
Digia Salpa -mobiiliviestinnän salaustuote Puolustusvoimien
käyttöön
Digia ja Puolustusvoimat solmivat tammikuussa sopimuksen Digia Salpa -mobiiliviestinnän salaustuotteen toimittamisesta Suomen
Puolustusvoimien käyttöön. Toimitusprojekti on nyt valmistumassa aikataulussaan juhannukseen mennessä.

Digia Salpa on suomalainen, kansallisista ja eurooppalaisista lähtökohdista suunniteltu mobiiliviestinnän tuote, joka salaa vahvasti sekä puheen että
viestiliikenteen puhelimissa, tableteissa ja työasemissa. Maaliskuussa 2016 Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus myönsi Digia Salpa -
mobiiliviestintätuotteelle virallisen salaustuotehyväksynnän kansalliselle tiedon suojaustasolle ”käyttö rajoitettu” (ST IV) Bittium Tough Mobile -
älypuhelimessa.

Puolustusvoimien tilaamassa projektissa Digia Salpa -mobiiliviestinnän salaustuote asennettiin ja konfiguroitiin vastaamaan Puolustusvoimien vaativia
tiedonsuojauskäytäntöjä, ja testattiin ne täyttäväksi. Digia Salpa toimitettiin Puolustusvoimille osana ratkaisukokonaisuutta, johon kuuluvat lisäksi
tietoturvalliset Bittium Tough Mobile -älypuhelimet sekä niihin liittyvä Bittium Secure Suite -taustajärjestelmä. Ratkaisu todennetusti täyttää
Puolustusvoimien korkean vaatimustason, ja se on parhaillaan Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen testattavana kansalliselle tiedon
suojaustasolle ”luottamuksellinen” (ST III) hyväksyntää varten.

”Tämä on hieno tunnustus Digialle paitsi pitkäjänteisestä työstämme turvasektorilla, myös mobiiliosaamisestamme. Olemme ylpeitä, että saamme
yhdessä Puolustusvoimien ja kumppanimme kanssa olla viemässä suomalaista kyberturvaosaamista uudelle tasolle”, toteaa Digian liiketoimintajohtaja
Samuli Aho.

Ratkaisu tulee käyttöön erilaisissa, monipuolisissa tehtävissä Suomen Puolustusvoimissa. Luottamuksellinen-suojaustason saavuttamiseksi
ratkaisukokonaisuuden tuotteille ja niiden taustajärjestelmille asetetaan erityisiä tietoturvavaatimuksia koskien turvaluokitellun aineiston käsittelyä,
tiedostojen turvallista langatonta siirtämistä sekä muuta viestintää.
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Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana
kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja
ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Marraskuusta 2016
alkaen Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian,
kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2016 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa.
Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com 

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitaalisuuden mahdollisuudet. Näkemyksellisenä
kumppanina Digia kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista
digitaalisten palveluiden kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme lähes 1000 osaajan voimin Suomessa ja
Ruotsissa. Digian jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).


