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TERMIT
Termit tutuiksi

TILANNEKUVA
Katsaus ajankohtaisiin
ilmiöihin ja kyberuhkiin

VINKIT
Vinkkejä oman tietoturvan
parantamiseen

RAPORTOINTI
Miten ja kenelle raportoida
ongelmista? 
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TAVOITTEETWebinaarin tavoitteena on kurssille
osallistujien laitteiden ja 
ohjelmistojen tietoturvaa



MITÄ TARKOITTAA TIETOTURVA 
JA KYBERTURVALLISUUS  
- MIKSI NE OVAT TÄRKEÄÄ?
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Sosiaalisen manipuloinnin työpaja 
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KYBERSÄÄ



















TIETOTURVAVINKIT



SUOMEN 10 SUOSITUINTA SALASANAA

1. 123456
2. 12345
3. salasana
4. qwerty
5. perkele
6. 123456789
7. salasana1
8. paska123
9. 12345678
10. kakka123

Lähdeviite: Nordpass https://nordpass.com/most-common-passwords-list/

https://nordpass.com/most-common-passwords-list/


• Tarkista onko henkilötietojasi 
vuotanut: https://www.f-
secure.com/fi/home/free-
tools/identity-theft-checker

• Minimissään 15 merkkiä
• Mieluummin lause kuin

sana
• Sisältää erikoismerkkejä

esim. (;&%/+?=)
• Käytä

salasananhallintaohjelmaa

Hyvä salasana on uniikki ja pitkä 

https://www.f-secure.com/fi/home/free-tools/identity-theft-checker


• Varmistetaan henkilön 
identiteetti kahta erilaista 
tunnistautumismenetelmää 
hyödyntäen

• Ota käyttöön kaikissa 
palveluissa, joissa on 
mahdollista esim.
• sähköpostit
• sosiaalisen median 

alustat

Ota käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen 



• Miksi? 
• Parannetaan tietoturvaa
• Suorituskyky paranee
• Tuodaan uusia ominaisuuksia
• Käyttöliittymän muutokset

• Laitteiden
käyttöjärjestelmät
• Esim. älykello ja –puhelin, 

tietokone, tabletti, 
pesukone, leivänpaahdin, 
auto

• Selaimet
• Google Chrome, Firefox, 

Safari, Edge
• Reititin

Pidä laitteidesi käyttöjärjestelmät ja 
sovellukset ajantasalla



• Miksi? 
• Mitä jos laite rikkoutuu, 

varastetaan tai se katoaa?

• Dokumentit esim. 
• Työhakemukset
• Sopimukset

• Valokuvat
• Sähköpostit

Ota varmuuskopiot tärkeistä tiedoistasi 
säännöllisesti



• Tavoitteena usein saada
• Luottokortti tietoja
• Sisäänkirjautumistietoja kuten

sähköposti ja salasana

• Tietoja kalastellaan mm. 
• Sähköpostilla
• Puhelimitse
• Tekstiviestillä
• Sosiaalisessa mediassa

yksityisviestillä

Mitä tietojenkalastelu tarkoittaa ja miten se 
tehdään?









• Yleisluontoinen tervehdys
• Kirjoitusvirheet
• Virheelliset lähettäjän tiedot
• Kiireellisyys
• Linkki tai liitetiedosto
• Liian hyvä ollaakseen totta

Miten tunnistaa tietojenkalastelu?



RAPORTOINTI



• Tietosuoja-asiat
• Ota yhteys henkilötietojasi

käsittelevään yritykseen/ 
organisaatioon eli
rekisterinpitäjään

• Tietosuojavaltuutetun toimisto

• Rikosuhripäivystys

• Poliisi
• Nettivinkki  
• Rikosilmoitus

• Kyberturvallisuuskeskus

Kenelle raportoida ongelmista ja miksi?



YHTEENVETO



VIISI TÄRKEINTÄ VINKKIÄ ARJEN TIETOTURVAAN 

PÄIVITYKSET

Pidä ohjelmistot
ja sovellukset
ajantasalla!

SALASANAT

Käytä uniikkeja
ja pitkiä

salasanoja!

KAKSIVAIHEINEN 
TUNNISTAUTUMINEN

Ota käyttöön kaikissa
sovelluksissa!

VARMUUS-
KOPIOINTI

Varmuuskopio
säännöllisesti! 

RAPORTOINTI

Seuraa uutisia, 
reportoi ja kerro
myös lähipiirille

vinkkejä!



LINKKEJÄ



• Kyberturvallisuuskeskuksen kybersää
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/kybersaa?toggle=Kybers%C3%A4%C3%A4tied
otteet%202022

• Raportoi ongelmista Kyberturvallisuuskeskukselle https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ilmoita

• Tarkista onko henkilötietojasi vuotanut https://www.f-secure.com/fi/home/free-tools/identity-theft-
checker

• Tietosuoja-asiosta tietoja https://tietosuoja.fi/etusivu

• Poliisin nettivinkki https://poliisi.fi/nettivinkki

• Tietovuotoapu https://tietovuotoapu.fi/fi/

Linkkejä

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/kybersaa?toggle=Kybers%C3%A4%C3%A4tiedotteet%202022
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ilmoita
https://www.f-secure.com/fi/home/free-tools/identity-theft-checker
https://tietosuoja.fi/etusivu
https://poliisi.fi/nettivinkki
https://tietovuotoapu.fi/fi/


• Google
https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=fi&co=GENIE.Platform%3DAndro
id

• Microsoft https://support.microsoft.com/fi-fi/account-billing/microsoft-tilin-
kaksivaiheisen-tarkistuksen-ottaminen-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-tai-poistaminen-
k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4-b1a56fc2-caf3-a5a1-f7e3-4309e99987ca

• Facebook https://fi-fi.facebook.com/help/148233965247823

• Twitter https://help.twitter.com/en/managing-your-account/two-factor-authentication

Kaksivaiheinen tunnistautuminen 

https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=fi&co=GENIE.Platform%3DAndroid
https://support.microsoft.com/fi-fi/account-billing/microsoft-tilin-kaksivaiheisen-tarkistuksen-ottaminen-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-tai-poistaminen-k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4-b1a56fc2-caf3-a5a1-f7e3-4309e99987ca
https://fi-fi.facebook.com/help/148233965247823
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/two-factor-authentication


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Kiitos!
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www.anulaitila.com
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

