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Yleisimmät kyberuhat
Haittaohjelmat

▪ Mitä?
• Ohjelmisto, jonka tarkoituksena 

on aiheuttaa harmia

▪ Miksi?
• Häirintä, vahingonteko, 

huijaaminen…

▪ Kuka?
• Uhriksi voi joutua kuka tahansa, 

missä tahansa

Suojautuminen
• Pidä käyttöjärjestelmät päivitettynä.
• Pidä ohjelmistot päivitettynä.
• Ota varmuuskopiot.
• Suhtaudu sähköpostiliitteisiin ja 

linkkeihin terveellä epäluulolla.
• Älä käytä järjestelmiä pääkäyttäjänä. 

Luo käyttäjille omat tilit, joilla ei ole 
pääkäyttäjien oikeuksia.



Yleisimmät kyberuhat
Kiristyshaittaohjelmat

▪ Mitä?
• Kiristyshaittaohjelma, joka 

lukitsee tietokoneesi ja 
tiedostot, ja vaatii lunnaita

▪ Miksi?
• Taloudellinen motiivi

▪ Kuka?
• Pienet, keskisuuret ja suuret 

yritykset

Suojautuminen
• Pidä käyttöjärjestelmät päivitettynä.
• Pidä ohjelmistot päivitettynä.
• Ota varmuuskopiot.
• Suhtaudu sähköpostiliitteisiin ja 

linkkeihin terveellä epäluulolla.
• Älä käytä järjestelmiä pääkäyttäjänä. 

Luo käyttäjille omat tilit, joilla ei ole 
pääkäyttäjien oikeuksia.

• Tunne ympäristösi ja tarkista, ettei 
tarpeettomia palveluita näy 
julkisena internetiin.



Yleisimmät kyberuhat
Tietojenkalastelu

▪ Mitä?
• Aidolta näyttävä viesti, jonka tarkoituksena 

on huijata viestin vastaanottajalta rahaa tai 
tietoa tai saada pääsy vastaanottajan 
järjestelmään

▪ Kuka?
• Uhriksi kelpaa kuka tahansa, jolta voi saada 

esimerkiksi rahaa tai arvokasta tietoa –
riittää, että pieni osa kohteista haksahtaa

▪ Missä?
• Sähköposti, tekstiviesti, pikaviestit, 

sosiaalinen media…

Suojautuminen
• Jos saat linkin palveluntarjoajalta ja pyynnön 

kirjautua sivuille nopeasti, suosittelemme 
lähetetyn linkin sijaan kirjautumaan 
palveluntarjoajan oman verkkosivun kautta 
ja siten varmistamaan, onko viesti aito.

• Jos et ole varma vastaanottamasi viestin 
lähettäjästä tai sen sisällöstä, varmista asia 
esimerkiksi soittamalla viestin lähettäjälle. 
Katso yhteystiedot muualta kuin lähetetystä 
viestistä (esim. virallisilta verkkosivuilta).

• Jos epäilet linkin aitoutta, älä klikkaa.
• Ole terveen epäluuloinen. Epäilyksen tulisi 

herätä, jos saat pikaisen pyynnön kirjautua 
palveluntarjoajan sivuille, maksaa lasku tai 
muuttaa tilitietoja.



Suojautumiskeinoja
Automaattiset päivitykset

▪ Mitä?
• Ohjelmiston päivitykset

▪ Miksi?
• Turvallisemmin, nopeammin, 

paremmin…

▪ Milloin?
• Päivittäin

Huom!
Kun ohjelmisto tai laite tulee elinkaarensa 
päähän (End-Of-Life, EOL), valmistaja ei 
enää tuota siihen päivityksiä. Tässä 
vaiheessa laite tai ohjelmisto pitää vaihtaa 
päivitettävään versioon tai täysin uuteen, 
jonka kehitystä ja turvallisuutta valmistaja 
tukee. Elinkaari kannattaa huomioida jo 
hankintahetkellä.



Suojautumiskeinoja
Automaattiset varmuuskopiot

▪ Mitä?
• Tietojen varmuuskopiot

▪ Miksi?
• Turvallisemmin ja nopeammin

▪ Milloin?
• Tänään ja joka ikinen päivä!

Huom!
Joillakin toimialoilla on velvoite 
säilyttää dokumentaatioita tietty aika 
(esimerkiksi verotus- ja laskutustiedot). 
Tarkistathan tietojen tallennusajan 
oman yrityksesi osalta ja huomioit 
asian varmuuskopioita tehdessä, jotta 
tarvittava tieto on tallessa ja 
palautettavissa.



Suojautumiskeinoja
Monivaiheinen tunnistautuminen

▪ Mitä?
• Turvallisuustoimenpide, joka vaatii kahden tai useamman 

todennustekijän käytön, jotta kirjautuminen järjestelmään on 
mahdollista

▪ Miksi?
• Parantaa turvallisuutta

▪ Missä?
• Ota monivaiheinen tunnistautuminen käyttöön kirjautuessasi 

tärkeisiin yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin palveluihin



Yhä parempi suoja
Käyttöoikeuksien hallinta

▪ Mitä?
• Käyttö- ja pääsyoikeuksien hallinta: 

Kenellä on oikeus päästä yrityksen 
käyttämissä järjestelmissä olevaan 
tietoon?

▪ Miksi?
• Riskien vähentäminen – henkilöstö, 

jolla ei ole tarvetta tietoon, ei tarvitse 
pääsyoikeutta siihen

▪ Kuka?
• Vähemmän oikeuden periaate

Tarkista
• Rajoita pääkäyttäjäoikeuksia. 

Pääkäyttäjäoikeuksia ei tarvita 
päivittäisessä työssä.

• Älä jaa kirjautumistietoja.
• Älä käytä yhteiskäyttötunnuksia.
• Muista poistaa käyttöoikeudet 

henkilöiltä, joilla ei ole niille enää 
tarvetta, kuten entiset työntekijät ja 
palveluntarjoajat.



Yhä parempi suoja
Salalause

▪ Mitä?
• Pidempi on parempi tässäkin tapauksessa 

– käytä salasanan sijaan salalausetta

▪ Miksi?
• Turvallisuus parantuu käyttämällä 

salalausetta

▪ Missä?
• Kaikissa palveluissa, joissa salasanaa 

käytetään

Hyvä salalause on:
• Yksilöllinen – Samaa salalausetta ei 

käytetä useissa eri palveluissa eikä sitä 
ole otettu tunnetusta kappaleesta tai 
sanonnasta.

• Pitkä – Salalause on vaikeampia arvata, 
jos siinä käytetään yksittäisten sanojen 
sijaan kokonaista lausetta.

• Monimutkainen – Salalause sisältää 
erikokoisia kirjaimia, sekä 
erikoismerkkejä ja numeroita.

• Helppo muistaa – Salalause on 
helpompi muistaa, jos sen taustalle 
kehittää itselleen helposti muistettavan 
systeemin tai käytä apuna salasanojen 
hallintaohjelmaa.



Yhä parempi suoja
Harjoitus- ja koulutustoiminta

▪ Mitä?
• Tarjoa henkilöstölle koulutusta, jotta he 

osaavat toimia työssään tietoturvallisesti

▪ Miksi?
• Työntekijällä on tärkeä rooli yrityksen 

tietoturvan edistämisessä

▪ Milloin?
• Tee kyberturvallisuudesta jokapäiväistä 

ja harjoittele säännöllisesti

Huom!
Harjoittelua on jo sekin, että 
yritystä uhkaavia tilanteita 
mietitään vaikka kahvikupin 
äärellä.
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