimme siirtää tuotannon 
kannalta kriittisimpiin kuuluvia 

tuotantokuormia AWS-ympäristöön. 
Kaikki on muuttunut."
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YLEISK ATSAUS

Asianmukaisesti suojatussa ympäristössä vaatimukset täytetään. 
Kun siirrät työkuormat AWS-pilvipalveluun, voit parantaa ja 
skaalata tietoturvaa käyttämällä lukuisia hyvän hallintotavan 
mahdollistavia ominaisuuksia. Pilvipalveluun perustuva hallinto 
alentaa aloituskustannuksia, helpottaa toimintaa ja kasvattaa 
ketteryyttä parantamalla läpinäkyvyyttä ja tietoturvan hallintaa 
sekä keskittämällä automaatiota.

Kun valintasi on AWS, saat käyttöösi useita käyttämiämme 
tietoturvatoimintoja, joten vähempien toimintojen pitäminen 
yllä riittää. Omia vaatimustenmukaisuus- ja sertifiointiohjelmiasi 
vahvistetaan. Samalla tietoturvavaatimusten ylläpidon 
aiheuttamia kustannuksia säästyy.

Mark Field 
CTO, Thermo Fisher Scientific

"Otimme pilvi-infrastruktuurin 
käyttöön ennätysajassa ja paljon 

edullisemmin kuin itse tekemällä."
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NÄIN JA AMME VASTUUN

Jaetun vastuun malli

Kun siirrät IT-infrastruktuurin AWS-palveluun, käyttöön otetaan 
vasemmalla kuvattu jaetun vastuun malli. Jaetun mallin ansiosta 
operatiivinen taakkasi kevenee, koska operoimme, hallinnoimme ja 
valvomme IT-komponenttikerroksia isäntäkäyttöjärjestelmästä ja 
virtualisointikerroksesta aina niiden tilojen fyysiseen suojaamiseen, 
joissa palvelut tuotetaan. AWS on vastuussa pilven suojauksesta, 
kun taas asiakkaana sinun vastuullasi on suojaus pilvessä. 

Jaat kanssamme IT-ympäristön käyttövastuun lisäksi IT-hallinnan, 
-operoinnin ja -verifioinnin.
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NÄIN JA AMME VASTUUN

AWS – PILVEN SUOJAUS
Jotta voit parhaiten hyötyä AWS:n tietoturvan 
valvontaviitekehyksestä, olemme laatineet tietoturvan 
varmistusohjelman, joka perustuu globaaleihin 
yksityisyydensuojan ja tietoturvan parhaisiin käytäntöihin.

Käyttämällä kolmansien osapuolten tekemiä itsenäisiä 
arviointeja varmistamme sen, että palveluitamme ja 
toimitilojamme eri puolilla maapalloa valvotaan tehokkaasti. 
Valvontaympäristömme koostuu käytännöistä, prosesseista 
ja valvontatoimenpiteistä, jotka täyttävät Amazonin yleisen 
valvontaympäristön vaatimukset. 

Yhteinen valvontaympäristö ohjaa ihmisiä, prosesseja ja 
tekniikkaa, jotta saadaan aikaan ja ylläpidetään ympäristö, 
joka tukee valvontaviitekehyksemme operatiivista 
tehokkuutta. Olemme integroineet valvontaympäristöömme 
asianmukaiset johtavien pilvitietojenkäsittelyalan vaikuttajien 
pilvipalvelukohtaiset valvonnat. Seuraamme näitä 
toimialaryhmiä tunnistaaksemme parhaat käytännöt, jotta 
voit ottaa ne käyttöön ja jotta voimme auttaa paremmin 
valvontaympäristön hallinnassa.

9
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NÄIN JA AMME VASTUUN

Osoitamme vaatimustenmukaisuutemme auttamalla verifioimaan 
vaatimustenmukaisuuden toimialan ja viranomaisten asettamien 
vaatimusten perusteella. Teemme yhteistyötä ulkoisten 
sertifioijien ja riippumattomien auditoijien kanssa, jotta saat tietoja 
käytännöistämme, prosesseistamme ja valvontatoimenpiteistämme. 
Näiden tietojen avulla voit arvioida valvontaa ja verifiointia kyseisen 
vaatimustenmukaisuusstandardin edellyttämällä tavalla.

Voit sisällyttää vaatimustenmukaisuusviitekehykseesi tiedot, 
joita annamme riski- ja vaatimustenmukaisuusohjelmastamme. 
Käytämme tuhansia tietoturvatoimintoja valvoaksemme, että 
täytämme globaalien standardien ja parhaiden käytäntöjen 
vaatimukset. Voit valvoa ympäristösi turvallisuutta ja 
vaatimustenmukaisuutta AWS Config -palvelun ja vastaavien avulla.

AWS Config

Hallittu AWS Config -palvelu antaa käyttöösi AWS-resurssivarannon, 
määrityshistorian ja ilmoitukset määrityksiin tehtävistä muutoksista, 
jotta voit ylläpitää tietoturvaa ja täyttää viranomaisten vaatimukset.

AWS Config auttaa löytämään nykyiset ja poistetut AWS-
resurssit, saamaan selville vaatimustenmukaisuuden sekä 
perehtymään resurssin määritysten yksityiskohtiin koska 
tahansa. Näin mahdollistetaan vaatimustenmukaisuuden 
auditoiminen, tietoturvan analysoiminen, resurssien 
muuttumisen seuranta ja ongelmanratkaisu.
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NÄIN JA AMME VASTUUN

ASIAKAS – SUOJAUS PILVESSÄ
Vastaat vieraskäyttöjärjestelmän ja siihen liittyvien 
sovellusohjelmistojen hallinnasta (järjestelmän päivitykset 
ja suojauspäivitykset mukaan lukien) sekä AWS:n tarjoaman 
suojausryhmäpalomuurin määrittämisestä ja muista 
suojaukseen liittyvistä toiminnoista samalla tavalla kuin 
perinteisessä palvelinkeskuksessa. Vastuusi vaihtelevat 
käyttämiesi palveluiden, niiden IT-ympäristöösi integroimisen 
sekä sovellettavien lakien ja säädösten mukaan. 

AWS-resurssien turvallinen hallinta edellyttää sinulta kolmea 
seuraavaa seikkaa:

• Tiedät, mitä resursseja käytät (inventoiminen). 

• Määrität vieraskäyttöjärjestelmän asetukset ja sovellustesi 
resurssit turvallisiksi (suojatut määritysasetukset, 
korjauspäivitysten asentaminen ja haittaohjelmien esto).

• Valvot resursseihin tehtäviä muutoksia (muutostenhallinta).

AWS-palveluluettelo

AWS-palveluluettelon avulla voit luoda ja hallita luetteloita 
IT-palveluista, jotka olet hyväksynyt AWS-käyttöön, kuten 
virtuaalikonekuvat, palvelimet, ohjelmistot ja tietokannat, jotta 
monikerroksisia sovellusarkkitehtuureita voidaan ottaa käyttöön. 
AWS-palveluluettelo mahdollistaa yhteisesti käyttöön otettujen 
IT-palveluiden keskitetyn hallinnan. Se auttaa saamaan aikaan 
yhdenmukaisen ja hyvän hallintotavan sekä täyttämään 
vaatimukset. Lisäksi käyttäjät voivat ottaa nopeasti käyttöönsä 
tarvitsemansa IT-palvelut. 
 

Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty auttaa AWS-tilien ja työkuormien suojaamisessa 
tunnistamalla uhkat ja valvomalla jatkuvasti turvallisuutta haitallisten 
tai luvattomien toimintojen estämiseksi. Palvelu valvoo toimintoja, 
jotka viittaavat mahdolliseen tilin vaarantumiseen, mahdollisesti 
vaarantuneeseen instanssiin tai hyökkääjien suorittamaan tai 
henkisen omaisuuden urkintaan. Lisäksi se valvoo jatkuvasti tietojen 
käyttötoimintoja poikkeavuuksien varalta, jotka saattaisivat viitata 
luvattomaan käyttöön tai tahattomiin tietovuotoihin.
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VARMISTUSOHJELMAT

Varmistusohjelmat

Varmenteiden/todennuksen luokkaan kuuluvista ohjelmista 
vastaa ulkopuolinen riippumaton auditoija. Varmenteemme, 
auditointiraporttimme ja vaatimustenmukaisuuden 
todentamisemme perustuvat auditoijan työn tuloksiin.

Lait/säädökset/yksityisyydensuoja ja kohdistukset/puitteet 
ovat toimiala- tai toimintokohtaisia. Tuemme sinua antamalla 
käyttöön tietoturvaominaisuuksia ja tukiaineistoa, kuten 
vaatimustenmukaisuus- ja yhdistämisasiakirjoja sekä valkoisia kirjoja.

AWS:n vaatimustenmukaisuudelle näiden lakien, säädösten ja 
ohjelmien kanssa ei ole muodollista sertifiointia joko siksi, että 
sertifiointia ei ole pilvipalveluiden tarjoajien käyttävissä, tai siksi, että 
sertifiointi edustaa suppeampaa osajoukkoa vaatimuksista, jotka 
nykyiset viralliset varmenne-/todennusohjelmamme täyttävät. 

Jaamme AWS-varmistusohjelmat kolmeen luokkaan, 
joista ensimmäinen muodostuu varmenteista/
todennuksesta, toinen laeista/säädöksistä/
yksityisyydensuojasta ja kolmas kohdistuksista/puitteista.
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VARMISTUSOHJELMAT

Ympäristöjämme auditoidaan jatkuvasti. 
Infrastruktuurimme ja palvelumme 
on hyväksytty käytettäviksi useiden 
vaatimustenmukaisuusstandardien ja 
toimialasertifiointien pohjalta useilla alueilla 
ja aloilla, kuten jäljempänä kuvatuilla. Näiden 
sertifiointien avulla voit validoida tietoturvan 
hallintamme käyttöönoton ja tehokkuuden. 
Lisäämme ohjelmia jatkuvasti. Uusin luettelo on 
nähtävissä AWS-varmistusohjelmien sivustossa.

 
PCI DSS 
AWS on PCI DSS -yhteensopiva palveluntarjoaja (vuodesta 2010 
alkaen), joten jos tallennat, käsittelet tai lähetät kortinhaltijoiden 
tietoja AWS-tuotteiden tai -palveluiden avulla, voit luottaa 
infrastruktuurimme tekniikkaan, koska hallitset omaa PCI DSS 
-vaatimustenmukaisuusvarmennettasi.

ISO 27001 
ISO 27001  on laajasti hyväksytty globaali tietoturvastandardi, 
jossa kuvataan tietojärjestelmille asetettavat 
tietoturvavaatimukset. Sen avulla yrityksen ja asiakkaiden tietoja 
voidaan hallita järjestelmällisesti arvioimalla riskit määrävälein.

Globaalit

ISO 27018 
Henkilötietojen 

suojaaminen

CSA 
Cloud Security 

Alliance -hallinta

PCI DSS  
Level 1 

Maksukort-
tistandardit

ISO 9001 
Globaali 

laatustandardi

SOC 1 
Auditointiraportti

ISO 27001 
Tietoturvallisuuden 

hallinta

SOC 2 
Tietoturva-,  

käytettävyys- ja  
luottamuksel- 
lisuusraportti

ISO 27017 
Pilvipalvelu- 

kohtainen hallinta

SOC 3 
Yleinen 

hallintaraportti

FFIEC 
Rahoituslaitosten 

sääntely

ITAR 
Kansainvälistä 
asekauppaa 

koskevat asetukset

CJIS 
Criminal Justice 

Information 
Services

FIPS 
Valtionhallinnon 

tietoturvas- 
tandardit

MPAA 
Suojattu 

mediasisältö

DoD SRG 
Puolustus- 
ministeriön  

tietojenkäsittely

FISMA 
Federal 

Information 
Security 

Management -laki

NIST 
National Institute 
of Standards and 

Technology

FedRAMP 
Valtionhallinnon 
tietostandardit

GxP 
Laatuohjeet ja 

-asetukset

SEC-sääntö 
17a-4(f) 

Taloustietos- 
tandardit

FERPA 
Laki opiskelijoiden 

yksityisyy- 
densuojasta

HIPAA 
Suojatut 

terveystiedot

VPAT / kohta 
508 

Käytettävyyss- 
tandardit

Yhdysvallat

FISC [Japani] 
Rahoitusalan 

tietojärjestelmät

IRAP  
[Australia] 

Australian  
tietoturvas 
tandardit

K-ISMS 
[Korea] 

Korean tietoturva

MTCS Tier 3 
[Singapore] 
Monikerroksisten 
pilvipalveluiden 

tietoturvastandardí

My Number 
Act [Japani] 
Henkilötietojen 

suojaus

Aasian ja Tyynenmeren alue

C5 [Saksa] 
Toimintavar- 

muusvakuutus

Cyber Essen-
tials Plus [UK] 

Suojaus  
tietoverkkouhilta

ENS High  
[Espanja] 

Espanjan  
viranomaiss- 

tandardit

G-Cloud [UK] 
Yhdistyneen  

kuningaskunnan 
viranomaiss- 

tandardit

IT-Grund-
schutz [Saksa] 

Perustason  
suojausme- 

netelmät

Eurooppa
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VARMISTUSOHJELMAT

AWS Artifact

AWS Artifact on automaattinen vaatimustenmukaisuuden 
raportointityökalu, jonka avulla voit tarkastella ja ladata raportteja, 
jotka kattavat yli 2 500 tietoturvan valvontatoimenpidettä. Tämä 
työkalu on käytettävissä AWS-hallintakonsolissa.

AWS Artifact antaa käyttöön tietoturva- ja 
vaatimustenmukaisuusasiakirjamme eli auditointiasiakirjat. Niiden 
avulla voit osoittaa AWS-infrastruktuurin ja -palveluiden tietoturvan 
ja vaatimustenmukaisuuden auditoijille tai viranomaisille.

Esimerkkejä auditointiasiakirjoista ovat Service Organization 
Control (SOC)- ja Payment Card Industry (PCI) -raportit.

ISO 27017 
ISO 27017 antaa tietoturvaohjausta pilvipalvelun 
tietojenkäsittelyyn ja suosittelee ottamaan käyttöön 
pilvipalvelukohtaisen tietoturvan hallinnan, joka täydentää 
ISO 27002- ja ISO 27001 -standardeja. Tämän toimintaohjeen 
avulla pilvipalvelujen tarjoajat voivat ottaa käyttöön tietoturvan 
hallinnan. AWS noudattaa ISO 27017 -standardia. Tämä 
osoittaa sitoutumisemme globaalisti tunnustettuihin parhaisiin 
käytäntöihin ja todistaa, että AWS-palvelussa käytetään 
pilvipalvelukohtaisia erittäin täsmällisiä ohjausmenetelmiä.

ISO 27018 
ISO 27018 -toimintaohjeessa keskitytään henkilötietojen 
suojaamiseen pilvipalvelussa. Se perustuu ISO-
tietoturvastandardiin 27002 ja sisältää ISO 27002 
-hallintatoimintojen käyttöönotto-ohjeita julkisessa pilvipalvelussa 
tallennettavia tunnistettavia henkilötietoja varten. AWS noudattaa 
tätä kansainvälisesti hyväksyttyä ohjetta, ja riippumaton kolmas 
osapuoli arvioi sen noudattamista. Tämä osoittaa, että AWS on 
sitoutunut suojaamaan sisältöäsi ja pitämään sen yksityisenä.
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VARMISTUSOHJELMAT

AWS Artifact

Varmenteiden/todennuksen luokkaan kuuluvista ohjelmista 
vastaa ulkopuolinen riippumaton auditoija. Varmenteemme, 
auditointiraporttimme ja vaatimustenmukaisuuden 
todentamisemme perustuvat auditoijan työn tuloksiin.

Lait/säädökset/yksityisyydensuoja ja kohdistukset/puitteet 
ovat toimiala- tai toimintokohtaisia. Tuemme antamalla 
käyttöön tietoturvaominaisuuksia ja tukiaineistoa, kuten 
vaatimustenmukaisuus- ja yhdistämisasiakirjoja sekä valkoisia 
kirjoja.

AWS:n vaatimustenmukaisuudelle näiden lakien, säädösten 
ja ohjelmien kanssa ei ole muodollista sertifiointia joko 
siksi, että sertifiointia ei ole pilvipalveluiden tarjoajien 
käyttävissä, tai siksi, että sertifiointi edustaa suppeampaa 
osajoukkoa vaatimuksista, jotka nykyiset viralliset varmenne-/
todennusohjelmamme täyttävät. 

FedRAMP 
FedRAMP on Yhdysvaltain viranomaisohjelma, jonka avulla 
varmistetaan tietoturvan arvioinnin, valtuutuksen ja jatkuvan 
tarkkailun vaatimusten täyttäminen. FedRAMP noudattaa  
NIST- ja FISMA-valvontastandardeja.

AWS antaa käyttöön FedRAMP-yhteensopivat järjestelmät, 
joille on myönnetty valtuudet käyttää tietoturvan 
FedRAMP-valvontaa ja tarvittavia FedRAMP-mallipohjia 
tietoturvapakettien lähettämiseksi suojattuun FedRAMP-
säilöön. Hyväksytyt riippumattomat kolmannet osapuolet 
(3PAO) ovat arvioineet ne, ja ne täyttävät jatkuvan valvonnan 
FedRAMP-vaatimukset.

DoD Cloud Security Model (CSM) 
DISA:n (Yhdysvaltain puolustusministeriön tietojärjestelmistä 
vastaava virasto, Defense Information Systems Agency) 
laatimat pilvitietojenkäsittelyvaatimukset, jotka on 
dokumentoitu Yhdysvaltojen puolustusministeriön 
suojausvaatimusoppaassa. Antaa käyttöön 
puolustusministeriön työkuormien omistajille tarkoitetun 
valtuutusprosessin, kun käytössä on yksilöivät arkkitehtuurille 
asetettavat vaatimukset DISA-vaikutustason mukaan.

HIPAA 
HIPAA-laki (Health Insurance Portability and Accountability Act) 
sisältää tiukat tietoturvaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevat 
vaatimukset organisaatioille, joissa käsitellään tai tallennetaan 
suojattuja terveystietoja. HIPAA-laissa tarkoitetut yritykset ja 
niiden liikekumppanit voivat käsitellä ja säilyttää suojattuja 
terveystietoja AWS-palvelussa.

SOC 
AWS System and Organization Controls (SOC) -raportit 
ovat riippumattoman kolmannen osapuolen laatimia 
tutkimusraportteja, joista käy ilmi, miten hyvin AWS saavuttaa 
keskeiset vaatimustenmukaisuustavoitteet.

Nämä raportit auttavat sinua ja auditoijiasi ymmärtämään, 
kuinka AWS tukee toimintaa ja vaatimustenmukaisuutta. 
AWS SOC -raportteja on kolmenlaisia:

• SOC 1 antaa AWS:n valvontaympäristöstä tietoja, joilla 
voi olla merkitystä sisäisen tarkastuksen ja taloudellisen 
raportoinnin kannalta, sekä tietoja, joiden avulla näitä 
toimintoja voidaan valvoa. 

• SOC 2 antaa sinulle ja palvelun käyttäjille liiketoiminnassa 
tarvittavan riippumattoman arvion AWS:n valvontaympäristöstä, 
jolla on merkitystä järjestelmän tietoturvan, käytettävyyden 
ja luottamuksellisuuden kannalta.

• SOC 3 antaa sinulle ja palvelun käyttäjille liiketoiminnassa 
tarvittavan riippumattoman arvion AWS:n 
valvontaympäristöstä, jolla on merkitystä järjestelmän 
tietoturvan, käytettävyyden ja luottamuksellisuuden 
kannalta, paljastamatta AWS:n sisäisiä tietoja.
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SISÄLTÖSI SUOJA AMINEN

AWS CloudHSM

AWS CloudHSM -palvelu mahdollistaa salausavaimiesi 
suojaamisen HSM:n suunnitteleman ja valtionhallinnon 
salausavaimien hallinnalle asettamat vaatimukset täyttävällä 
tavalla. Voit turvallisesti luoda, tallentaa ja hallita tietojen 
salausavaimia siten, että ne ovat vain sinun käytettävissäsi.

Palvelinpuolen salaus

Jos haluat, että Amazon S3 hallitsee salaamista puolestasi, voit 
käyttää Amazon S3 Server Side Encryption -salausta (SSE). 
Vaatimustesi mukaan tiedot salataan AWS:n luoman tai 
antamasi avaimen avulla. Amazon S3 SSE salaa palvelimeen 
siirrettävät tiedot lisäämällä niihin ylimääräisen pyynnön 
otsikon, kun objekti kirjoitetaan. Kun tiedot noudetaan, 
niiden salaus poistetaan automaattisesti.

AWS ei tingi yksityisyyden suojasta. Omistat 
sisällön, joten olet oikeutettu salaamaan sen, 
siirtämään sitä ja hallitsemaan sen säilyttämistä. 
Annamme käyttöön työkalut, joiden avulla salaat 
sen helposti siirtämistä varten ja varmistat, että 
vain valtuutetut käyttäjät saavat sen käyttöönsä.
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AWS:n työkalujen ansiosta voit täyttää alueellisten 
ja paikallisten yksityisyydensuojalakien ja -säädösten 
vaatimukset. Globaali infrastruktuurimme on 
suunniteltu sellaiseksi, että voit valita, missä tietosi 
fyysisesti sijaitsevat, joten voit täyttää tietojen 
säilyttämisvaatimukset.

Valitsemalla AWS:n tiedät, kuka käyttää sisältöjäsi 
ja mitä resursseja organisaatiosi kulloinkin käyttää. 
Kun huolellinen identiteetin ja käyttöoikeuksien 
valvonta yhdistyy jatkuvaan, lähes reaaliaikaiseen 
tietoturvan valvontaan, varmistetaan, että juuri 
oikeat resurssit ovat aina käytössä riippumatta 
siitä, missäpäin maailmaa tietojasi säilytetään.

Huomautus: Emme käytä sisältöäsi mihinkään muihin tarkoituksiin kuin valittujen 
AWS-palveluiden tarjoamiseen sinulle ja loppukäyttäjillesi. Emme koskaan käytä 
sisältöäsi omiin tarkoituksiimme, emme edes markkinointi- tai mainontatarkoituksiin.

SISÄLTÖSI SUOJA AMINEN

AWS Identity and Access Management

Identity and Access Management (IAM) -palvelun avulla 
voit turvallisesti hallita AWS-palveluiden ja resurssien 
käyttöoikeuksia. IAM-palvelua käyttämällä järjestelmänvalvojat 
voivat luoda ja hallita AWS-käyttäjiä, -ryhmiä ja -käyttöoikeuksia 
ja myöntää heille AWS-resurssien käyttöoikeudet tai kieltää 
ne. IAM-roolit voidaan yhdistää käyttöoikeuksiin keskitettyjen 
hakemistopalveluiden avulla. 
 

Amazon Macie

Amazon Macie on palvelu, joka koneoppimisen avulla havaitsee 
automaattisesti, luokittelee ja suojaa arkaluonteisia tietoja. 
Macie tunnistaa arkaluonteiset tiedot, kuten tunnistettavat 
henkilötiedot tai henkisen omaisuuden, ja valvoo jatkuvasti tietojen 
käyttötoimintoja poikkeavuuksien varalta, jotka saattaisivat viitata 
luvattomaan käyttöön tai tahattomiin tietovuotoihin.
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SISÄLTÖSI SUOJA AMINEN

Vähennä riskejä ja mahdollista kasvu käyttämällä 
toiminnanvalvontapalveluitamme, joiden avulla 
tunnistetaan määrityksiin tehdyt muutokset 
ja tietoturvatapahtumat koko järjestelmässäsi. 
Ne mahdollistavat palveluidemme integroimisen 
nykyisiin ratkaisuihisi, jolloin operatiivinen 
ja vaatimustenmukaisuuden raportoiminen 
muuttuu helpommaksi.

Emme paljasta sisältöäsi, ellei meidän täydy tehdä 
niin haasteen tai tuomioistuimen päätöksen kaltaisen 
lainmukaisen ja sitovan määräyksen velvoittamana. 
Jos joudumme paljastamaan sisältösi, ilmoitamme 
asiasta ensin sinulle, jotta voit hakea juridista suojaa 
määräystä vastaan.

Tärkeää: jos meitä kielletään ilmoittamasta sinulle tai jos on olemassa 
todennäköinen syy epäillä, että Amazonin tuotteita tai palveluita käytetään 
lainvastaisesti, emme ilmoita sinulle ennen kuin paljastamme sisällön.

AWS-hakemistopalvelu ja Microsoft Active Directory

AWS-hakemistopalvelun ansiosta Microsoft Active Directory 
(AD) on helppo määrittää ja käyttää AWS-pilvipalvelussa. Lisäksi 
voit yhdistää AWS-resurssisi omissa tiloissa toimivaan Microsoft 
Active Directory -palveluun.

Hajautetut käyttöoikeudet

Hajautetut käyttäjät ovat käyttäjiä tai sovelluksia, joilla ei ole AWS-
tilejä. Roolien avulla voit antaa niille AWS-resurssien käyttöoikeudet 
rajoitetuksi ajaksi. Tästä on hyötyä, jos muut kuin AWS-käyttäjät 
todennetaan ulkoisen palvelun avulla, kuten Microsoft Active 
Directory, LDAP tai Kerberos.

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail tallentaa AWS API -kutsut ja toimittaa 
lokitiedostoja, jotka sisältävät kutsun lähettäneen identiteetin, 
ajan, lähteen IP-osoitteen, pyynnön parametrit ja vastauksen osat. 
CloudTrailin antamien kutsuhistoria- ja muiden tietojen avulla voit 
analysoida tietoturvaa, seurata resurssien muuttumista ja auditoida 
vaatimustenmukaisuutta.
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SISÄLTÖSI SUOJA AMINEN
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AWS-ALUEET

Missä sisältöäsi säilytetään?
AWS:n tietokeskukset on rakennettu klustereiksi useisiin maihin 
eri puolilla maailmaa. Käytämme kussakin maassa olevasta 
tietokeskusklusterista nimitystä AWS-alue. Käytössäsi on useita eri 
puolilla maailmaa sijaitsevia AWS-alueita. Voit käyttää yhtä AWS-
aluetta, usean AWS-alueen yhdistelmää tai kaikkia AWS-alueita.

Hallitset tietojesi fyysistä sijaintialuetta täydellisesti, joten voit 
täyttää tietojen säilyttämisvaatimukset. Voit valita, millä AWS-alueilla 
sisältöäsi säilytetään. Tästä on hyötyä, jos sinulla on maantieteellisiä 
vaatimuksia. Esimerkiksi eurooppalaiset asiakkaat voivat halutessaan 
ottaa käyttöön vain EU:ssa (Frankfurtissa) sijaitsevat AWS-palvelut. 
Jos teet tämän valinnan, sisältö tallennetaan Saksaan, ellet valitse 
toista AWS-aluetta.
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LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS

Infrastruktuurimme käytettävyysaste on suuri. 
Annamme käyttöösi vikasietoisen IT-arkkitehtuurin 
edellyttämät ominaisuudet. Järjestelmämme on 
suunniteltu sietämään järjestelmä- ja laitteistovikoja, 
joten niiden vaikutus asiakkaisiin jää vähäiseksi.

AWS-pilvipalvelu tukee useita yleisesti käytettyjä 
häiriötilanteista palautumiseen suunniteltuja 
arkkitehtuureja, aina nopeasti skaalattavista 
pilottivaloympäristöistä suuren valmiuden 
ympäristöihin, joissa häiriöstä toivutaan nopeasti.

On tärkeää huomata seuraavat asiat:
• Kaikkiin palvelinkeskuksiin on verkkoyhteys, ja niissä 

palvellaan asiakkaita. Yksikään palvelinkeskus ei ole "kylmä". 
Häiriötilanteessa tietoliikenteesi siirretään automaattisesti 
pois alueelta, jota häiriö koskee.

• Kun sovellukset on hajautettu useille AWS-
käytettävyysvyöhykkeille, palvelusi pysyvät vikasietoisina 
useimmissa häiriötilanteissa, mukaan lukien 
luonnonkatastrofit ja järjestelmäviat.

• Voit luoda pilvipalveluun erittäin vikasietoisia järjestelmiä 
ottamalla käyttöön useilla AWS-käytettävyysvyöhykkeillä 
sijaitsevia instansseja ja replikoimalla tiedot, jolloin 
palautumisaika jää erittäin lyhyeksi ja palautuspisteitä on useita.

• Olet vastuussa AWS-infrastruktuuriin perustettujen 
tietojärjestelmiesi varmuuskopioinnin ja palauttamisen 
hallinnasta ja testaamisesta. Voit käyttää AWS-infrastruktuuria 
liiketoiminnan kannalta kriittisten IT-järjestelmien palauttamiseen 
nopeammin tarvitsematta investoida toisen fyysisen toimipaikan 
vaatimaan infrastruktuuriin.

Lisätietoja saat osoitteesta aws.amazon.com/disaster-recovery
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AUTOMAATIO
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AUTOMA ATIO

Kun automatisoit tietoturvatehtävät AWS-
palvelun avulla, parannat suojausta vähentämällä 
inhimillisten määritysvirheiden vaaraa ja tiimisi 
pystyy keskittymään muuhun liiketoimintasi 
kannalta kriittiseen työhön. Tietoturvatiimisi 
reagointikyky ja ketteryys paranevat tietoturvan 
automatisoinnin ja API-integroinnin avulla, minkä 
ansiosta kehitys- ja käyttötiimit voivat tehdä 
yhteistyötä helpommin. Tällöin koodaaminen 
nopeutuu ja sen turvallisuus paranee. 

Kun uuden koodin käyttöönottoon 
liittyvät infrastruktuurin ja sovelluksen 
turvatarkastukset automatisoidaan, tietoturvan ja 
vaatimustenmukaisuuden valvonta on jatkuvaa. 
Tällöin luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys 
varmistetaan aina. Automatisoi hybridiympäristössä 
tietojenhallinta- ja tietoturvatyökalujemme avulla, 
jotta AWS integroidaan saumattomasti ja turvallisesti 
omissa tiloissa toimiviin ja vanhempiin ympäristöihin.

Amazon Inspector

Amazon Inspector on automaattinen tietoturvan 
arviointipalvelu, joka auttaa parantamaan AWS-ympäristössä 
käytettävien sovellusten tietoturvaa ja vaatimustenmukaisuutta. 
Amazon Inspector arvioi sovellukset automaattisesti etsien 
haavoittuvuuksia ja poikkeamia parhaista käytännöistä. Kun 
arviointi on valmis, Amazon Inspector laatii yksityiskohtaisen 
luettelon tietoturvalöydöksistä vakavuustason mukaan.

Pääset alkuun nopeasti, koska Amazon Inspector -tietämyskanta 
sisältää satoja sääntöjä, jotka perustuvat yleisiin parhaiden 
käytäntöjen ja haavoittuvuuksien määritelmiin. Esimerkkejä niistä 
ovat sen tarkastaminen, onko päätason etäkirjaus käytössä tai onko 
asennettu haavoittuvia ohjelmistoversioita. AWS:n tietoturvatutkijat 
päivittävät näitä sääntöjä säännöllisesti.



 

RESURSSIT
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RESURSSIT

Kumppanit ja Marketplace
AWS Partner Network (APN) -ratkaisut mahdollistavat 
automaation ja ketteryyden ja skaalautuvat työkuormiesi 
mukaan. Maksat vain siitä, mitä tarvitset ja käytät.

AWS Marketplace -palvelusta löydät, ostat ja otat käyttöön 
nämä pilvipalveluun valmiit ohjelmistoratkaisut helposti 
muutamassa minuutissa, SaaS (Software as a Service) -tuotteet 
mukaan lukien. Hallinta on yksinkertaista. Nämä ratkaisut 
toimivat yhdessä ja auttavat suojaamaan tietosi tavalla, joka 
ei ole mahdollinen omissa tiloissa. Ratkaisuja on saatavana 
useita työkuormia ja käyttökohteita varten.

Lisätietoja saat osoitteista aws.amazon.com/partners ja  
aws.amazon.com/marketplace

KOULUTUS
Oletpa sitten vasta perustasolla, laajentamassa nykyisiä IT-taitoja 
tai syventämässä pilvipalveluosaamista, AWS:n tarjoama koulutus 
auttaa tiimiäsi käyttämään pilvipalvelua tehokkaammin.

Lisätietoja saat osoitteesta aws.amazon.com/training 

PIKA-ALOITUKSET
Pika-aloitusten avulla voit määrittää AWS-tietoturvan asetukset 
ja saada aikaan vankan perustuksen globaalin vaatimustenmu-
kaisuuden varmistamiseksi noudattaen parhaita käytäntöjä.

Lisätietoja saat osoitteesta aws.amazon.com/quickstart


