
NETTIRIKOLLISUUS
ESA KAUPPINEN



 PALOMUURI 
Palomuuri on 
tietotekniikassa 
järjestelmä, jonka on 
tarkoitus estää asiaton 
pääsy verkosta toiseen, 
varsinkin internetistä 
lähiverkkoon.

Palomuuri on kuin 
vahtimestari, joka valvoo 
ketkä on mahdollista 
päästää sisälle ja ketkä ei





NIGERIALAISKIRJEET
”ONNEKSI OLKOON OLET VOITTANUT XX M€ /SAANUT PERINNÖN” JNE

OLEN JURISTI/SAANUT PERINNÖN JA LAHJOITAN SEN SINULLE

OLET VOITTANUT EUROLOTOSSA

SINULLE ON PAKETTI K-KAUPASSA

NÄISSÄ KYSELYISSÄ ON OLENNAISTA:

VERKKOPANKKIEN TUNNUSTEN KYSELY JA RAHA

ROMANSSI HUIJARIT

Ensimmäisiä nykyaikaisien huijauksien kaltaisia huijauksia on esiintynyt jo 1700-luvulla. 
Tunnetuin 1700-luvulta lähtöisin oleva huijaus oli niin sanottu ”spanish prisoners” (Espanjalaiset 
vangit). Siinä huijarit ottivat yhteyttä kirjeitse yleensä varakkaisiin bisnesmiehiin ja väittivät, että 
aikovat salakuljettaa jonkun varakkaaseen perheen kuuluvan pois espanjalaisesta vankilasta.

Twitter viesti Paavo 
Arhinmäelle



IDENTITEETTIVARKAUDET
Roskalaatikkoon tai jätekatokseen laitetuista papereista, joissa  
yhteystietosi näkyvät. Esim. verotiedot tai potilastiedot, joissa 
näkyy henkilötunnus.

Lukitsemattomista postilaatikoista.

Varastetuista tai pudonneista lompakosta tai sen korteista.

Tietojenkalasteluviesteistä (lähemmin seuraavalla sivulla)

Soittamalla tai kysymällä tietoja. Soittaja voi esiintyä esim. 
poliisina tai muuna virkailijana.

Keräämällä tietoja somesta esim. ”Kuka tai mikä olen”



TIETOJENKALASTELU (PHISHING)

• TUNNISTA TIETOJENKALASTELUVIESTIT NÄISTÄ PIIRTEISTÄ:

 Saat sähköpostiisi viestin, jota et ole odottanut

 Et tunnista viestin lähettäjän sähköpostiosoitetta. Lähettäjä saattaa vaikuttaa 
luotettavalta. Lähettäjäksi kerrotaan esim. pankki tai luottokorttiyhtiö

 Viesti on kirjoitettu huonolla suomen- tai englanninkielellä

 Viestissä esimerkiksi varoitetaan turvallisuusuhasta tai kerrotaan teknisestä viasta, joka 
edellyttää kiireellisiä toimia

 Viestissä voidaan luvata rahaa tai uhkaus sulkea tilisi

 Viestissä oleva linkki tai tai verkko-osoite ohjaa sivulle, jossa sinulta kysytään 
luottamuksellisia tietoja

 



TIETOJEN KALASTELU (PHISHING)



TIETOJEN KALASTELU (PHISHING)



TIETOJEN KALASTELU (PHISHING)



TIETOJEN KALASTELU (TYPOSQUATTING)

 Huijarit hankkivat domainin 
osoitteelle, jonka voi kirjoittaa 
selaimen osoiteriville vahingossa. 
Tämän niin sanotun typosquatting-
tekniikan avulla luodulla 
verkkotunnuksella saadaan kävijät 
harhautettua väärennetylle 
sivustolle.



KIRISTYSOHJELMAT (RANSOWARE)

Ransomwarea esiintyy kahdessa 
muodossa
Ensimmäisessä muodossaan haittaohjelma 
salaa oikeasti koko tietokoneen kovalevyn 
tai ainakin osan siitä, eikä purkuavainta 
luonnollisesti ole kuin rikollisella 
osapuolella. Tämän purkuavaimen 
saamiseksi haittaohjelma esittää näytöllä 
puhelinnumeron, johon soittamalla 
purkuavaimen saa itselleen.

Toinen olomuoto on ns. fake ransomware 
eli huijaushaittaohjelma. Tällainen 
huijausohjelma asentuu tietokoneeseen 
esimerkiksi internetselaimen lisäosana. 

Muista tehdä kovalevystäsi kopio





• MIETI NÄITÄ AINA KUN 
SAAT SÄHKÖPOSTIA TAI 
TEKSTIVIESTIN 



MITEN SUOJAUDUN
Suojaa tietokoneesi,verkkosi ja tietosi. Opettele fiksut turvatavat, niin pärjäät 
digitalisoituvassa maailmassa.

Pidä käyttöjärjestelmä, selain ja selaimen liitännäiset päivitettyinä. Kun 
ostat koneen,osta valmiiksi asennettuna ja pyydä laittamaan 
automaattiset päivitykset päälle

Pidä palomuuri ja viruksentorjunta ohjelmat aina päällä. Hanki 
kunnollinen virustorjunta ohjelma. (Win 10 oma virusohjelma on 
riittävä)

Käytä pääkäyttäjän oikeuksia vain tarvittaessa

Käytä vahvaa salasanaa



MITEN SUOJAUDUN

ÄLÄ MENE VERKKOPANKKIIN KAHVILAN AVOIMESSA VERKOSSA.

 Monet kahvilat, kirjastot,junat ja muut palvelut antavat nykyään asiakkaiden käyttöön 
internetyhteyden. Niillä on oma suojaamaton eli avoin langaton verkkonsa. Siihen pääsee 
kirjautumaan kuka tahansa verkon alueella oleva asiakas

Koska samassa verkossa on muitakin käyttäjiä, älä tee siellä mitään henkilökohtaista 

 LUE KAHVILASSA LEHTIÄ, KÄVÄISE SOMESSA TAI ETSI VAIKKA AUKIOLOAIKOJA. ÄLÄ MENE PALVELUIHIN, JOISSA 
PITÄÄ ANTAA SALASANA, KÄYTTÄJÄTUNNUS TAI ESIMERKIKSI MAKSUKORTIN TIETOJA.



MITEN SUOJAUDUN

TYHJENNÄ SELAUSHISTORIA VIERAALTA KONEELTA

Mikäli käytät vierasta tietokonetta 
esimerkiksi kirjastossa tai 
kahvilassa. Käytä incognito tilaa 
Chrome , InPrivate tilaa Edge tai 
Yksityinen selaus Firefox ja Safari

 Putsaa tietokoneelta aina käytön 
jälkeen selaushistoria. Silloin ei 
kukaan voi katsoa millä sivuilla 
kävit. 



MITEN SUOJAUDUN
Pankit ja muut vahvaa tunnistautumista 
vaativat palvelut

Kirjaudu internetsivujen kautta
kun haluat katsoa tai muokata omia 
tietojasi palveluissa ,jotka vaativat 
vahvaa tunnistautumista

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan mene näihin 
palveluihin painamalla
linkkiä, jota sinulle lähetetään 
esimerkiksi sähköpostissa tai
tekstiviestissä.



MITEN SUOJAUDUN

Turvallinen yhteys



MITEN SUOJAUDUN
Sovellusten eli applikaatioden 
lataaminen

Lataa aina luotetusta paikasta
Tarkasta latausten määrä. Ladattu ”miljoonia”
Selaimelta latauksessa voi tulla haitakkeita tai 

 ”rönsyjä”
 

 
Älä koskaan lataa mitään muistitikulta, 
jonka sisällöstä et ole varma. 



NETTI OSTAMINEN



NETTI OSTAMINEN

• Vältä etukäteismaksua – pyri tekemään kaupat henkilökohtaisessa tapaamisessa
• Jos on pakko lähettää tuote postitse, niin pyri tekemään kaupat postiennakolla.
Silloin voit aina tarkastaa tuotteen ennen sen lunastamista.
• "Stalkkaa" FB, Google ja numerotiedustelu; nimi ja puhelinnumero,
löytyykö/vastaako?
• Käytä Googlen kuvahakua

VAROITUSMERKKEJÄ
• Prepaid liittymä myyjän yhteystietona
• Kiire
• Jos kauppa kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se on usein huijaus
• Muu kuin oma pankkitili, pikasiirtopalvelu, bitcoin ym.
• Myyjä välttelee tapaamista



   

Paras suoja 
tietomurtoihin olet 
sinä itse!
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