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Kyberturvallisuus opetuksessa
mitä pitäisi tietää ja opettaa nuorille?

Jarmo Nevala / JAO / Toisen asteen kyber –hanke

17.03.2016, klo 14:15-15:15

Toisen asteen kyber
Keski-Suomen Liiton rahoittama hanke
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Miksi?

 IoT aikakaudella verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa

 Osataanko suojautua kyberuhkilta?

 Ovatko uudet työntekijät riskejä vai mahdollisuuksia?

 Keski-Suomen vahvuudet

 JAMK ja JYU : Kyberturvallisuuskoulutus

 JYVSECTEC & IoT laboratorio

 Innovatiiviset kaupungit

Hankkeen tavoitteet

1. Luoda kokonaiskuva toisen asteen koulutuksen roolista ja merkityksestä 

Keski-Suomen kyberturvallisuuden verkostoissa ja kyberturvallisuusstrategian 

toteuttamisessa. 

2. Selvittää Keski-Suomen pk- ja mikroyritysten kyberturvallisuusosaamisen 

koulutustarpeet toisen asteen koulutuksen näkökulmasta

3. Valmistella toisen asteen koulutukselle toimenpideohjelma 

kyberturvallisuuden edistämiseksi sekä yksilötasolla että Keski-Suomen pk- ja 

mikroyrityksissä
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Toimenpiteet

 Kevät 2016

 Sähköinen kysely yrityksille

 Satunnaiset haastattelut

 Sähköinen kysely opettajille

 Satunnaiset haastattelut

 Selvitys mitä toisen asteen koulutuksessa pitäisi opettaa tietoturvasta

 Syksy 2016

 Tulosten julkistaminen ”Keski-Suomen yritysturvallisuuden tila”

Kyberturvallisuus opetuksessa
mitä pitäisi tietää ja opettaa nuorille?

Jarmo Nevala / JAO / Toisen asteen kyber –hanke

17.03.2016, klo 14:15-15:15
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Ajankohtaista

 16.03.2016, Taloussanomat, 
Poliisi varoittaa todella ovelista 
ovikellon soittajista: Pyytävät 
pankkikorttia tunnuslukuineen
- ja saavat ne

 http://www.talouselama.fi/uutiset/poliisi-varoittaa-todella-ovelista-ovikellon-
soittajista-pyytavat-pankkikorttia-tunnuslukuineen-ja-saavat-ne-6532582

 17.03.2016, Keskisuomalainen, 
Informaatiosotaa käydään klikkauksilla

 17.03.2016 – Tapahtuma, JAMK Dynamo klo 18:00

 Tietoverkkotiedustelu ja lainsäädäntö

 Järjestäjä: K-S Maanpuolustussäätiö

http://www.talouselama.fi/uutiset/poliisi-varoittaa-todella-ovelista-ovikellon-soittajista-pyytavat-pankkikorttia-tunnuslukuineen-ja-saavat-ne-6532582
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https://www.youtube.com/watch?v=bjYhmX_OUQQ

Peruskäsitteet

 TIETOTURVA (data security) suojaa kaikkia tallennettuja tietoja, niiden 

käyttöä ja tietojärjestelmiä. 

 KYBERTURVALLISUUS tarkoittaa (yleensä) yhteiskunnan toimintojen 

turvaamista kansakunnan tasolla, sisältäen maanpuolustuksen. 

 TIETOSUOJA (privacy, yksityisyys) suojaa henkilötietoja uteliaisuudelta sekä 

asiattomalta tai vahingolliselta käytöltä.

C Confidentialy Luottamuksellisuus

I Integrity Eheys

A Availability Saatavuus

https://www.youtube.com/watch?v=bjYhmX_OUQQ
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Lähde: http://theconnectivist-img.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/05/Unknown.png

Nykypäivän valvonta

http://theconnectivist-img.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/05/Unknown.png
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Ketkä meitä valvoo?

 Valtiot

 Yhdysvallat (NSA), Iso-Britannia (GCHQ), Israel (Mossad), Venäjä (GRU ja SVR), 

Saksa (BND), Sveitsi (FIS), jne…

 Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön budjetti on 52,6 miljardia dollaria

 Suomen valtion budjetti: tulot 52,5 miljardia, menot 54,5 miljardia

 Yritykset

 Facebook, Google, jne….

Olemmeko unohtaneet tietoturvan?

• Mobiililaitteet

• Onko laite turvallinen

• Mitä kaikkea teet laitteella

• Pilvipalvelut

• Mitä pilveen voi tallentaa?

• Missä data oikeasti sijaitsee

• Kenellä on pääsy pilveen?

• IoT

• Ovatko kaikki turvallisia/suojattuja?

• Osataanko laitteet suojata (oletusasetukset)?
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Mitä tekisit?

• Jos löytäisit muistitikun aulasta?

a) Veisin INFO pisteeseen

b) Kytkisin tietokoneeseen

c) Jättäisin aulaan

• Messuilla jaetaan muistitikkuja

a) Ottaisin käyttöön

b) En tarvitse

Mitä se voisi olla?

 Hyökkääjän työkalu

 Hinta 40€

 Mitä tämä voisi tehdä

 Avata etäyhteyden ulkopuoliselle

 Tiedostojen tuhoaminen tai lukitsemine

 Salasanojen keräys ja toimitus verkon yli hyökkääjälle
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Avoin WLAN – Onko se turvallinen

• Tilanne: Olet seuraamassa seminaaria ja 4G yhteys ei toimi kunnolla. 

Huomaat avoimen WLAN verkon.

• Onko tämä turvallista?

• Kenen WLAN verkko on kyseessä

• WLAN verkon nimi on muokattavissa

• Onko tästä haittaa

• Selaan vain nettiä, mitä voisi tapahtua?

Avoin WLAN – Onko se turvallinen

 Melkein kaikki dataliikenne on kaapattavissa, jos yhteyden väliin päästään 
kiinni

 Mobiililaite

 Mihin kaikkialle mobiililaite keskustelee

 Olet tallentanut tunnukset mobiililaitteen sovelluksiin

 Twitter

 WhatsApp

 Facebook

 Sähköposti

 …
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Fuel Station Skimmers

KrebsonSecurity, 13.2.2015

 Polttoaineautomaatin kortinlukijan 

ympärille oli kiedottu punaista 

teippiä, jossa oli sanat 

"identiteettiäsi suojelemassa". 

”Securing your identity”

 Luottamus?

Pankkiautomaatit



17.3.2016

11



17.3.2016

12

Mitä teemme verkossa

 Valokuvien jakaminen

 Hintavertailut

 Veroilmoitus

 Pankkiasiointi

 Pelaaminen

 Lukeminen

 Vedonlyönti

 Reseptien uusiminen

 Ajanvaraukset

 Matkavaraukset

 Sähköinen tunnistautuminen

 Käytetyn tavaran myyminen

Oikeus yksityisyyteen?

 Kaikesta mitä teet tänään, jää sähköinen jälki

 Kauppias rekisteröi ostoksesi

 Kirjasto lainaamasi kirjat

 Hakukone hakemasi tietoa

 Matkapuhelinoperaattori tietää sijaintisi

 Ylpeänä sosiaalisessa mediassa kertomassa missä on ja kenen kanssa

 Mikä kavalinta, meidät itsemme on värvätty mukaan valvontaan. Luovutamme 

huvin, alennusten tai sosiaalisen paineen vuoksi itsestämme tietoja mitä 

erilaisimpiin tarkoituksiin. Autamme tietojen syöttämisessä, täsmentämisessä 

ja käsittelyssä.

 Ajan myötä ihminen unohtaa asiat, mutta tietokone ei
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Oikeus yksityisyyteen, esimerkkejä

 Matkapuhelin – GPS, älypuhelin, puhelimen tyhjentäminen

 Liikenne – GPS, ruuhkamaksut, automaattinen nopeusvalvonta

 Kauppa ja Markkinointi – Etukortit, asiakasrekisterit

 Muita valvonnan muotoja – Kameravalvonta, tietokone tullissa, matkustajakortit

 Sähköposti – Missä data kulkee

 Sijaintitiedot – Kuinka moni lähettää näitä

 Nettisurffaus – Kaikesta jää jälki

 http://privacygrade.org/

Kybermaailmassa on monia toimijoita monilla 

eri motiiveilla!

Kybersota

Kyberterrorismi

Kybervakoilu

Kyberrikollisuus

Haktivismi, hakkerointi

MOTIVAATIO

Poliittinen / 
sotilaallinen hallinta

Poliittinen muutos, 
pelko

Tiedon varastaminen

Taloudellinen 
hyötyminen

Poliittinen muutos, 
egoismi

TOIMIJAT

Valtiot

Terroristit

Valtiot ja yritykset

Rikolliset

Aktivistit, haktivistit ja 
yksilöt

KOHDE

Kriittinen infra ja muut 
strategiset kohteet

Infra, voimavarat ja 
julkiset kohteet

Hallitukset, yritykset, 
yksilöt

Yritykset, yksilöt

Hallitukset, yritykset, 
yksilöt

Lähde: Kyberturvallisuus, Jarno Limnéll, s.113

http://privacygrade.org/
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Monia eri toimijoita

Lähde: Jarno Limnéll seminaariesitys

Salasana

 Annatko selaimen muistaa salasanat?

 Arvausten määrä? 

 rajaton vai rajallinen (esim. 3 kertaa)

 Montako salasanaa sinulla on? 

 mikä on niistä tärkein? 

Ei saa kirjoittaa 
muistiin

Joka paikkaan 
eri salasana

Riittävä
Dyg6439jvh!j8T

Vaihdettava 
säännöllisesti



17.3.2016

15

Salasanavuodot

 Adobe Systemsin lokakuisessa tietomurrossa paljastui 150 miljoonaa 

käyttäjätunnusta. Viikkoja myöhemmin käyttäjätunnukset päätyivät 

tiedostopalveluihin kenen tahansa ladattavaksi.

 226 334 suomalaista salasanaa (.fi päätteisiä osoitteita)

Lähde: http://leak.workflower.fi/

Salasana palautus (turvallisuus)?

 Jos sähköpostiosoitteesi murretaan, kuinka monen 

paikan salasanat vuotavat?

 Voiko sosiaalisen median tai netistä löydettävän 

informaation avulla nollata salasanan?

http://leak.workflower.fi/
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Käyttäjäsopimukset

 Asennat palvelua ja eteen tulee ”End-User License Agreement”.

 Oletko lukenut mihin sitoudut?
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Peruskäyttäjän ohjeet

 Älä klikkaa OK ellet ymmärrä kysymystä. Useimmiten ESC on parhain 

 Vieraskone / julkinen kone ei voi olla täysin turvallinen

 Vältä USB laitteita

 Oma selain pankkiasioihin, hupisivut toisella selaimella

 Säännöllinen varmuuskopiointi

Mobiililaitteen suojaaminen

 Jokaisella on nykyään pääsykoodi. Oletko vaihtanut PIN koodin 0000?

 Oletko vaihtanut vastaajan salasanaa?
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Valeprofiilit

 Usein rangaistavaa profiilin käytön vuoksi (petos, kunnianloukkaus)

 Itsenäiseksi rikokseksi 4.9.2015 lähtien (asianomistajarikos, rangaistus sakkoa)

Rikoslaki 38. luku 9 a -pykälä: ”Identiteettivarkaudesta voidaan tuomita, 

jos erehdyttääkseen kolmatta osapuolta käyttää oikeudettomasti toisen 

henkilötietoja, tunnistamistietoja tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa ja 

aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa.” 

Valeprofiilit???
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Swatting

 Niin kutsutut swatting-iskut eli swattaaminen on verkkopelaajien piirissä 

levinnyt ilmiö. Poliisille ilmoitetaan terrori-iskusta tai muusta vakavasta 

rikosepäilystä, jonka vuoksi asiaa ei ehditä tutkia vaan iskuryhmä lähetetään 

heti paikalle. Usein verkkokameran kautta pelaamistaan muille lähettänyt 

pelaaja on hämmästyksekseen pidätetty verkkoyleisön katsoessa. Swattauksen

kohteeksi joutuneissa on mukana myös julkisuuden henkilöitä, kuten Lil

Wayne, Miley Cyrus ja Justin Timberlake.

Mikä on tärkeää kyberturvallisuudessa?
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Puhelin seuraa terveyttäsi

 Kuinka monella on älyranneke?

Sosiaalinen media
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Ohjeistus

“

”

Pidä itsesi ja järjestelmäsi 

ajantasalla
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“

”

Oman identiteetin hallinta

“

”

Käytä tervettä järkeä!
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“

”

Kaikkien laitteiden ei ole 

pakko olla verkossa aina!

Iltalukemista

 Helsingin kauppakamari 

 Yrityksiin kohdistuvat kyberuhat 2015

 http://helsinki.chamber.fi/fi/yhdessa-yritysten-

puolesta/yritysturvallisuus/

 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

 Kyberosaaminen Suomessa – Nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen

 http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=9301

http://helsinki.chamber.fi/fi/yhdessa-yritysten-puolesta/yritysturvallisuus/
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=9301
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Kirjallisuutta

 Rikos meni verkkoon, 2015, Peltomäki & Norppa

 NSA – Näin meitä seurataan, 2014, Järvinen

 Fobban sosiaalisen median selviytymisopas, 2014, Forss

 Sosiaalinen media, Nettikiusaaminen, Koulu-uhkaukset, Viharikokset, 
Identtiteettivarkaudet, Petokset, Seksuaalirikokset, Tekijänoikeusrikokset

 Kyberturvallisuus, 2014, Limnell & Majewski & Salminen

 Fiktiota

 Jäätyvä Helvetti, 2015, Remes
” Suomi kipristelee 20 asteen pakkasen kourissa, kun Venäjän kyberhyökkäys 
pysäyttää Suomen infrastruktuurin ja erikoisjoukot tekevät selvää strategisista 
kohteista. ”

Sähköinen materiaali

 Viestintävirasto

 https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus.html

 Hakusana ”tietoturva” tai ”information security”

 Hakusana ”security report”

 Blog

 https://nakedsecurity.sophos.com/

 http://krebsonsecurity.com/

 https://threatpost.com/

 http://pjarvinen.blogspot.fi/

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus.html
https://nakedsecurity.sophos.com/
http://krebsonsecurity.com/
https://threatpost.com/
http://pjarvinen.blogspot.fi/
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Kiitos!

Kysymyksiä/Ajatuksia?


