
Ryhmätyö
Tietoturva ja tietosuoja digiohjauksessa 

-verkkotyöpajassa 21.11.2018

Ryhmien työskentelyn tulokset



Ryhmä 1
Tietoturva-casen kuvaus:

- Opiskelijoiden sähköpostiviestien lähettäminen eteenpäin

Ratkaisu:

- Järjen käyttö: ei henkilökohtaisia “avautumisviestejä” eteenpäin
- Voi kysyä luottamuksellisuutta ja saako lähettää eteenpäin.
- Yleisiä, useampia opiskelijoita koskevat viestit saa lähettää eteenpäin henkilökunnalle.
- Opiskelijoiden viestejä ei saa välittää opiskelijoille, ei varsinkaan henkilökohtaisia viestejä, 

vaikka kyse olisi esim. kahden opiskelijan erimielisyyksistä.
- Bcc-vastaanottajakentän käyttö, jolloin kukaan ei näe asianomaisia vastaanottajia.

Mahdolliset lähteet:



Ryhmä 2
Tietoturva-casen kuvaus: Millaista tietoa/kuinka paljon tietoja saadaan luovuttaa 
ulkopuoliselle henkilölle, joka kyselee tietoja opiskelijasta?

1. Millaista tietoa saa luovuttaa? Millaista ei?
2. Kuka tietoa pyytää?
3. Voiko tietoa pyytäjälle luovuttaa? 

Ratkaisu: 

Valtakirja, yhteydenotto itse asianomaiseen ja häneltä varmistus

Mahdolliset lähteet: Henkilötietolaki - ainakin §11



Ryhmä 3
Tietoturva-casen kuvaus:

O365-pilvipalveluiden turvallisuus ja käyttö Oamkissa / Opiskelijalistausten lähettäminen

Ratkaisu:

Opiskelijalistauksia, joissa yhteystietoja ja henkilötietoja, saa lähettää Oamkin sisällä vain 
sähköpostitse. Ei saa jakaa OneDrivessa eikä SharePointissa. Myöskään HOPSia ei saa 
jakaa. Opintosuoritustiedot saa jakaa OneDrivessa (ei linkillä) ja SharePointissa.

Mahdolliset lähteet: Oamkin tietoaineistojen käsittelyohje: https://it.oamk.fi/11870 

https://it.oamk.fi/11870


Ryhmä 4
Tietoturva-casen kuvaus: Opiskelijat käyttävät eri sähköpostia kuin yliopiston on antanut. Miten toimitaan kurssilla tai henkilötietoja 
sisältävien postien lähettämisen kanssa? Ulkomaalaiset opiskelijat ongelmana? Esim. Moodle koulutus ulkomaalaiselle tai 
hakemukseen liittyvät dokumentit

Ratkaisu: Opiskelijoiden ja opettajien täytyy tietoturvallisuus syistä ja myös tunnistautumisen näkökulmasta käyttää kursseilla ja 
henkilötietoja sisältävissä sähköposteissa yliopiston antamaa sähköpostia, joka on suojattu. Koulutusta opiskelijoille myös. 
Ulkomaalaisille salattu sähköpostiviesti eli puhelinnumeron avulla salasana lähetetään esim. Moodle koulutukseen, jonka avulla 
tunnistaudutaan/kirjaudutaan. Vastaavan salatun sähköpostin lähettäminen hakemusliitteitä lähetellessä.

Mahdolliset lähteet: Oulun yliopiston ohje henkilökunnalle: https://notio.oulu.fi/fi/ohjeet/Sivut/Suojattavat-tiedot.aspx
Kirjattu kirje –suojaustason mukainen salattu sähköposti lähetetään seuraavasti:
Viestiliikenteen salaamisen lisäksi varmistutaan vastaanottajasta SMS-varmistuksen avulla.

● Toimii lisäämällä vastaanottajan gsm-numero ja '.s' vastaanottajan sähköpostiosoitteen loppuun (etunimi.sukunimi@ouka.fi.0406724110.s)
● Ulkomaalaisissa GSM-liittymissä numero muotoa 00358406724110.s

○ 00 = kansainväliseen verkkoon
○ 358 = maatunnus
○ 406724110 = puhelinnumero

● Vastaanottajan avatessa hänelle lähetettyä linkkiä järjestelmä kysyy PIN-koodia, joka lähetetään sähköpostin kanssa samanaikaisesti (automaattisesti) 
tekstiviestinä vastaanottajan matkapuhelimeen. 

https://notio.oulu.fi/fi/ohjeet/Sivut/Suojattavat-tiedot.aspx


Ryhmä 5
Tietoturva-casen kuvaus: Sähköpostien ja pikaviestimien, esim. WhatsApp, kautta leviämään 
lähtevät tiedot. Vastaanotetun sähköpostin saa periaatteessa lähettää edelleen kenelle 
haluaa; millaisia pelisääntöjä tässä asiassa on syytä olla esim. ohjauksen etiikan 
näkökulmasta? Ongelma on myös anonyymeissa nettipalveluissa (esim. Jodel) leviävät, 
henkilöihin kohdistuvat asiat; puutteellinen moderointi? 

Ratkaisu: Viestimisen pelisääntöjen auki puhuminen opiskelijoiden kanssa, voi viitata 
lakipykäliinkin. Tarvittaessa esim. ryhmäohjauksessa tehdään ryhmän luottamuksellisuuden 
pelisäännöt kirjallisesti. Viestiminen on työelämätaito, joka on hyvä tulla esille opiskeluaikana 
useissa eri yhteydessä. Lähdekriittisyyden opettaminen.

Mahdolliset lähteet:


