
Tietoturvan perusteita kotikäyttäjille ja pienyrittäjille



Luennon teemat

– Tietoturvallisuus ja tietosuoja

– Merkittävät tietoturvauhat kotikäyttäjille (ja pienyrittäjille)

– Käyttäjätunnukset ja salasanat

– Pilvipalveluiden käyttö ja niihin liittyvät tietosuoja- ja tietoturvahaasteet

– Ihmisten manipulointihyökkäykset (erityisesti kalasteluhyökkäykset)

– Ohjeet ja apuvälineet netissä



Tietoturvallisuudesta
– Miten tietoturvallisuus tai sen epäonnistuminen saattaa vaikuttaa myös muihin käyttäjiin

– Miksi tietoturvapoikkeama saattaa aiheuttaa varsin pitkäkestoisia seuraamuksia. Esim:

– https://yle.fi/uutiset/3-5449496

– Vuosia myöhemmin:

– https://yle.fi/uutiset/3-9686608

– https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hakki-heilahti-tietomurtopariskunnalle-shoppailivat-
netissa-tavaraa-riistamillaan-henkilotiedoilla-jopa-kihlasormus-hankittiin-rikollisin-
keinoin/7712690

– Tietoturvallisuudella pelottelu

– Riskienhallinta / uhkamallinnus

– Lainsäädäntö (Rikoslaki, luku 38: Tieto- ja viestintärikoksista): 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L38

https://yle.fi/uutiset/3-5449496
https://yle.fi/uutiset/3-9686608
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hakki-heilahti-tietomurtopariskunnalle-shoppailivat-netissa-tavaraa-riistamillaan-henkilotiedoilla-jopa-kihlasormus-hankittiin-rikollisin-keinoin/7712690
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L38


Tietoturvallisuuden haluttu taso

– Tietoturvallisuus ja käytettävyys ovat usein törmäyskurssilla. Tämä on iso haaste

– Organisaatiot pyrkivät joko tarkoituksella tai tiedostamatta muodostamaan tietyn 

tietoturvatason

– Yleensä pienillä toimenpiteillä saadaan tietoturvaa nostettua merkittävästi, 

vaarantamatta kuitenkaan käytettävyyttä. ”Kunnollinen tietojärjestelmien 

käyttöpolitiikka, sopimalla yhteiset toimintatavat ja käyttämällä yleensäkin tervettä 

järkeä.” – tällä pääsee pitkälle

– Tietoturvaa on mahdollista mitata (ISO 27nnn standardit, KATAKRI yms. 

auditoinnit)



Suomenkielisiä oppaita 

– Kyberturvallisuuskeskus:

– Ohjeet ja oppaat: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ohjeet

– Esimerkiksi: Pienyritysten kyberturvallisuusopas 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/Pienyritysten_

kyberturvallisuusopas_9_2020.pdf

– Tietoturvallisuuspeli ja kirjoja lapsille:

– https://www.spoofy.fi/

– https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/tekemista-

lapsille

– Katakri – tietoturvallisuuden auditointityökalu viranomaisille: https://um.fi/katakri-
tietoturvallisuuden-auditointityokalu-viranomaisille

– Suomidigi - Digiturvallisuuden verkkomateriaalit: https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-
tuki/digitaalinen-turvallisuus/digiturvallisuuden-verkkomateriaalit

– Tietosuojasta: https://tietosuoja.fi

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ohjeet
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/Pienyritysten_kyberturvallisuusopas_9_2020.pdf
https://www.spoofy.fi/
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/tekemista-lapsille
https://um.fi/katakri-tietoturvallisuuden-auditointityokalu-viranomaisille
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/digitaalinen-turvallisuus/digiturvallisuuden-verkkomateriaalit
https://tietosuoja.fi/


Kuvitteellisia uhkakuvia
– Asiakastietoja (tai omia tietoja) löytyy varastettuna esimerkiksi Darknetistä (”Tor-verkko”). Kuuluisin tällainen tapaus on 

varmasti Vastaamon tietomurto (tai vuoto)

– Yrityksen verkkosivusto on murrettu/sotkettu ja siellä ehti lukea ”Hacked by nnnnnn” ja poliittinen sanoma useiden tuntien 

tai päivien ajan

– Palvelin, reititin tai työasema saastuu tietoja salaavasta haittaohjelmasta ja työtiedostot on salattu vahvalla salauksella. 

Kaikkia tiedostoja tai järjestelmiä ei saada palautettua vioittuneesta varmuuskopioinnista johtuen (jos ylipäätänsä oli 

varmuuskopiot). Joskus tiedoilla kiristetään

– Palvelunestohyökkäys tai muu tekninen häirintä

– Tietoverkkoyhteydet on poikki tai merkittävästi hidastuneena pitkään

– Tulipalo tai vesivahinko tuhoaa mittavan määrän tietoaineistoa ja laitteita

– Tietojärjestelmien käyttäjätunnuksia joutuu väärin käsiin. Väärinkäytöksiä, tietovarkauksia, petoksia

– Jokin em. tapahtumista sattuukin oman palveluntarjoajan järjestelmissä

– Maailmanlaajuisia tilastoja voi katsoa mm. Verizonin koostamista vuosiraporteista: 

https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/

– Kyberturvallisuuskeskuksen vuosiraportit: 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/Tietoturvan-vuosi-2020_210212_FIN.pdf

https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/Tietoturvan-vuosi-2020_210212_FIN.pdf


Lähitulevaisuuden (ja nykyisiäkin) näkymiä
– Saastuneet IoT-, oheis- ja muut älylaitteet (melko pieni riski)

– Älypuhelimien ja tablettien tietoturvaongelmat yleistyvät yhä ja ovat yhä yleisemmin kohteena tietovarkauksille ja 

väärinkäytöille

– Sähköpostien liitteinä tulevat haittaohjelmat eivät enää nykyisyydestä yleisty. Paremminkin näyttäisi vähentyvän 

(allekirjoittaneen omaa mutua). Käyttäjätkin ovat yhä varovaisempia. Kalastelut eivät häviä mihinkään.

– Murrettuja laitteita salataan kiristyshaittaohjelmilla edelleenkin: Rikolliset ansaitsevat helposti paljon rahaa 

lyhyessä ajassa

– Murrettuja tai haittaohjelman saastuttamia laitteita käytetään laskemaan virtuaalivaluuttoja (Monero, Bitcoin, 

Litecoin jne.) tai muuhun toimintaan kuten osallistumaan webin markkinointihuijauksiin (klikkailee linkkejä 

taustalla yms)

– ”Social engineering” –manipulointihyökkäykset siirtyvät yhä enemmän sosiaaliseen mediaan huijaamaan 

käyttäjiä, sitä ei tapahdu vain sähköpostitse nytkään. Näitä huijauksia tulee myös puhelimitse

– Erilaiset lisälaajennukset varusohjelmiin muodostavat houkuttelevan kohteen tietoverkkorikollisille

– Tietosuoja ja henkilötiedot entistä tärkeämpää myös Suomessa – uudet vaatimukset tietosuojalle ja GDPR. 

Suomessa sakotettu toistaiseksi melko vähän

– Identiteettivarkauksia yhä enemmän. Tullut lainsäädäntöön 2015



Käyttäjätunnukset, salasanat ja päätelaitteet

– Käyttäjätunnus väärissä käsissä on aina merkittävä tietoturvapoikkeama

– Salasanan vuototarkastuspalvelu (älä luota muihin vastaaviin palveluihin): 

https://haveibeenpwned.com/

– Aina kaksivaiheinen tunnistus käyttöön, jos se on saatavilla. Tekstiviestipohjainen 2. 

vaihe on paljon parempi kuin ei mitään. Nämä ei yleensä ole niin työläitä käyttää isoilla 

toimijoilla miltä se saattaa alkuun tuntua. Tunnisteet vähentävät 2. vaiheen 

vahvistuskyselyitä

– Vääriin käsiin joutuneella tunnuksella on mahdollista varastaa lyhyessä ajassa suuri 

määrä tietoa automatisoidusti!

– Riskilaitteita ovat mm. kaikki lainalaitteet, nettikahviloiden työasemat ja tabletit, hotellien 

aulakoneet ja muutenkin kaikki yleisöpäätteet. On syytä tiedostaa, että joskus myös 

luokkatilan tai labran työasema saattaa olla haittaohjelman saastuttama. Oma ja vain 

yhden henkilön käyttämä ja tuntema IT-laite on aina paras laite!

https://haveibeenpwned.com/


Käyttäjätunnukset ja salasanat

– On tärkeää käyttää jokaisessa palvelussa eri käyttäjätunnusta (jos voi olla 

muutakin kuin sähköpostiosoite) ja ainakin sellaista salasanaa, mikä ei ole 

missään muualla käytössä

– Internetin palveluita murtuu jatkuvasti. Ei ole tietoa kuinka hyvin salasanat ja 

tunnukset oli suojattu muualla murretussa palvelussa

– Varastetuilla tunnuksilla ja salasanoilla yritetään välittömästi kirjautua myös 

muihin verkkopalveluihin

– Jos yrityksen sähköpostiosoitteella rekisteröityy johonki palveluun, kannattaa 

muistaa, että osoite edustaa samalla myös aina työnantajaa ja organisaatiota



Käyttäjätunnukset ja salasanat

– Esimerkki: Vuoden 2013 alkusyksystä Adobelle tehty tai paljastunut suurmurto 

(150+ miljoonaa asiakastunnusta vietiin). Esimerkiksi Oamkin

sähköpostiosoitteita oli 439 kpl noiden vietyjen tunnuksien joukossa

– Muita vastaavia, paljon medianäkyvyyttä saaneita ja varastettuja 

käyttäjätunnus- tai yhteystietolistoja mm: Forbes, Linkedin (ainakin kahdesti?), 

Rockyou, Snapchat, Gmail, Twitter, Yahoo, Yandex, Ashley Madison, Adult 

Friend Finder, Patreon...

– Isojen organisaatioiden ja yrityksien sähköpostiosoitteita on enemmän tai 

vähemmän aina mukana isoissa tietomurroissa



Kuinka käyttäjätunnukset ja salasanat joutuvat vääriin käsiin: 

Millainen on hyvä salasana?

– Haittaohjelman saastuttama työasema (myös kotona!) tai puhelin/tablet saattaa tallentaa 

näppäinpainallukset tai etsiä salasanat koneesta ja lähettää ne ulkopuolisille - Mahdollinen

– Verkossa tapahtuva liikenteen salakuuntelu (luvattomat verkkolaitteet, suojaamattomat verkot, 

saastuneet koneet) vie salasanat - Hyvin epätodennäköinen. VPN pelastaa!

– Muualla murretut palvelut missä on käytetty samaa tunnusta ja salasanaa - Hyvin tavallista

– Fyysinen näppäinlukija (hardware keylogger, erittäin epätodennäköinen) tai olkapään yli 

kurkkiminen – Kurkkimista tapahtuu

– Erilaiset salahallintaohjelmat voivat olla tarpeen heille, joilla on paljon tunnuksia eri 

weppipalveluihin. Suosittuja paikallisia salasanamanagereita ovat mm. https://keepass.info/ ja 

https://keepassxc.org/ Hyvin suosittu myös: https://bitwarden.com/

https://keepass.info/
https://keepassxc.org/
https://bitwarden.com/


Kuinka käyttäjätunnukset ja salasanat joutuvat vääriin käsiin: 

Millainen on hyvä salasana?

– Salasanatallennus selaimissa vakio-ominaisuus:

– Chrome ja Edge: Salasanan tallentaminen ja salaus tapahtuu Windowsin omaan 

salasanatietokantaan koneen käyttäjäprofiililla

– Firefoxissa on oma salasanatietokanta, mille voi asettaa vapaaehtoisesti erillisen salasanan 

(master password)

– Oikeasti hyvä salasana on pitkä ja pitää sisällään pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita ja 

erikoismerkkejä. Esimerkiksi useita taivutettuja, väärin kirjoitettuja tai erikoisia suomenkielen 

sanoja + extrat on hyvä ja monimutkainen salasana: Voi#Tok_9kiinsa#    tai    

TasahaOMelekoneSallaisuus

– Pääsääntöisesti 16 merkkiä pitkät salasanat riittää vaikka olisi vähän heikompikin 

tiivistealgoritmi, kunhan salasana ei ole suoraan mikään sana tai sanojen yhdistelmä 

sanakirjasta

– Salasanahallintaohjelmalla pääsee helpommalla. Tällaista salasanaa ei edes tarvitse yrittää 

muistaa: Pf_#”fewdkl(cslk!2vcds$fdcsCVDS%Gvckjvfvdsjkvberv_FFf232#G3rb



Terve epäluulo sähköiseen viestintään

– Sähköpostin lähettäjäkenttä (”From”) ei kerro, eikä takaa yhtään mitään!

– Myös paketoidun (esim. ZIP) tiedoston sisälle laitetun pdf, doc, exe tms tiedoston avaaminen saattaa 
saastuttaa päivittämättömän työaseman tai tekee jotain muuta epämääräistä, kuten muodostaa työasemaan 
etähallintayhteyden

– Haitallinen dokumentti saattaa esimerkiksi kehoittaa sallimaan doc/xls-makrot, jotta dokumenttiin voi kirjoittaa 
tai lukea: Älä salli ja suorita makroja tuntemattomista lähteistä!

– Saastunut työasema voi alkaa salaamaan tiedostoja taustalla (esim. kiristyshaittaohjelmat), muuttuu osaksi 
kaapattujen koneiden verkostoa ja osallistuu verkkohyökkäyksiin muualle, alkaa tallentamaan tai 
vakoilemaan käyttäjän toimia, yrittää kuunnella lähiverkon muiden koneiden liikennettä, alkaa lähettämään 
roskapostia, tekee työasemasta elokuvien piraattipalvelimen, laskee virtuaalivaluuttoja yms.

– Huijausviestit ovat edelleenkin erittäin tehokas ja tavallinen keino saastuttaa suuria määriä yritysten ja 
kotitalouksien työasemia ja älypuhelimia

– Huijausviestissä ei välttämättä ole ollenkaan liitetiedostoa, vaan web-osoite, joka johdattaa haitalliselle 
sivustolle, pyytää ajamaan jotain, lataamaan jotain tai vaikkapa kirjautumaan jollain tietyllä tunnuksella

– Haitallisia linkkejä saattaa tulla myös vastaan sosialisessa mediassa



Social Engineering (ihmisten manipulointi, kalastelu)

– Tekniikka jossa halutut tiedot saadaan esiintymällä osana organisaation 
henkilökuntaa (esim. IT-tuki), yhteistyökumppanina, konsulttina yms

– Tapahtuu myös puhelimitse, kirjeinä ja varsinkin sähköpostilla

– Käyttäjät nähdään useimmiten verkon turvallisuutta tarkastellessa heikoimpana 
lenkkinä

– Huijausviestit ovat osa tätä kokonaisuutta: Haittaohjelmien tavallinen levitystapa. 
Haittaohjelmat ovat kehittyneitä: Esimerkiksi Dridex-pankkitrojalaisperheen 
uusimmat versiot osasivat hyödyntää Linkedinin tietoja sähköposteja väärentäessä

– Huijauksen ei tarvitse olla liitetiedosto. Se voi olla myös sähköpostiin tai sosiaaliseen 
mediaan tullut linkki joka vie haittaohjelmasivulle tai kalastelee jotain tietoa

– Paras tapa suojautua on tarkistus, koulutus, tiedotus ja terve epäluulo

– Aika usein näkeekin viljeltävän lausahdusta:”Trust but verify”



Social Engineering

– Useissa kokeissa havaittu että vieraiden ohjelmien ujuttaminen järjestelmään onnistuu myös ihmisten 
luontaista uteliaisuutta käyttäen hyvin helposti

– Jätetään CD/DVD-levy, sd-kortti tai USB-muisti rakennuksen eteen ja hetken kuluttua joku sen löytänyt 
käyttäjä tutkii sitä koneessa. Varsinkin jos siellä on mielenkiintoisia tiedostoja kuten 
”henkilökuntapalkat.xls”

– Tuntemattomia USB-laitteita ei saa käyttää tai laittaa koneeseen ellei ole melko varma alkuperästä

– Räätälöity huijaus ja ohjeviestit harhauttavat asentamaan ylimääräisiä ohjelmia tai kertomaan tietoja –
huijaussähköpostit ovat tästä perinteisin esimerkki

– Sosiaalisen median tai sähköpostin linkkeihin ei saa luottaa! Esimerkiksi fonteilla kikkailemalla voi luoda 
uskottavan näköisiä osoitteita, joita ihmissilmä ei erota (tehdään tyypillisesti kyrillisillä tai kreikkalaisilla 
aakkosilla. Niin sanottuja homoglyph-osoitteita)

– Jos saa viestin Paypalilta, Amazonilta, verkkopankilta, viranomaiselta tms: Kirjoita ko. verkkopalvelun 
pääosoite itse selaimen osoitekenttään ja kirjaudu palveluun vasta sitten. Turvallisella laitteella ja 
verkkoyhteydellä

– Vanhoja esimerkkejä Oamkilaisille tulleista huijauksista: https://tl.oamk.fi/infosec/oamk/kalastelu/

https://tl.oamk.fi/infosec/oamk/kalastelu/


Social Engineering (huijausosoitteita luotuna)



Social Engineering (ja huijaukset)



Pilvipalveluiden haasteista

– Pilvipalvelu on vain jonkin toisen tahon ylläpitämä järjestelmä tai palvelu

– Tietoturvaa ja tietosuojaa ei unohtaa vaikka ulkoistaa palveluita

– Luotettavuuden arviointi voi olla haastavaa

– Miten läpinäkyvästi palvelu kertoo toiminnastaan

– Kuka omistaa datan

– Missä data on ja kuka siihen pääsee käsiksi

– Onko palvelun käytöstä saatavilla lokia? Esim. Microsoft-kirjautumiset: https://account.live.com/Activity tai 
https://mysignins.microsoft.com/

– Mikä on palvelun ansaintalogiikka?

– Mitä jos palvelu katoaa yhtäkkiä?

– Voiko palvelu kaatua tai murtua muiden saman palvelun käyttäjien toimesta

– Riskeistä ja haasteista huolimatta pilvipalvelut ovat miltei poikkeuksetta parempi ja turvallisempi vaihtoehto, kuin tehdä tai 
ylläpitää vastaavaa palvelua itse

– Tietosuojasta: Tiedolla pitää olla elinkaari. Ei kannata kerätä tietoa mitä ei tarvitse. Tarpeeton tieto pitää hävittää.

– Kotimainen Foilchat-palvelu katosi yllättäen: https://www.mikrobitti.fi/uutiset/turvallisuudella-keulinut-suomalainen-sovellus-
sai-miljoonarahoituksen-sitten-tuli-stoppi-ja-nyt-uhkaa-masentavan-vaimea-loppu/dafb568d-2736-41c4-a74e-504eab570f98

https://account.live.com/Activity
https://mysignins.microsoft.com/
https://www.mikrobitti.fi/uutiset/turvallisuudella-keulinut-suomalainen-sovellus-sai-miljoonarahoituksen-sitten-tuli-stoppi-ja-nyt-uhkaa-masentavan-vaimea-loppu/dafb568d-2736-41c4-a74e-504eab570f98


Laitteista ja massamuisteista

– Yrityksissä luvattomasti itse verkkoon lisätyt laitteet muodostavat usein riskejä (mm. avoimet tai väärin kytketyt WiFI-tukiasemat), 
erilaiset mittalaitteet ilman päivityksiä tai laitteet joihin on jätetty oletussalasana

– Muistettava että kiintolevyn, SD-kortin, USB-muistin tai älypuhelimen tiedostot on hyvin usein osittain tai kokonaan palautettavissa 
sopivilla työkaluohjelmilla. Pelkkä ”tehdasasetukset” ei välttämättä poista riittävän hyvin mitään tietoja

– Jos vie IT-laitteen huoltoon, onko huolto luotettava?

– Toimita vanhat mediat hävitettäväksi tai tuhoa ne itse. Tavallinen tiedostojen formatointi ei ole aina riittävä tapa hävittää tietoa!

– Varastettu, myyty tai unohtunut laite saattaa pitää sisällään tärkeitä tai yksityisyydensuojaa vaarantavia tietoja, salasanoja yms.

– Älä luota sähköpostiin tms. tuleviin laitteen paikannusviesteihin, niillä saatetaan kalastella laitteen avaamis- tai nollaustietoja

– Kannattaa aina käyttää tiedostojen tai tiedostojärjestelmän salausta jos mahdollista. Modernit iOS- ja Android -laitteet salaavat 
tiedostot automaattisesti. Laitteen avaamiseen tarvittava salasana tai menetelmä ratkaisee laitteen tiedostojen turvallisen 
säilytyksen

– Windows 10 –työasemassa voi ottaa Bitlocker-tiedostojärjestelmän salauksen käyttöön (ei löydy koti/perusversiosta, pitää olla 
vähintään pro, edu tai enterprise). Avoimen lähdekoodin vaihtoehdoista Veracrypt on suosittu: 
https://www.veracrypt.fr/en/Home.html

– Varmuuskopioita kannattaa tehdä myös salaavien haittaohjelmien aiheuttaman riskin vuoksi

– Huolehdi tärkeiden tietojen varmuuskopioista ja varmuuskopioiden tarkastamisesta myös itse, vaikka olisikin jokin automaatti

– Tee useita varmuuskopioita eri ajoilta ja poista varmuuskopiomedia tietokoneesta, kun kopiot on otettu

– Huolehdi etteivät varmuuskopiot joudu vääriin käsiin

https://www.veracrypt.fr/en/Home.html


Päätelaitteiden ja työasemien suojaaminen

– Monet käytössä olevat haittaohjelmat toimivat vain päivittämättömiä järjestelmiä vastaan. 

– Ns. ”nollapäivä”-haavoittuvuudet ovat harvinaisia (haavoittuvuudet joihin ei ole vielä tarjolla paikkausta)

– Kyse ei ole vain käyttöjärjestelmistä (macOS, iOS, Windowsit, Linux-jakelut), vaan myös varusohjelmista kuten 
Office-paketti, web-selaimet ja selainten laajennukset

– Jos ohjelmassa on ”automatic updates” tms. nimellä mahdollisuus saada päivitykset automaattisesti, se kannattaa 
ehdottomasti hyödyntää

– Esimerkiksi Googlen Chrome -selain päivittää automaattisesti itsensä. Kaikissa selaimissa on haavoittuvuuksia. Kts. 
esimerkiksi: https://en.wikipedia.org/wiki/Pwn2Own

– Microsoft julkaisee päivitykset aina jokaisen kuun 2. tiistaina. Päivitykset tulevat tarjolle myöhään illalla (Suomen 
aikaa)

– Windows-koneissa voi ohjauspaneelin kautta ajaa myös itse päivitykset koneeseen (Windows update / Check for 
updates), kun niitä tulee tarjolle

– Usein mobiililaitteille ei saa automaattisesti tietoturvapäivityksiä kovin pitkään ostohetkestä. Mobiililaitteiden 
käyttäjiltä odotetaan enemmän varovaisuutta. Ohjelmia ei yleensä kannata asentaa valmistajien 
ohjelmistokauppojen (esim. Apple store ja Google Play) ulkopuolelta. Myös em. kaupoissa on haitallisia ohjelmia

– Mobiiliohjelmissa ja –palveluissa pätee usein lause:”Ilmaista lounasta ei ole”. Useat mobiiliohjelmat vaativat liikaa 
oikeuksia asennusvaiheessa ja vakoilevat laitetta tai väärinkäyttävät laitetta

https://en.wikipedia.org/wiki/Pwn2Own


Päätelaitteiden suojaamisesta

– Haittaohjelmat ovat aina merkittävä uhka

– (Googlen) Virustotalilla (https://www.virustotal.com/) voi testata yksittäisiä tiedostoja. Älä lähetä 

mitään tietosuojaa vaarantavaa tai tärkeää em. palveluun. Lähetetyt tiedostot näkyvät muille!

– Antivirus-ohjelmat ovat haittaohjelmakilpailussa tappiolla, mutta eivät ole tarpeettomia

– Jos virustorjuntaohjelmisto hälyttää, on käyttäjä lähestulkoon varmasti tehnyt jotain jo väärin

– Mm. https://www.av-comparatives.org/ testaa eri ohjelmien ominaisuuksia

– Ilmaista lounasta ei ole. Esimerkiksi AVG:n torjunta saattaa myydä tietojasi mm. mainostajille: 

https://www.wired.co.uk/news/archive/2015-09/17/avg-privacy-policy-browser-search-data

– Haittaohjelmatutkauksia voi tehdä esimerkiksi F-securella ja ESET:llä kertaluonteisesti:

– https://www.f-secure.com/en/home/free-tools/online-scanner

– https://www.eset.com/us/home/online-scanner/

https://www.virustotal.com/
https://www.av-comparatives.org/
https://www.wired.co.uk/news/archive/2015-09/17/avg-privacy-policy-browser-search-data
https://www.f-secure.com/en/home/free-tools/online-scanner
https://www.eset.com/us/home/online-scanner/


Tietokoneverkoista ja VPN-yhteydet

– Täysin avoimessa langattomassa verkossa (esim. Oulussa PanOulu WiFi) salakuuntelu 
onnistuu melko helposti laitteen välittömässä läheisyydessä (noin 300 metriä)

– Älä käytä PanOulua, ellei ole ehdoton pakko. Käytä PanOulua ja kaikkia vierasverkkoja 
vain VPN-yhteyden kanssa

– Vaikka langattomassa verkossa on salaus (esimerkiksi WPA2/WPA3), se ei tarkoita sitä 
ettäkö langattoman verkon takana oleva kiinteä verkko olisi turvallinen. Tällaisia ovat 
kaikki vierasverkot, hotellit, konferenssit, lentokoneen WiFi jne. 

– Esimerkiksi junassa ei voi tietää onko se oikeasti VR:n avoin verkko vai onko joku 
laittanut omassa kannettavassa tukiaseman päälle samalle nimelle?

– Jos käytettävissä on VPN-yhteys, kannattaa suosia sitä aina, jos käyttää muiden 
hallinnoimia verkkoja, oli paikallisessa verkossa salaus tai ei

– VPN-muodostaa salatun yhteyden päätelaitteesi ja VPN-palvelimen välille

– Mobiiliverkoissa (varsinkin 4G ja eteenpäin) on vahva salaus



Murretun järjestelmän väärinkäyttö

– Murretut järjestelmät:
– Valjastetaan roskapostin lähettämiseen tai pommitusverkon jäseneksi

– Verkkomatojen tapauksessa kone myös levittää matoa eteenpäin

– Kerätään luottokorttinumeroita, käyttäjätunnuksia ja salasanoja

– Käytetään välikappaleena uusiin tietomurtoihin

– Kiristyshaittaohjelmat jotka salaavat tietoa

– Lasketaan Bitcoineja tai jotain muuta virtuaalivaluuttaa

– Toimii välityspalvelimena ja laite välittää muiden liikennettä

– Joskus tietoverkkorikolliset myös vuokraavat kaapattujen järjestelmien 
kapasiteettia hajautettujen palveluestohyökkäyksien toteuttamiseen tai muuhun 
rikolliseen toimintaan



Lopuksi

– Terve järki, huolellisuus ja tietoturvallisuuden muistaminen ja huomioiminen 
on kaikkein paras keino suojautua


