
ISACA Finland - OHJELMISTOJEN TIETOTURVA 2022

ISACA Finland toteuttaa yhteistyössä Ohjelmisto- ja e-business ry:n, Tietoturva ry:n, OWASP Helsinki Chapter ja
Second Nature Security (2NS) kanssa uusinnan 2019 pidetystä ja erittäin menestyneestä Ohjelmistojen tietoturva
-koulutuksesta. Koulutus toteutetaan OWASP ASVS ja SAMM -lippulaivaprojektien kansainvälisten johtajien ja
kokeneen 2NS (Second Nature Security Oy) asiantuntijoiden vetämänä.
 
Koulutus jakaantuu kahteen kaksipäiväiseen osaan (yhteensä 4pv). Voit ilmoittautua myös vain yhteen osaan.
Koulutus sopii hyvin kaikille, jotka haluavat ymmärtää tarkemmin sovelluksiin liittyviä uhkia, haavoittuvuuksia ja
tietoturvariskejä, kuinka niitä tulisi välttää ja miten varmistua siitä, että ohjelmiston ja sen kehityksen tietoturva
on organisaatiosi riskiprofiiliin nähden riittävällä tasolla.

Alla tarkempaa tietoa koulutuksen sisällöstä, hinnoittelusta ja kouluttajista.

Osa 1: Tutustutaan sovellusten tietoturvariskeihin, kriittisimpiin WEB haavoittuvuuksiin sekä verifiointi
standardiin.
 
Päivä 1 (1.2.2022, klo 9-16), Juho Ranta, CTO, Second Nature Security Oy

● Uhkamallinnus ja käytetyimmät tekniikat
● Sovellus tietoturvariskien luokittelu (CVSS ja OWASP)
● OWASP top 10 -riskit

Päivä 2 (2.2.2022, klo 9-16), Jim Manico, OWASP ASVS project leader

● Tutustutaan OWASP ASVS (Application Security Verification Standard) sekä MASVS (Mobile Application
Security Verification Standard) standardeihin; sekä siihen kuinka niitä voi hyödyntää
vaatimusmäärittelyssä/luettelona, hankinnassa, apuna riskien kartoituksessa, ohjeistuksen kehittäjille ja
testauksen/auditoinnin suunnittelussa. 

Osa 2: Tutustutaan sovellusturvallisuuden elinkaareen, testaukseen/auditointiin ja kypsyysmalliin.
 
Päivä 3 (8.3.2022, klo 9-16), Juho Ranta, CTO, Second Nature Security Oy

● Secure Development Lifecycle (Microsoft SDL, OWASP S-SDL)
● Staattinen, dynaaminen ja manuaalinen analyysi (penetraatiotestaus).

● Black box vs. white box
● Työkaluja ja demoja

Päivä 4 (9.3.2022, klo 9-16), Seba, OWASP SAMM project leader

● Tutustutaan OWASP SAMM (Software Assurance Maturity Model) kypsyysmalliin ja siihen, kuinka sitä
voidaan käyttää sovelluskehityksen käytäntöjen tietoturvakypsyystason mittaamiseen ja kehittämiseen.
OWASP SAMM kypsyysmallin avulla voit muotoilla ja toteuttaa organisaatiosi riskiprofiiliin räätälöidyn
ohjelmistoturvallisuusstrategian.

https://en.wikipedia.org/wiki/Threat_model
https://www.first.org/cvss/
https://owasp.org/www-project-top-ten/
https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/sdl
https://owaspsamm.org/


Kouluttajat:

Juho Ranta, CISSP, CISA, CISM, CRISC, CDPSE

2NS (Second Nature Security Oy) perustajajäsen ja CTO, ohjelmistotietoturvan
asiantuntija ja kokenut kouluttaja. Juho on kouluttanut satoja
asiakasorganisaatioita tietoturvan eri osa-alueilla sovelluskehityksen
tietoturvasta riskienhallintaan ja tietoturvan johtamiseen.

Lisätietoja: https://www.linkedin.com/in/juhoranta/

Jim Manico, OWASP ASVS (Application Security Verification Standard)
projektinjohtaja Hawaijilta.

Jim Manico on Manicode Securityn perustaja, jossa hän kouluttaa
ohjelmistokehittäjiä turvallisesta kehittämisestä. Jim puhuu ammatikseen
turvallisista ohjelmistokäytännöistä ja on JavaOne rockstar vakio puhujakaartia.
Hän on kirjoittanut McGraw-Hillin ja Oracle Pressin teoksen "Iron-Clad Java:
Building Secure Web Applications". Jim on vapaaehtoinen ja entinen OWASP
-säätiön hallituksen jäsen.

Lisätietoja: http://www.linkedin.com/in/jmanico

Sebastien Deleersnyder “Seba”, OWASP SAMM (Software Assurance Maturity
Model) projektin johtaja Belgiasta.

Seba, on Toreonin perustaja, CTO ja ohjelmistoturvallisuuden ammattilainen.
Hän aloitti belgialaisen OWASP Chapterin ja oli myös OWASP -säätiön hallituksen
jäsen. Hän on pitänyt useita useita julkisia esityksiä ohjelmistojen
turvallisuudesta. Sovelluskehitys taustallaan ja monen vuoden kokemuksella
tietoturvasta, hän on kouluttanut lukemattomia kehittäjiä luomaan
turvallisempia sovelluksia. Nyt hän mukauttaa sovellusten suojausmalleja
DevOpsin kehittyvään kenttään ja keskittyy myös tuomaan uhkamallinnuksen
laajemmalle yleisölle.

Lisätietoja: https://www.linkedin.com/in/sebadele/

Luentojen 2 ja 4 päivien osalta koulutus pidetään englanniksi ja esitysmateriaali on myös pääosin
englanninkielistä. Koulutus toteutetaan rajoituksien niin salliessa pääkaupunkiseudulla (Keilaranta 1, Espoo),
hintaan sisältyy ruokailut. Muussa tapauksessa koulutus järjestetään etäkoulutuksena.

Ilmoittautumiset:
Ilmoittautumiset ja peruutukset TÄSTÄ LINKISTÄ 15.01.2022 mennessä. Huomaathan, että paikkoja on tarjolla
rajoitetusti, joten ilmoittautua kannattaa mahdollisimman pian. Myöhemmistä peruutuksista laskutamme
koulutuksen hinnan. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta, eikä ilmoittautunut osallistu koulutukseen,
laskutamme koko koulutusmaksun.

Koulutuksen hinta:
● Kaikki 4 pv: 1100€ + alv (ISACA Finland ja yhteistyöjärjestöjen jäsenille 900€ + alv)
● Valittu 2 pv: 600€ + alv (ISACA Finland ja yhteistyöjärjestöjen jäsenille 500€ + alv)

https://www.linkedin.com/in/juhoranta/
http://www.linkedin.com/in/jmanico
https://www.linkedin.com/in/sebadele/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePkV2x696_RALTrFtuQ5SIr1BJobjMgpfgGMbG2wuyTCWyPQ/viewform?usp=sf_link


Yhteistyössä mukana:


