
Älylaitteiden tietoturva
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Tablettitohtori ON paikalla –hanke



Perusasiat kuntoon

Älylaitteen tietoturvan vähimmäistaso



• Operaattorin oletuskoodin (0000 tai 1234) tietävät kaikki

• Oma, puolison tai lapsen syntymäpäivä on helppo arvata

Vaihto/Android (Android 8 Oreo):

• Asetukset

• Suojaus ja sijainti

• SIM-kortin lukitus

• Vaihda SIM-kortin PIN-koodi

Vaihto/iOS (iOS 12):

• Asetukset

• Mobiiliverkko

• SIM-kortin PIN

• Vaihda PIN

PIN-koodi

SIM-kortit 

hyväksyvät 

nykyisin myös 

yli neljän 

numeron PIN-

koodeja

Vaihda puhelimeesi kunnollinen PIN-koodi



• Numerokoodi (”PIN”)

• 4 numeroa liian lyhyt

• helpohko vakoilla syrjäsilmällä

• salasana 

• varma, jos käytössä vahva salasana

• näyttökuvio

• erittäin helppo vakoilla syrjäsilmällä

• sormenjälkitunnistus 

• varma ja erittäin nopea

• kasvontunnistus

• varma, mutta tekniikka vielä keskeneräistä?

• iiristunnistus

• varma, mutta tekniikka vielä keskeneräistä?

Näytön lukitus

Sormenjälki ja 

vähintään 

kuusinumeroinen 

koodi antavat jo 

hyvän suojan 

Käytä aina näytön lukitusta!



• Lukitsematon puhelin tarjoaa vapaan pääsyn sovelluksiin

• Lyhyt automaattilukituksen aikaraja (alle minuutin): 

• joutuu itse avaamaan usein 

• riski joutumisesta lukitsemattomana vieraisiin käsiin 

vähäinen

• Pitkä automaattilukituksen aikaraja (yli 5 min):

• ei lukkiudu kesken käytön

• riski joutumisesta lukitsemattomana vieraisiin käsiin 

kasvanut

• Sivujuoni: Mitkä ilmoitukset näkyvät lukitulla näytöllä ja 

kuinka? 

Näytön lukitus 
automaattisesti

Sormenjäljen 

kanssa aikaraja 

voi olla hyvinkin 

lyhyt

Näytön automaattinen lukitus on tärkeää



• Esimerkkejä täysin hyödyttömistä (heikoista) salasanoista:

• salasana, password

• 123456

• oma syntymäpäivä

• puolison, lapsen, koiran, kissan nimi

• auton rekisteritunnus

• mikä tahansa yhdistelmä edellisistä

• kaikki nämä väärin kirjoitettuina, esim. Pa$$W0rd

 Helppoja muistaa mutta yhtä helppoja arvata tai 

murtaa kokeilemalla

Salasanat

Nettirikollinen 

murtaa heikon 

salasanan 

sekunnin 

kymmenyksissä

Käytätkö hyödyttömiä salasanoja?



• ”Ei kaikkia munia samaan koriin”

• Yhden salasanan paljastuminen avaa rikollisille tien 

kaikkiin palveluihin, joissa sama salasana

• Jokaiseen palveluun pitäisi olla oma salasana

• Linkki YouTube-videoon:

Yksi salasana 
kaikkialle?

Nettirikollinen 

murtaa heikon 

salasanan 

sekunnin 

kymmenyksissä

Käytätkö samaa salasanaa eri paikoissa?

Teijo ja salasanat (Kyberturvallisuuskeskus)

https://youtu.be/JXX9fm8P_20


Merkityksetön merkkijono: k_W6%8_9gTY98aRR4f

• Lukukelvoton, ei tarkoita millään kielellä mitään

• Pitkän murtaminen kokeilemalla toivotonta

• Mahdoton arvata, hyvin vaikea muistaa

Kokonainen lause: Ryynäs-TopiTöppäsi13NorssiaAvantoon

• Helpohko opetella muistamaan

• Melko mahdoton arvata, varsinkin jos lauseessa ei 

ole päätä eikä häntää

• Kokeilemalla murtaminen käytännössä mahdotonta

Esimerkki muodostamisesta:

Vahva salasana

Käytä vain vahvoja salasanoja

Viestintäviraston salasanalinko
[https://pidempiparempi.fi/]

https://pidempiparempi.fi/


Mikä meitä uhkaa netissä?

TOP 5 Uhat ja ratkaisut

Lähde: Viestintävirasto, kyberturvallisuuskeskus



Mitä tapahtuu?

• ”Pankin edustaja”, ”poliisi” tms. kysyy pankkitunnuksiasi 

nettisivulla, sähköpostiviestissä tai tekstiviestissä. Asialla on kiire.

Mistä on oikeasti kyse?

• Kysyjä on nettirikollinen, joka yrittää huijata sinulta tietoja, joiden 

avulla hän pystyy tekemään rahaa. 

Herkkäuskoisuus

Mieti kahdesti ennen kuin napautat:

• Oletko varma, että viesti, linkki tai liite on aito? 

• Jos yhtään epäilyttää, soita ja kysy lähettäjältä.

Muista:

• Poliisi, pankki, verottaja tai mikään muukaan taho ei koskaan kysy 

pankkitunnuksiasi sähköpostilla, tekstiviestillä tai millään 

muullakaan tavalla, ethän lain mukaan edes saa niitä heille antaa.

UHKA

RATKAISU



Mitä tapahtuu?

• Kun napautat sähköpostiliitettä, sosiaalisen median viestiä, 
mainosta tai linkkiä, ruudulle tulee ilmoitus, jonka mukaan 
laitteesi on siepattu ja tietosi salakirjoitettu. 

• Tiedot luvataan palauttaa, jos maksat X euroa.

Mistä on oikeasti kyse?

• Jouduit kiristäjän (tai valekiristäjän) uhriksi. 

Kiristys 
haittaohjelmalla

Toimi järkevästi:

• Tee rikosilmoitus poliisille. Älä maksa.

• Etsi salauksen purkukeinoa esim. Europolin ylläpitämästä No More 

Ransom -palvelusta (www.nomoreransom.org)

Varaudu:

• Pidä varmuuskopiot kunnossa.

• Älä avaa tuntematonta liitettä tai linkkiä

UHKA

RATKAISU



Mitä tapahtuu?

• Tuntematon onnistuu kirjautumaan palveluihin sinuna.    

Kuinka näin pääsi käymään?

• Rikollinen löysi tai arvasi salasanasi. 

• Sinut huijattiin kirjautumaan valeverkkokauppaan tai 
käyttämässäsi palvelussa tapahtui tietovuoto

• Käytit palvelussa sähköpostisi salasanaa ja rikollinen pääsi 
palveluun pyytämällä salasanan nollaamista sähköpostitse

Käyttäjätunnusten 
varastaminen

Varaudu:

• Määritä jokaiseen palveluun erilainen vahva salasana

• Käytä kaksivaiheista tunnistautumista

• Käytä salasanaohjelmaa, joka luo satunnaisia salasanoja

Muista:

• Pidä erityisen hyvää huolta sähköpostisi salasanasta!

UHKA

RATKAISU



Mitä tapahtuu?

• Haittaohjelma pääsee käsiksi laitteeseesi ja aiheuttaa harmia

Kuinka näin pääsi käymään?

• Järjestelmän ja/tai sovellusten päivitykset olivat jääneet tekemättä 
erehdyksessä tai tarkoituksella

• Järjestelmä on vanhentunut eikä siihen saa enää päivityksiä, 
jolloin myöskään sovellusten uudet versiot eivät ole saatavilla

Päivittämätön 
järjestelmä

Varaudu:

• Käytä automaattista päivitystä, mutta tarkista silti aika ajoin, että 

päivitykset on tehty (päivitys voi esim. vaatia WiFi-yhteyden).

• Kiinnitä erityistä huomiota selaimen päivittymiseen.

• Jos laitteesi on vanhentunut, kannattaa harkita virustorjuntaa 

(Android) tai jopa uutta laitetta 

UHKA

RATKAISU



Mitä tapahtuu?

• Huomaat, että joku on saanut haltuunsa yksityisiä tietojasi

Kuinka näin pääsi käymään?

• Annoit sovellukselle kaikki mahdolliset oikeudet miettimättä 
ollenkaan, mihin sovellus oikeuksia tarvitsee

• Jätit some-palvelussa kaikki tietosi kaikkien nähtäväksi

• Rikolliset saivat tietosi haltuunsa ja myyvät niitä eniten tarjoavalle

Yksityisyys on 
kauppatavaraa

Älä ole liian avoin:

• Kaikkea ei ehkä kannata netissä kertoa, vain välttämätön

• Sovelluksen ei aina tarvitse päästä käsiksi kaikkeen mahdolliseen 

(Mihin taskulamppusovellus tarvitsee mikrofoniasi?)

Muista:

• Minkä nettiin laittaa, pysyy siellä. Sitä ei saa netistä pois kukaan. Ei 

millään keinolla. Ei hyvällä eikä pahalla.

• Suojele myös lasten oikeutta yksityisyyteen.

UHKA

RATKAISU



Perusasiat kunnossa, uhat tunnistettu.

Mitä muuta pitäisi muistaa? 



• Tietoturvapäivityksen tekemättä jättäminen avaa laitteesi 

nettirikollisille

• Käytä automaattisia päivityksiä

• Tarkista silti säännöllisesti, onko päivityksiä jäänyt jostain 

syystä asentamatta

• Asentaminen voi vaatia WiFi-yhteyttä ja/tai 

verkkovirtaa, jolloin älypuhelimen päivitys voi jäädä 

huomaamatta roikkumaan

• Järjestelmän versionumeron ja viimeisimmän päivityksen 

ajankohdan näkee laitteen asetuksista

Muistitko 
päivittää 
laitteesi?

Päivittämättä 

jättäminen on 

kuin jättäisi 

kotioven 

sepposen 

selälleen.

Lue ilmoitukset, tarkista päivitykset



• Android: uusi pääversio joka vuosi

• Valmistajat: monella oma, muokattu Android-versio

➢ Valmistajien päivitykset jäljessä Android-kehityksestä

➢ Valmistajat saattavat jopa jättää Androidin 

tietoturvapäivityksiä väliin omassa versiossaan

• Vanhentunut järjestelmä on tietoturvariski

Päivitykset 
jäävät jälkeen

Päivittämättä 

jättäminen on 

kuin jättäisi 

kotioven 

sepposen 

selälleen.

Android: Laaja versiokirjo hidastaa päivityksiä



Päivitysten 
viivästyminen: 
esimerkki

Android, versio 9 (Pie), julkaistu 6.8.2018
Päivitysten tilanne Suomessa 5.4.2019 (8 kk)

suosituimpien valmistajien mallistoissa

Valmistaja Päivitettäviä

malleja

Päivitys ON

saatavana

Arvioitu

viim. 6/19

Luvattu
myöhemmin

HMD/Nokia 20 13 2 5

Sony 9 6 - 3

Samsung 24 5 11 8

Xiaomi 17 7 - 10

Huawei(*) 15 4 6 5

Honor 7 3 - 4

OnePlus 5 3 - 2

Asus 16 2 - 14

LG 11 1 9 1

Motorola 10 5 - 5

YHTEENSÄ 134 49 (37 %) 28 (21 %) 57 (43 %)

(*) Google perui 19.5.2019 Huawein Android-lisenssin, mikä voi viivästyttää päivityksiä tai lopettaa ne kokonaan  



• Ei päivityksiä sovelluksiin = ei korjauksia niistä 
paljastuneisiin haavoittuvuuksiin

• Sovelluksen lataaminen sovelluskaupan ulkopuolelta on 
”venäläistä rulettia” (tietyin poikkeuksin)

• Ennen sovelluksen lataamista tutustu sovelluskaupassa 
sovelluksen tietoihin ja arvosteluihin

• Älä anna sovellukselle muita oikeuksia kuin ne, joita se 
oikeasti tarvitsee toimiakseen

• Varo erityisesti suosittujen sovellusten hämäriä kopioita

• Nettiselain on tietoturvan kannalta usein ketjun heikoin 
lenkki

• osoitteiden väärentäminen on helppoa

• käyttäjä voidaan onnistua huijaamaan väärälle 
sivustolle

Ovatko 
sovelluksesi 
turvallisia?

Haittaohjelmatkin ovat sovelluksia



Tyypillinen toimintamalli:

1. Saat houkuttelevan mainoksen tai tarjouksen

a) sähköpostiviestinä

b) some-viestinä

c) tavallisesti luotettavan nettisivun mainoksena

2. Napautat mainosta/tarjousta nähdäksesi tarkemmin 
mistä on kyse

3. Laitteesi rupeaa välkyttämään näyttöä, värisemään tms. 
ja kertoo, että laitteessa on ongelma (esim. virus)

4. Sinulle tarjotaan ongelman korjaamiseksi linkkiä

5. Napautat linkkiä 

6. Sinua pyydetään antamaan korjausohjelmalle lisää 
oikeuksia

7. Hyväksyt tavallista laajemmat oikeudet

Onneksi olkoon! Asensit juuri haittaohjelman!

Kuinka saat 
haittaohjelman 
älylaitteeseesi?

Sinut huijataan asentamaan haittaohjelma



Haittaohjelma voi pahimmillaan

• käyttää puhelinta/tekstiviestejä yhteydenottoihin kalliisiin 

ulkomaisiin palvelunumeroihin

• siepata yhteystietosi ja yrittää levittäytyä ystäviesi 

laitteisiin

• ottaa hallintaansa laitteesi kameran ja mikrofonin ja 

vakoilla kaikkia tekemiäsi

• avata laitteellasi väärennettyjä kirjautumisruutuja ja 

varastaa käyttäjätunnuksiasi ja salasanojasi

• väärentää klikkauksia mainossivustoille tuottaakseen 

tuloja rikollisille

Mitä 
haittaohjelma 
tekee?

Tietovarkauksia, kalliita viestejä yms.



• Älylaitteet ovat varsin turvallisia, jos

• järjestelmä on ajan tasalla

• sovellukset ovat ajan tasalla

• tuntemattomat linkit/liitteet jätetään avaamatta

• omia tietoja ei paljasteta varomattomasti

• laitteen suojaus ja salasanat ovat kunnossa

• laitetta ei anneta valvomatta kenenkään vieraan 

haltuun edes pieneksi hetkeksi

• Käytännössä haittaohjelmat pääsevät älylaitteisiin vain 

käyttäjän itsensä asentamina

Onko älylaite 
erityisen vakava 
tietoturvariski?

Huolellisesti 

käytettynä ja 

ajan tasalla 

pidettynä 

älylaite on 

turvallinen laite

Käyttäjän omat toimet ovat suurin riski



• Jaatko kaiken mahdollisen tiedon itsestäsi Facebookissa 
kaikille käyttäjille?

• Annatko palveluissa aina oikean syntymäaikasi, jos palvelu 
kysyy sitä?

• Oletko koska tahansa valmis antamaan nimesi, osoitteesi ja 
syntymäaikasi kilpailuun, jonka taustoista et tiedä mitään?

• Tiedätkö esimerkiksi, että WhatsApp 

• saa oikeudet yhteystietoihisi

• voi jakaa niitä edelleen

Saatat paljastaa ystäväsi salaisen puhelinnumeron 

• Tiedot voivat joutua rikollisten käsiin

• Käyttäjätiedot ovat rahanarvoista tavaraa rikollisille, siksi niitä 
kerätään aina kun tilaisuus tulee

• Palvelun kotipaikka vaikuttaa, esimerkiksi Facebookin ja 
WhatsUpin kanssa sovelletaan USA:n Kalifornian osavaltion 
säädöksiä

Mitä kerrot 
itsestäsi ja 
kenelle?

Tarkoituksella ja vahingossa



Nettihuijauksen anatomia



• Jos tuntematon vastaantulija kertoo Toripolliisin varjossa 
Penalle, että tämä on voittanut espanjalaisessa lotossa 
10.000.000 €, mutta voiton saamiseksi Penan pitää ensin 
antaa 1000 € käteistä voiton siirtämisen kustannuksiin, 
niin antaako Pena tälle tuntemattomalle tonnin? Tuskin.

MUTTA

• Jos Pena saa Toripolliisin ohitse kulkiessaan täysin 
tuntemattomalta lähettäjältä some-viestin, jossa tuota 
tonnia pyydetään tilille, hän säntää (netti)pankkiin 
maksamaan tonnin

VAIKKA

• Pena tietää, että ei ole koskaan osallistunut 
espanjalaiseen lottoon

• Pena ei tiedä kysyjästä mitään

Nettihuijaukset

1

Edes älylaitteen 

kanssa kadulla 

kulkiessa ei ole niin 

kiire, etteikö olisi 

aikaa ajatella hetki! 

Klassiset ”nigerialaiskirjeet”



• Nettisivun mainoksessa, Facebookin ilmoituksessa tai 
sähköpostiviestissä tonnin puhelin eurolla tai 
kymppitonnin auto tonnilla: syytä epäillä huijausta

• Jos mikä tahansa tarjous on poikkeuksellisen edullinen ja 
kaupanteolla on jostain syystä kova kiire, on syytä epäillä 
huijausta

• Muista: On oikeasti mahdotonta voittaa kilpailusta, 
arvonnasta tai rahapelistä, johon ei ole edes osallistunut!

• Ole varovainen tilausansojen kanssa: halpa tuote/näyte 
voi kätkeä sisäänsä kestotilauksen, jota on vaikea lopettaa 
ja joka tulee lopulta kalliimmaksi kuin jos näytteen olisi 
ostanut kaupasta normaalihinnalla

Ja vielä kertauksen vuoksi...

Nettihuijaukset

2

Edes älylaitteen 

kanssa kadulla ei 

ole niin kiire, 

etteikö olisi aikaa 

ajatella hetki 

Jos jokin näyttää liian hyvältä ollakseen 

totta, se ei yleensä olekaan totta!





Apuvälineitä tietoturvan viimeistelyyn



• Markkinoilla on kymmeniä salasanasovelluksia kaikille 
mahdollisille laitteille

• lehdistä löytyy testejä, esimerkiksi 

• Kuluttaja 6/2018 (12 sovellusta)

• Mikrobitti 16.2.2018 (4 sovellusta)

• useimmista myös ilmaisversio saatavana, maksulliset 
hintaluokassa 10 – 40 €/v.

• sovellus tallettaa salasanat salakirjoitettuina

• käyttäjän tarvitsee muistaa vain yksi salasana, joka 
toimii sovelluksen pääsalasanana

• Suosittuja sovelluksia mm. Lastpass, Dashlane, 1Password, 
True Key, F-Secure Key

• Tuntematon, taustaltaan epämääräinen sovellus: Ei!

Salasanasovellus

Salasanasovellus 

auttaa pitämään 

joka palvelussa 

erilaista vahvaa 

salasanaa

Salasanasovellus muistaa salasanat puolestasi



• Apple/iOS: ei tarvita, ei edes saatavissa

• Google/Android: tarve riippuu päivitysten saatavuudesta

• Uusi laite, päivitykset tulevat nopeasti: hyöty 

kyseenalainen

• Uusi laite, päivitykset tulevat hitaasti: kenties 

tarpeellinen

• Vanha laite, ei päivitettävissä: tarpeellinen

• Virustorjunnan suurin hyöty älylaitteessa on, että se 

torjuu myös muita haittaohjelmia ja estää tietojen 

kalastelua, jotka ovat älylaitteissa paljon yleisempiä 

ongelmia kuin varsinaiset virukset

VirustorjuntaTarvitaanko älylaitteessa virustorjuntaa?



VPN = ”Suojaputki läpi internetin”

• Tiedot kulkevat salattuina käyttäjän valitseman VPN-
palvelimen kautta kohteeseen

• Tietojen nuuskiminen esim. avoimessa WiFi-verkossa 
ei hyödytä rikollisia

• Käyttäjän yksityisyys paranee

• Kohde näkee vain VPN-palvelimen sijainnin verkossa, 
ei käyttäjän todellista sijaintia

• Käyttäjän todellinen nettiosoite ei näy muille kuin 
VPN-palvelimelle

• Jos VPN-palvelu ei vuoda tietoja, käyttäjä on netissä 
anonyyminä

• Jos kierros läpi VPN-palvelun on pitkä, yhteys saattaa hidastua

• Palvelu syytä valita huolellisesti, halpa/ilmainen palvelu heikon 
tietosuojan maassa voi hankkia tulonsa myymällä käyttäjätietoja 
ulkopuolisille

VPN

(Virtual Private 
Network)

WiFi-verkkojen 

käyttäminen on 

turvallisempaa, 

kun käytössä on 

VPN

Mikä on VPN?



Tietoturva on myös valintoja



• Avoin WiFi-verkko voi olla tietoturvariski

• Kenen verkko on oikeasti kyseessä? 

• Voiko ylläpitäjään luottaa?

• Jos suojatun WiFi-verkon salasana on kenen tahansa 
saatavilla, se on käytännössä avoin WiFi-verkko

• Nettiselaimella (Firefox, Chrome ym.) muodostetut 
salaamattomat yhteydet riskialttiita (salakuuntelu, 
tietojen sieppaus)

• VPN:llä voidaan torjua riskejä

• Myös mobiiliverkosta on mahdollista kaapata tietoa, mutta se 
on paljon, paljon vaikeampaa kuin WiFi-verkosta

• liittynee lähinnä tiedustelupalvelujen toimintaan

• Mieluummin mobiilidata kuin tuntematon WiFi-verkko!

Verkon valinta
Mobiilidata (4G) vai WiFi?

Avointen WiFi-

verkkojen 

huijauskäyttö on 

yleistä vilkkaissa 

turistikahviloissa



• Pankkipalvelulle saa sovelluskaupasta oman 
sovelluksen, lataa siis se ja käytä sitä!

• Selain on huijattavissa valesivustolle, sovellus ei ole

• Selainta käyttäessäsi saatat erehdyksessä napauttaa 
valesivuston linkkiä, jolloin annat pankkitunnuksesi 
rikollisille

• Sovellusta käyttäessäsi yhteyden muodostus on 
sisäänrakennettuna sovelluksessa

• Kukaan ei voi päästä väliin

• Et voi vahingossa tulla huijatuksi väärennetylle 
sivustolle

• Sovellus ja pankki tunnistavat toisensa varmasti

Yhteystavan 
valinta

Käytänkö nettipankkia 

selaimella vai sovelluksella?

Varmuuden 

vuoksi: Älä hoida 

pankkiasioitasi 

tuntemattomassa, 

avoimessa WiFi-

verkossa!



Lisää aiheesta



YLE Areena: Docstop: Team Whack - kaikki on hakkeroitavissa

(https://areena.yle.fi/1-4664681)

YLE Digitreenit: Säästä hermojasi - ota käyttöön salasanaohjelma 

(https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/01/digitreenit-saasta-
hermojasi-ota-kayttoon-salasanaohjelma)

Viestintävirasto/Kyberturvallisuuskeskus: 

• Yksityishenkilöiden 5 yleisintä tietoturvauhkaa ja ratkaisua 2017

(https://legacy.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietotur
vanyt/2018/01/ttn201801231350.html)

• Kybersääkooste 

(https://legacy.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietotur
vanyt/kybersaa.html)

• Tietoturvaraportti vuodelta 2018 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/tie
toturvan-vuosi-2018-keraa-kyberturvallisuuden-
havainnot-opeiksi-ja-luo-katseen

Linkkejä



Viestintävirasto, kyberturvallisuuskeskus

• Millainen on hyvä salasana: https://pidempiparempi.fi/

• Turvalistit-kampanja: https://turvalistit.fi/

• Tietoturvakatsaus: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi

Poliisi

• Huijauksen muodoista: https://www.poliisi.fi/rikokset/huijaukset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

• Huijaukset ja tilausansat: https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-

ohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/huijaukset/

Aiheesta 
muualla

Pohdittua lisätietoa tietoturvasta



Kiitokset!

www.ouka.fi/kirjasto

Kari Rönkä

Tablettitohtori ON paikalla -hanke


