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Mistä tietää, että web-sivusto on 
tietoturvallinen? Kuinka suuren suojan 
antaa se, että olet https-sivustolla? 
Käsittelen tässä artikkelissa tietoturvalliset 
https-sivustot mahdollistavia  
SSL/TLS-varmenteita, joita on kolmea 
turvallisuustasoa. Alin taso on DV-
varmenne, joka antaa sivustolle vain 
salauksen. OV- ja EV-varmenteet kertovat 
kävijälle luotettavasti myös palvelua 
tuottavan organisaation. 

Kun olet normaalilla http-sivustolla, 
et pysty tarkastamaan, kuka palve-
lun tuottaa. Sinut on saatettu oh-

jata huijaussivustolle, joka matkii alkupe-
räistä sivustoa ja antaa väärää tietoa. Lisäksi  
http-sivuilta lukemasi tieto ja ennen kaik-
kea sivuille mahdollisesti antamasi tiedot 
liikkuvat salaamattomina verkossa. Joku ul-
kopuolinen voi seurata http-liikennettäsi 
helposti ja käyttää väärin sivuille antamiasi 
tietoja. Jos esimerkiksi luot itsellesi käyttäjä-
tunnuksen ja annat sille salasanan, urkkija 
voi saada sen haltuunsa ja kirjautua puoles-
tasi tuohon järjestelmään.

Esimerkki siitä, mitä 
http-sivuilla voi tapahtua

Lokakuussa 2010 internetiin tuli saataville 
Firefox-selaimeen Firesheep-lisäosio, joka an-
toi mahdollisuuden ottaa haltuun toisen 
käyttäjän suojaamaton http-istunto esimer-
kiksi verkkokahviloissa, jotka tarjosivat Wi-
Fi Hotspot -palvelun. Seuraavan vuoden ai-
kana tätä ilmaista osiota ladattiin 1,9 mil-
joonaa kertaa.

Firesheep-käyttö oli helppoa, ja kuka ta-
hansa pystyi näin seuraamaan esimerkiksi 
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muiden verkkokahvilassa kävijöiden Faceboo-
kin käyttöä, koska tuohon aikaan Facebook 
toimi suojaamattomalla http-sivustolla. 

Helmikuussa 2011 Facebook ratkaisi on-
gelman antamalla käyttäjille mahdollisuu-
den siirtyä https-sivustolle ja muuttaa lii-
kenteen salatuksi.

Selaintoimittajat kannustavat 
suojattuihin sivustoihin

Käyttäjiä suojatakseen selaintoimittajista 
erityisesti Google ja Mozilla kannustavat nyt 
web-sivustojen ylläpitäjiä siirtymään yhä 
enemmän https-sivustoihin, joiden liiken-
ne on salattu SSL- tai oikeammin TLS-me-
netelmällä. SSL tulee sanoista Secure Sockets 
Layer (vapaasti käännettynä liitäntäkerrok-
sen suojaus). TLS tulee sanoista Transport 
Layer Security (vapaasti käännettynä kulje-
tuskerroksen suojaus).

Esimerkiksi Google ilmoitti 6.8.2014, et-
tä sen hakukone alkaa suosia https-sivusto-
ja. Jos haku löytää kaksi saman tasoista si-
vustoa, käyttäjä näkee näistä https-sivuston 
tuloslistalla ylempänä.

Mozilla raportoi vuoden 2017 tammi-
kuun lopulla, että yli 50 prosenttia Mozil-
la Firefox-selaimella ladatuista sivuista 
on jo https-sivuja. Tämä aika positiivinen 

mielikuva on itse asiassa todellisuutta ruu-
suisempi. Suuri osa liikenteestä menee har-
vojen Googlen tyyppisten järeiden sivusto-
jen kautta, ja nämä ovat olleet https-sivuja 
jo jonkin aikaa. 

Tilastotiedoissa on kuitenkin ristiriito-
ja. Statoperatorin tilaston mukaan syyskuun 
lopussa 2016 vain 11,7 prosenttia eniten 
käytetyistä miljoonasta web-sivustosta oli  
https-sivustoja. Määrä kuitenkin onneksi 
kasvaa nopeasti, mikä lisää käyttäjille tieto-
turvaa. 

Miten sivustosta saadaan  
https-salattu?

Jotta sivustosta saadaan https-muotoinen, 
tulee sivustolle asentaa SSL-varmenne eli 
SSL-sertifikaatti. SSL-varmenne on yleen-
sä jonkun ulkopuolisen, laajasti luotetun 
varmentajan eli Certificate Authorityn (CA) 
myöntämä todiste vähintäänkin siitä, että 
kyseisen web-osoitteen hallinnoija on tilan-
nut ja asentanut varmenteen. 

Nimi SSL-varmenne on hieman har-
haanjohtava: SSL tulee siis sanoista Secure 
Sockets Layer, ja se on TLS-protokollan ai-
empi versio. SSL on jo murrettu, eikä sitä 
tule enää käyttää. Sen on korvannut nykyi-
nen TLS 1.2 -versio. Mutta tuo SSL-varmen-
ne -sana on jäänyt elämään. Tässäkin artik-
kelissa käytän termiä SSL-varmenne, vaikka 
tarkoitan TLS-varmennetta.

Varmenteen kaksi merkittävää 
ominaisuutta

Varmenne antaa https-sivustolle kaksi mer-
kittävää ominaisuutta. Ensimmäinen on 
tieto sivuston tuottajasta.

Käydessäsi https-sivulla pääset näke-
mään varmenteen sisällön. Siitä löytyy tie-
to muun muassa varmentajasta, esimerkiksi 
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Symantec, Digicert, Entrust, VRK, Let’s En-
crypt ja niin edespäin, sekä varmennetun 
sivuston osoitteesta, esimerkiksi www.yri-
tys.fi. 

Toinen ominaisuus on salaus. Kun sivus-
tolla on SSL-varmenne, kaikki liikenne kul-
kee selaimen ja palvelimen välillä salattuna, 
eivätkä sivulliset pääse näkemään sivustolle 
syöttämiäsi tietoja. 

Havainnollistan asiaa kuvalla 1, sivulla 50.

Varmentamisessa on kolme 
tasoa, alin on DV-taso

Kaikki SSL-varmenteet eivät valitettavasti ta-
kaa sivuston tuottajaa ja näin ollen sivuston 
tarkoitusperiä. 

Alin varmentamisen taso on Domain Va-
lidation (DV). Vapaasti suomennettuna 
se tarkoittaa verkkotunnuksen vahvistamis-
ta. Tällöin varmentaja vain selvittää, että 
hakijalla on riittävä oikeus siihen domain-
osoitteeseen, johon varmennetta haetaan. 

Yleensä se on admin-tasoinen sähköposti-
osoite, kuten hostmaster@yritys.fi. 

DV-varmenteen tarkoituskin on vain to-
deta tämä asia – kukaan ei siis tarkasta sivua 
tuottavan organisaation taustaa, ja DV-var-
menteen saa parissa minuutissa – jopa il-
maiseksi. Internetistä löytyy useita DV-tasol-

la suojattuja https-sivustoja, jotka on tarkoi-
tettu asiakkaan tietojen kalasteluun.

Vincent Lynch toteaa blogissaan 
20.3.2017, että esimerkiksi Let’s Encrypt 
-varmentaja on toimittanut yli tuhat DV-var-
mennetta sivustoille, joiden nimen osana 

on Paypal. Kun Paypal on laajasti käytet-
ty maksunvälityspalvelu, niin hyvällä syyllä 
voidaan olettaa, että suuri osa näistä on tar-
koitettu rikolliseen Paypal-tietojen kalaste-
luun. 

Let’s Encryptin taustavoimana toimi-
van ISRG:n johtaja Josh Aas on vastannut 
29.10.2015 vastaavaan kritiikkiin seuraavasti: 

”On ollut vaikea päättää, mitä tässä pitäi-
si tehdä. Toisaalta emme pidä näistä sivus-
toista yhtään enempää kuin kukaan muu-
kaan, ja missiomme on auttaa varmemman 
ja turvallisemman webin rakentamisessa. 
Toisaalta emme ole varmoja, että varmen-
teiden myöntäminen ainakaan DV-tasolla 
on oikea taso, jolla pitäisi valvoa kalastelu- 
ja haittaohjelmasivustoja.” 

Nähdäkseni Let’s Encrypt tekee hyvää 
työtä verkkoympäristömme varmentami-
sessa. Varmenteiden käyttäjien ja sivustoilla 
kävijöiden on vain hyvä tietää DV-varmen-
teiden rajoitukset.

Kuva 1. 
Kun sivustolla on  
SSL-varmenne, kaikki 
liikenne kulkee selaimen 
ja palvelimen välillä 
salattuna.

Kuva 2. 
Näet, miten  

OV-varmenteessa 
näkyy palvelun 

tuottavan 
organisaation  

nimi. 
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OV-taso varmentaa sivuston-
tuottajan nimenkin

Mikäli https-sivustolla on Organization Va-
lidation (OV) eli organisaation nimen tasoi-
nen varmenne, näet varmenteen tiedoista 
silloin juuri sen organisaation nimen, joka 
sivuston tuottaa, esimerkiksi Yritys Oy. Voit 
silloin olla varma, että riippumaton luotet-
tava varmentaja on verifioinut organisaa-
tion olemassa olon ja tarkistanut, että or-
ganisaatio on todella halunnut tuottaa ht-
tps-sivuston. 

Kuvassa 2 sivulla 50 näet, miten OV-var-
menteessa näkyy palvelun tuottavan organi-
saation nimi. 

EV-taso tarjoaa  
korkeinta suojaa

Jos https-sivusto on suojattu Extended Vali-
dation (EV) eli laajennettu varmenne -tasoisel-
la varmenteella, näet tämän korkeimman 

Kuva 3. 
Näet, miten EV-

varmenteessa palvelun 
tuottavan organisaation 

nimi näkyy jo 
osoitepalkissa. 

Kuva 4. 
Ilmaisten palveluiden avulla 

voit nähdä, miten hyvin oman 
organisaatiosi https-sivuston  

SSL/TLS-tietoturva on konfiguroitu.

varmentamistason jo sivuston otsikkopal-
kista. 

Se on vihreä, ja siinä näkyy palvelua tuot-
tavan organisaation nimi. 

Jotta varmentaja voi myöntää EV-tasoi-
sen SSL-varmenteen, lupa on kysyttävä or-
ganisaatiosta kahdelta henkilöltä, joista toi-
sen pitää olla johtoryhmän jäsen. Varmen-
tamista säätelee selaintoimittajien yhteis-
järjestö CA/Browser. EV-varmenteisiin liittyy 
muitakin järjestön asettamia sääntöjä. 

Kuvassa 3 sivulla 51 näet, miten EV-var-
menteessa palvelun tuottavan organisaa-
tion nimi näkyy jo osoitepalkissa. 

Mikä taso sopii meidän  
yritykselle?

Kun itse vierailet https-sivustoilla, on hyvä 
katsoa tarkemmin SSL-varmenteen sisältö 
ennen kuin annat sivustolle tietojasi. 

Jos organisaatiosi on pystyttämässä omaa 
sivustoa, se kannattaa tehdä https-sivustona. 

Selaintoimittajat pakottavat joka tapaukses-
sa tähän vähitellen. 

Mikäli sivustollanne kävijöille ei ole tär-
keää sivuston aitous, eikä sivustolla kysytä 
käyttäjältä mitään, voi DV olla riittävä taso. 

Jos haluat antaa käyttäjille varmuuden 
sivujen tuottajasta, ja erityisesti, jos sivuilla 
kysytään käyttäjältä tietoja, on OV suositel-
tava taso. 

Mikäli haluat näyttää organisaationne 
panostavan käyttäjän tietoturvaan tai jos si-
vustoillanne kysytään käyttäjän tärkeitä tie-
toja, on EV paras tae. 

Tarkista sivujesi  
tietoturvan taso

Jos lisäksi haluat nähdä, miten hyvin oman 
organisaatiosi https-sivuston SSL/TLS-tieto-
turva on konfiguroitu, siihen on olemassa 
ilmainen palvelu esimerkiksi sivustolla htt-
ps//entrust.ssllabs.com.

Kuvassa 4 sivulla 51 havainnollistan tätä. n 
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