
Tietoturva ja tietosuoja



Tietoturva (data security)
Tietoturvalla tarkoitetaan tiedon turvallista käyttöä, 
välitystä ja säilytystä. 

Turvalliseen tiedon välitykseen kuuluvat mm. salatut 
aineistot, suojatut tietoliikenneyhteydet sekä lähettäjän ja 
vastaanottajan luotettava todentaminen (kumpikin 
osapuoli on varma toisen identiteetistä).

Turvalliseen säilytykseen liittyy olennaisesti esimerkiksi 
palvelinlaitteiston suojaaminen tietomurroilta.
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Suomessa tietoturva-asioista vastaava taho on 
Liikenne- ja viestintävirasto - Traficom 1.1.2019 
alkaen.
Sen alaisuuteen kuuluu mm. 
Kyberturvallisuuskeskus, joka julkaisee  tietoja 
ajankohtaisista tietoturvaan liittyvistä asioista sekä 
yleisiä tietoturvaohjeita.

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi
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Tietosuoja – (Data protection)
Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 
Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja 
vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. 
Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä 
henkilötietoja voidaan käsitellä.
Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lakiin. Riippumaton 
viranomainen valvoo henkilötietojen suojaa koskevien säännösten 
noudattamista.

Lue lisää:

https://tietosuoja.fi/etusivu - Tietosuojavaltuutetun toimisto
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EU:n uusi tietosuoja-asetus
Henkilötieto: 
Kaikki tieto jolla voidaan tunnistaa luonnollinen henkilö

• Nimi 
• Henkilötunnus 
• Osoite 
• Email-osoite 
• Ip-osoite
• Verkkotunnistetiedot

(Cookies) 
• Kuvat 
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• Ikä 
• Harrastukset 
• Erityiset (arkaluontoiset) 
henkilötiedot: 
Fyysinen, fysiologinen, 
geneettinen, psyykkinen, 
taloudellinen, kulttuurillinen tai 
sosiaalinen tieto



Mistä niitä löytyy?
• IP-osoitteita yms. sisältävät lokitiedostot(!)
• Varaus-, CRM-yms. asiakkuudenhallintajärjestelmät 
• Sharepoint, Filenet yms. dokumenttienhallintajärjestelmät 
• Excelit, wordit yms. jotka sisältävät henkilötietoja 
• Sisäiset intrat jossa esim. henkilökunnan puhelinluettelo yms.
• Palkanlaskentajärjestelmät 
• Sähköposti 
• Skannatut dokumentit ja muut paperiarkistot 
• Valvontakameran tallenteet, valokuvat, videot
• Kulunvalvontajärjestelmät 
• Testidata
• Varmuuskopiot(!)
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Henkilökohtainen tieto puhelimessa

• sosiaalisia verkostoja
• salasanoja
• yhteystietoja
• kuvia
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Riski

Kadottaminen, unohtaminen 

• Sähköposti
• Yhteystiedot
• Luottotili 
• Luottokortti
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GDPR
(General Data Protection Regulation) yleinen 
tietosuoja-asetus

Se on uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota 
sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen.
GDPR antaa paremman suojan henkilötiedoillesi ja enemmän 
keinoja hallita tietojesi käsittelyä.
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Henkilön tietoturva

• Mihin palveluihin rekisteröidyn?
• Mitä julkaisen itsestäni Internetissä?
• Minkälainen salasana on turvallinen?
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Palvelujen tietoturva

• Turvallinen tunnistautuminen verkkopalvelussa
• Mistä tiedän onko yhteys salattu?
• Selaimen välimuisti ja evästeet
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Virustorjunta, 
haittaohjelmien poistaja
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• Käy varmistamassa jokaisen ladatun sovelluksen ja 
sivuston mainetiedot. 

• Varoittaa epäilyttävistä sovelluksista ja sivustoista. 
• Ohjelma antaa suojan verkkokauppa- ja 

pankkiasioinnissa. 
• Palomuuri ja lapsiturva. 
• Suojaa haittaohjelmilta, identiteettivarkauksilta ja 

helpottaa laitteiden etätyhjennyksiä ja -lukituksia.



Puhelimien appsien tietoturva

Laitteen turvallisuuden lisäksi puhelimissa on huomioitava 
asennettavien ohjelmien alkuperä ja luotettavuus. 
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Laitteen tietoturva

PIN ja SIM
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Langattoman verkon tietoturva
Avoimessa verkossa vähintään verkon ylläpitäjä voi 
seurata kaikkea liikennettä. 
Vaikka avoimen verkon käyttäminen ilman erillistä lupaa 
onkin sallittua, kannattaa miettiä hetki kenen ylläpitämää 
verkkoa käyttää, sillä se voi olla avoin pelkästään 
käyttäjien tietojen keräämiseksi. 
Oman langattoman lähiverkon eli WLANin ylläpidossa on 
muistettava asettaa verkolle salasana sekä suojata 
laitteen ja tukiaseman välinen liikenne.
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Paranna tietokoneen tietoturvaa:

1. Määritä salasana.
2. Aseta näyttösuojan lukitus.
3. Varmuuskopioi.
4. Lataa luotettavista lähteestä.
5. Päivitä käyttöjärjestelmää ja sovellukset.
6. Näyttösuoja.
7. Lapset ja vieraat!
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Paranna puhelimen tietoturvaa:

1. Vaihda sim-kortin alkuperäinen pin-koodi. 
2. Aseta näyttösuojan lukitus.
3. Tutustu etäpaikannukseen, -lukitukseen ja –

tyhjennykseen.
4. Päivitä käyttöjärjestelmää ja sovellukset.
5. Tarkista sovelluksien oikeudet.
6. Lapset!
7. Sulje liittymä, jos puhelin katoa.
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Laitteen löydettävyyden varmistaminen
Paikanna puhelin on oletuksena käytössä Android-laitteilla, joille 
on kirjauduttu Google-tilillä.
Jotta Paikanna puhelin toimii, kadonneen Android-laitteen

• on oltava päällä
• on oltava kirjautuneena Google-tilille
• on oltava yhteydessä mobiilidataan tai Wi-Fi-verkkoon
• on oltava näkyvissä Google Playssa
• sijainnin on oltava käytössä
• paikanna puhelin -toiminnon on oltava käytössä
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Lähteet, lue lisää:

https://support.google.com/accounts/answer/3265955

https://tietosuoja.fi/gdpr
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