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Toimintaympäristö 

• Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa 
toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva 
yritys. 

• Uranuksen palveluita tuotetaan Uranuksen 
omistamilla ja ylläpitämillä, Suomessa 
sijaitsevilla palvelimilla. 

 



Toimintaympäristö 

• LAURATM -rekrytointijärjestelmän tuotekehitys 
tapahtuu Suomessa. 

 



Suomen lain asettamia 
vaatimuksia 

● Henkilötietolaki 22.4.1999/523 

➢ 22§ ”Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan 
tietosuojan riittävä taso.” 

➢ 23§ ”Silloin kun siirto ei ole mahdollinen 22 tai 22 a §:n nojalla, voidaan henkilötietoja 
kuitenkin siirtää, jos: 1) rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa siirtoon; 
...” 

➢ 32§ ”Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja 
vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, 
luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Toimenpiteiden 
toteuttamisessa on otettava huomioon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet, 
toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, käsiteltävien tietojen laatu, määrä ja ikä 
sekä käsittelyn merkitys yksityisyyden suojan kannalta. 

➢ Sen, joka itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toimii rekisterinpitäjän lukuun tai jolle 
rekisterinpitäjä luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla, on ennen tietojen 
käsittelyyn ryhtymistä annettava rekisterinpitäjälle asianmukaiset selvitykset ja 
sitoumukset sekä muutoin riittävät takeet henkilötietojen suojaamisesta 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. (11.5.2007/528)” 



Fyysinen suojaus 

● Määrityksiä: 

● Viestintäviraston 48 B/2004 M (perustaso, tärkeä tila ja 
erittäin tärkeä tila) – tarkoitettu ensisijaisesti 
teletoimintaan. 

● Valtiovarainministeriön VAHTI 1/2002 (perustaso, 
tehostettu perussuojaus, erityissuojaus, täyssuojaus) – 
kaksi viimeisintä lähinnä armeijaluokan suojauksia. 

● LAURAn käyttämä laitetila täyttää ja monelta osalta 
ylittää valtiovarainministeriön VAHTI 1/2002 -
määrityksen tehostetun perussuojauksen vaatimukset. 



Fyysinen suojaus 

● Kahdennettu UPS-järjestelmä ja dieselgeneraattori. 

● Kahdennettu ilmastointi. 

● Kulunvalvontajärjestelmä biometrisillä 
sormenjälkitunnistimilla. 

● Palosuojaus EN 1047-2 -rakennusstandardin mukaisesti. 

● Automaattinen Inergen-kaasupohjainen 
sammutusjärjestelmä. 

● DIN18095-standardin mukainen kaasu- ja 
kosteussuojaus. 

● Murtosuojaus ET2-standardin mukaisesti. 



Palvelinten ja 
palvelinohjelmistojen suojaus 

● Yhteyksien rajoittaminen vain sallittuihin palomuurilla. 

● Käyttöjärjestelmän ja palvelinohjelmistojen 
tietoturvapäivitykset. 

● Palvelinohjelmistojen asetusten koventaminen, turhien 
palveluiden poistaminen. 

● Palvelinten tilan ja lokien seuranta niin automaattisesti 
kuin manuaalisestikin. 



Järjestelmän ja tietojen 
suojaus 

● Pääsynhallinta tietoon ja toimintoihin. 

● Asiakkaiden erilliset tietokannat. 

● Ohjelmistokehitysprosessin keinot – koodin 
tuplatarkistus ennen tuotantoon päästämistä. 

● Ulkopuoliset tietoturvatarkistukset. 

● Tietojen suojaus laiterikkojen yms. varalta → 
varmuuskopiointi. 



Tietoliikenteen suojaus (SSL) 

● Salattu yhteys käyttäjän (sekä rekrytoijan että 
työnhakijan) selaimen ja LAURATM:n välillä. 

● Vahva SSL-suojaus. 

● Käytössä ei heikkoa versiota (SSL 2.0). 

● Eikä myöskään haavoittuviksi luokiteltuja 
salakirjoitusavaimia (esim. RC4). 



LAURATM -rekrytointijärjestelmä 

Käyttäjähallinnan integrointi - 
SAML 2.0 



SAML 2.0 -integrointi 

• LAURATM:n käyttäjähallinta voidaan korvata asiakkaan 
omalla keskitetyllä käyttäjähallinnalla (esim. Active 
Directory). 

• Keskitettyä käyttäjähallintaa käyttämällä käyttäjille ei 
tarvitse luoda erillisiä tunnuksia ja salasanoja LAURATM:n 
käyttämistä varten. 

• Kun käyttäjä suljetaan asiakkaan käyttäjähallinnassa, 
päättyy käyttäjän käyttöoikeus LAURATM:an samalla. 



SAML 2.0 -integrointi 

• SAML 2.0 mahdollistaa lisäksi kertakirjautumisen (Single 
Sign-On) asiakkaan tunnistautumispalvelimen (IdP) kautta. 

• SAML 2.0 tuettuja IdP-palvelimia on mm. 

➢ Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) 

➢ Novell Access Manager (NAM) 



SAML 2.0 -integrointi 

• Käyttäjien käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu luomalla 
asiakkaan keskitettyyn käyttäjähallintaan LAURATM:n 
käyttäjäryhmiä vastaavat ryhmät. 

• Käyttäjän tiedot ja käyttöoikeudet päivitetään LAURATM:an 
jokaisen kirjautumisen yhteydessä. 

• LAURATM:n omaa käyttäjähallintaa voi olla käytössä SAML 
2.0 -integroinnin rinnalla ja käyttää sitä esim. 
organisaation ulkopuolisten konsulttien tunnusten 
hallinnointiin. 



SAML 2.0 -integrointi 


