
SASE 
– MITÄ, MIKSI, MITEN?
SASE (Secure Access Service Edge).  

Uusin hype-termi vai tietoliikenteen tietoturvallisuuden tulevaisuus?
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SASE, tuo lyhenne, joka on kaikkien huulilla. Mistä siinä on kyse? 
Gartnerin mukaan tietoverkkojen tietoturvan tulevaisuus on 
pilvessä. SASE onkin Gartnerin analyytikkojen luoma termi, joka 
tulee sanoista Secure Access Service Edge. Kyseessä on uusi 
malli tai arkkitehtuuri pilveen perustuvalle tietoliikenne- ja tieto-
turvakokonaisuudelle. SASEn tavoitteena on mullistaa  
perinteiset tietoliikenne- ja tietoturva-arkkitehtuurit ja näin  
vastata modernien ympäristöjen ja työnteon haasteisiin.  

Gartnerin määritelmän mukaan SASEn neljä pääominaisuutta 
ovat pilvinatiivi arkkitehtuuri, identiteettilähtöisyys, tuki kaikilla 
reunoilla ja globaali jakelu.

SASEn pilvinatiivi arkkitehtuuri mahdollistaa pilven 
tuomien etujen kuten skaalautuvuuden ja mukautuvuuden 
hyödyntämisen. Pilvi muodostaa kustannustehokkaan alustan, 
joka mukautuu muuttuviin liiketoimintavaatimuksiin ja on 
saatavilla mistä vain. 

Identiteettilähtöisessä ratkaisussa käyttäjä ja resurssi 
määräävät palvelunlaadun, reitityksen sekä riskiperusteiset 
tietoturvakontrollit yms. Käyttäjän tai resurssin sijainnilla 
tai laitteella ei enää ole merkitystä. Tämä yksinkertaistaa 
tietoliikenne ja -turvapolitiikoita sekä laskee siten operatiivisia 
kustannuksia.

SASE luo kokonaisuuden, joka yhdistää ja tukee kaikkia 
yrityksen resursseja: konesaleja, toimipisteitä, pilviresursseja ja 
etäkäyttäjiä. Jotta täydet tietoliikenne- ja tietoturvakyvykkyydet 
olisivat saatavilla kaikkialla ja kaikilla reunoilla olisi paras 
mahdollinen käyttökokemus, SASE-pilven tulee olla globaalisti 
jaettu.

SASE - MISTÄ 
OIKEIN ON 
KYSE? 

”Tehokas ja joustava 
tietoliikenne yhdistettynä 

monipuoliseen tietoturvaan 
pilven avulla”
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MIKSI SASE ON TIETOLIIKENTEEN JA 
TIETOTURVAN TULEVAISUUS?

KOHTI SASE-
TULEVAISUUTTA 

MITEN PÄÄSEMME 
HYÖDYNTÄMÄÄN SASEA? 

SASE-markkina on yhä tuore ja vasta muotoutumassa. SASE-
toteutukset ja määritelmät vaihtelevatkin valmistajasta toiseen, 
mikä saattaa hämmentää ostajaa. On tärkeää ymmärtää, että 
SASEssa on lähtökohtaisesti kyse suuntauksesta, jossa pyritään 
ymmärtämään ja yhdistämään pilvi, infra ja kyberturva yhdeksi 
kokonaisuudeksi, jossa liiketoiminnan tarpeet on huomioitu 
kustannustehokkaasti. Ei ole siis yhtä oikeaa SASEa, eikä 
tarvetta laittaa kaikkea kerralla uusiksi.

Loihteella SASE-konseptin hyödyntämisen miettiminen 
aloitetaan liiketoiminta- ja tarvelähtöisen suunnitelman 
muodostamisesta. Mitä hyötyjä tavoitellaan? Mikä on 
järkevä tapa saavuttaa ne lähtökohdat huomioiden? Miten 
mahdollistamme siirtymän kohti täyttä SASE-hyödyntämistä? 
Tämän suunnitelman pohjalta tekniikoita voidaan ottaa käyttöön 
sitä mukaa, kun niitä oikeasti tarvitaan. 

Tavoitteenamme on automatisoitu, turvallisuusjohtoinen 
tietoliikenteen ja tietoturvan integraatio. Toteutamme 
SASE-filosofiaa yhdistämällä ratkaisut yhdeksi keskitetysti 
orkestroiduksi kokonaisuudeksi ja hyödyntämällä 
pilven laskentatehoa sekä multivendor-ratkaisujen 
tukea. Tärkeänä osana kokonaisuutta näemme myös 
loppukäyttäjän tunnistamisen helpottamisen ja autentikoinnin 
käyttömukavuuden parantamisen.

SASE ei itsessään ole taikalaatikko, vaan pikemminkin 
kartta tulevaisuuden toteutuksille. Toimimme mielellämme 
oppaananne tällä matkalla.  

Liiketoimintatarpeiden mukaan 
järkevästi joustava ja kasvava 
konsepti, jossa pilven ominaisuuksia 
ja vahvuuksia yhdistetään 
kokonaisvaltaisesti hallittuun 
tietoliikenne- ja tietoturvaratkaisuun. 

Ajureina muutokselle ovat toimineet kapasiteetin ja palveluiden 
siirtyminen hybridiympäristöihin ja käyttäjien siirtyminen pitkälti 
toimistojen ulkopuolelle. 

IT on entistä kompleksisempi kokonaisuus. Ei ole enää 
olemassa turvallista ja turvatonta tilaa. Palveluita tuotetaan 
hybridiympäristöissä, jotka yhdistävät tuotetut palvelut pilveen. 
Tämä luo haasteita tietoturvalle; on pystyttävä turvaamaan 
niin pilvi, pilven reunat kuin on-prem -ympäristötkin, mieluiten 
samoilla ratkaisuilla.     

Myös organisaatioiden tietoliikenne on pirstoutunut, on MPLS- 
ja VPN-yhteyksiä sekä mobiiliverkkoja. SaaS (Software as a 
Service) -palvelut ovat yleistyneet ja täten kasvava osuus 
organisaatioiden tietoliikenteestä suuntautuu Internetiin 
omien konesalien sijaan. Vanha ajatusmalli, jossa liikennöinti 
tapahtuu yhden keskuspisteen kautta ja vankka suojaus on 
luotu tämän ympärille, ei enää toimi. Tarvitaan mesh-verkkoja 
ja ketteryyttä kuten esimerkiksi tarpeen mukaan pystytettyjä 
virtuaaliverkkoja.

Työtä tehdään enenevissä määrin etänä eli organisaation oman 
it-infran ulkopuolella. Käyttäjien laitteiden tulisi olla turvattuna 
missä he sitten liikkuvatkaan. Lisäksi työntekoon tarvittavien 
palveluiden tulee olla käytettävissä kaikkialta.  

Tarvitaan ratkaisu, joka skaalautuu, joustaa ja mukautuu sekä 
on käytettävissä tietoturvallisesti siellä, missä sitä tarvitaan. 
Samalla hallinnan on oltava helppoa. Tähän kaikkeen SASE 
lupaa vastata.

SASEN AJATUSMALLI



Loistaakseen ihmiset tarvitsevat luotettavan ja 
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