
TIETOTURVAPALVELUT
LIIKETOIMINNAN JATKUVUUDEN 
TURVAAMISEEN

Telia tietoturvapalvelut auttavat sinua 
liiketoimintasi turvaamisessa. Kun tietoturvasi 
hallinnasta huolehtii sertifioitu, lukuisten 
yritysten tietoturvakumppani, voit huoletta 
keskittyä liiketoimintasi kasvattamiseen.

Turvaamme IT-ympäristösi Suomessa ja ulkomailla, missä 
tahansa käsittelet, liikutat tai säilötkin yrityksesi tietoa. Keskitetty 
asiantuntijakeskuksemme Telia Security Operations Center (SOC) tuottaa 
yritykselle todellisen tietoturvan tilannekuvan ja tietoturvapoikkeamien 
hallinnan 24/7. Hyvin hoidettu tietoturva on kilpailuvalttisi.

Sovelluskohteet

KYBER-
TURVALLISUUS

TIETOSUOJA
JA GDPR 

PILVITIETOTURVA TURVALLISUUS-
KRIITTISET YMPÄRISTÖT:

OT/ICS/SCADA

palvelun hyödyt

ICT-ympäristön tietoturvallisuuden tilan 
varmistus

nopea käyttöönotto

yrityksen operatiivisen työn resurssien 
vapautus

läpinäkyvyyden luominen toimenpiteisiin

yrityksen tietoisuuden ja osaamisen 
kasvatus tietoturva-asioissa

asiantuntijapalveluiden skaalautuvuus
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Telia security operations center (soc)

Taktinen

Asiakkaan turvallisuuden ja
tietosuojan hallinta

Asiakkaan oma tietoturvatiimi

operatiivinen

Hallinta, kehitys ja murtotestaus

Forensiikka ja Incidenct Response

IT-turvatapahtuman analysointi

Tapahtumahallinta

asiakas

Asiakkaan tietoturva-
strategia

• Tavoitteet
• Kehityspolku
• Resurssit
• Keinot

Kehitys-
toimenpiteet

torjumis-
toimenpiteet

sovitut
hälytykset

ASIAKKAAN IT-YMPÄRISTÖN KEHITYS

ASIAKKAAN IT-YMPÄRISTÖN YLLÄPITO

ASIAKKAAN TOIMISTO-, PILVI- JA 
TUOTANTOYMPÄRISTÖT

Telia global soc Ulkoiset lähteet Henkilöstö

Koulutamme asiantuntevaa henkilöstöä jatkuvasti, jotta sinä voisit hankkia yrityksesi
tietoturvan palveluna ja keskittyä oman liiketoimintasi pyörittämiseen. Keskitetty 
valvontakeskus skaalautuu tarpeesi mukaan eikä sinun tarvitse investoida omaan 
valvontakeskukseen tai erikoisosaamiseen. Sertifioitu prosessimme pitää huolen, 
että tietoturvapalvelumme sopivat vaativiinkiin ympäristöihin, kuten teollisuuteen ja 
terveydenhuollon palveluihin.

MURTOTESTAUS JA FORENSIIKKA

Murtotestauksen asiantuntijapalveluilla autamme sinua 
selvittämään ympäristön tai järjestelmän turvallisuuden 
tilanteen keinoilla, jotka kestävät jopa oikeudellisen 
tarkastelun. 
Forensiikan asiantuntijapalveluilla autamme tutkimaan 
tietoturvapoikkeamia ja osallistumme tietomurroissa 
prosessin hoitamiseen ja murron nopeaan hallintaan 
yhteistyössä asiantuntijoidesi kanssa.  

SOC (SECURITY OPERATIONS CENTER)
 
Keskitetty operatiivinen tietoturvan hallinta- ja 
valvontakeskus SOC analysoi tietoturvajärjestelmien 
tuottamia hälytyksiä sekä raportteja ja tuottaa 
näistä kirjattuja tietoturvapoikkeamia priorisoidusti 
ja kategorisoidusti. Jos järjestelmissä havaitaan 
poikkeavuuksia, parannustoimenpiteet ja uhkien 
ennaltaehkäisy aloitetaan heti.
Telia Global SOC suojelee Telian omaa kantaverkkoa 
kokonaisvaltaisesti maailmanlaajuisesti hyökkäyksiltä. 
Global SOC toimii laajalla alueella ja kykenee 
täten keräämään tapahtumatrendejä uusista 
hyökkäysyrityksistä ja strategioista laajemmalti ja 
reagoimaan nopeasti.

400 HUIPPUOSAAJAN KOKEMUS
  
Tuotamme neuvonantopalveluja yritysten liiketoiminta- 
ja ICT-johdolle esimerkiksi hallinnollisen tietoturvan ja 
tietoturvastandardien, prosessikehityksen, tietosuojan, 
vaatimuksenmukaisuuden sekä vaikkapa CISO-
toiminnan tietyn asteisen ulkoistuksen muodossa.

YRITYKSEN TIETOTURVA
KOKONAISPALVELUNa

Lisätietoa: https://www.telia.fi/yritystietoturva


