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Uusia mahdollisuuksia, 
uhkia ja velvollisuuksia

Verkkorikollisuus on lisääntynyt ja hyökkäyksen kohteeksi 
joutumisen todennäköisyys on kasvanut viime vuosina. 

Rikolliset ovat alkaneet hyödyntää hyökkäyksissään julki tulleita uusia 
haavoittuvuuksia yhä kiihtyvällä vauhdilla. Organisaatioiden onkin varaudut-
tava päivittämään tietojärjestelmiään ja sovelluksiaan yhä nopeammin. 
 
Huijausten ja tietojenkalastelun kohteeksi päätyvät kaikki. Huijauksista 
kärsivät päivittäin niin yritykset, julkishallinto, yhdistykset, rahastot, säätiöt 
kuin oppilaitoksetkin. Vaarassa ovat yrityksen omien tietojen lisäksi  
yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tiedot.

lähde: Kyberturvallisuuskeskus, Tietoturvan selviytymispakki koteihin ja toimistoihin

Tietoturva ei ole kuitenkaan peikko tai 
pelkkä ikävä velvollisuus

Hyvin huolehdittu tietoturva tuo mukanaan  
täsmällisyyttä kaikkeen yrityksen tekemiseen, sekä 
tarjoaa parempaa sekä turvallisempaa palvelua 
asiakkaalle. 

Perusasioista huolehtimalla riskit voidaan  
minimoida, ja velvoitteista selvitään helposti.

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/tietoturvan-selviytymispakki-koteihin-ja-toimistoihin-3-uhkaa-ja-ratkaisua


• Sähköpostin riskit: tiedonkalastelu, haitalliset linkit ja liitetiedostot,  
luottamuksellisen tiedon lähettäminen salaamattomana

• Käyttäjien osaamattomuus tai huolimattomuus
• Käyttäjien rajoittamattomat oikeudet
• Heikkojen salasanojen käyttö
• Oletussalasanojen käyttö

Yleisimmät PK-yrityksen
tietoturvaongelmat

• Johdon ymmärrys tietoturvariskeistä: -mitä ne ovat ja kuinka suuria  
kustannuksia voi syntyä jos käy huonosti?

• Keskitetyn valvonnan ja hallinnan puute, ei ole käsitystä kokonaistilanteesta
• Haavoittuvuuksien keskitetty ja systemaattinen korjaaminen puuttuu
• Tietoturvaongelmia ei havaita seurannan puutteellisuuden vuoksi
• Lukuisat ulkoistukset monimutkaistavat tiedonhallintaa
• Epäselvät vastuut

Johto

Käyttäjät

• Avoimien wifi-yhteyksien riskit
• Mobiililaitteiden suojaamattomuus
• Mobiililaitteisin liittyvät riskit: Laite saatetaan varastaa tai se voi kadota
• Tietoturvattomat IOT-laitteet
• Heikko suojaus internetin kautta tulevia uhkia vastaan
• Pääte- ja verkkolaitteiden asennuksen ja käyttöönoton puutteellinen 

hallinta
• Käytöstä poistuvien laitteiden luotettava ja systemaattinen tyhjentäminen
• Varmuuskopioinnin satunnaisuus ja puutteellisuus

Laitteet



Väitteitä ja kysymyksiä 
tietoturvasta

”Laitteidemme tietoturva on jo päivitetty”

Tiedätkö varmasti, että tietoturva on ajan tasalla kaikissa yrityksen laitteissa? 
Voitko seurata sitä keskitetysti, ja osoittaa sen myös kysyttäessä viranomai-
selle? Yrityksissä on usein laitteita, yhteyksiä tai toimintatapoja, joita ei ole 
huomioitu tietoturvan kannalta.

”Ei salattavaa tietoa, ja meidän tietomme ei  
kiinnosta ketään”

Voitko sanoa saman asiakkaidesi ja yhteistyökumppaneidesi puolesta? Yrityk-
sesi verkossa, pilvipalveluissa, tietokoneissa, tulostimissa, mobiililaitteissa ja 
IoT-laitteissa on todennäköisesti vähintään asiakkaidesi yhteystietoja,  
mahdollisesti myös muuta luottamuksellista tietoa. Myös viranomaiset (GDPR)  
vaativat, että voit osoittaa tehneesi tarvittavat toimenpiteet tietoturvan eteen.

”Mikä tieto on arvokasta?”

• Henkilötiedot eri muodoissaan: Potilastiedot, asiakasrekisteri, työntekijäre-
kisteri, verkkokaupan tilaukset, tarjouspyynnöt, verkkosivujen lomakkeet

• Yrityksen sisäiset asiakirjat: tarjoukset ja raportit
• Liikesalaisuudet: tulevaisuuden suunnitelmat, budjetit, analyysit, tuotekehi-

tysdokumentit
• Muut arvokkaat tiedot: valokuvat ja videot



”Kuka vastaa tietoturvasta?”

Onko se ”joku”? Yrityksellä on hyvä olla yhteiset tietoturvakäytännöt ja henki-
löt, jotka vastaavat kokonaisuudesta ja käytetyistä ratkaisuista. Jokainen  
yrityksen työntekijä kuitenkin huolehtii siitä, että päivittäinen työ on turvallista.

”Ei ole ollut ongelmia virusten kanssa”

Kehittyneet haittaohjelmat toimivat usein taustalla huomaamatta. ”Puhtaassa” 
verkossa voi pesiä pitkäänkin haittaohjelmia, jotka esimerkiksi toimittavat tieto-
ja edelleen hyödynnettäväksi. Virustorjunta on vain yksi osa toimivaa  
tietoturvaratkaisua.

”Tarvitaanko Macceihinkin tietoturvaohjelmistoa?”

Maceillakin on laajasti levinneitä haittaohjelmia, ja niiden määrä on voimak-
kaassa kasvussa. Huijaukset, tietojenkalastelu ja tietojen katoaminen ovat 
riskinä käyttöjärjestelmästä riippumatta.

”Mobiililaite ei saastu.”

Mobiilihaittaohjelmien määrä on merkittävä, erityisesti Androidille. Suuri riski on 
tietojen joutuminen vääriin käsiin huijaussivustojen kautta – ilman että laite on 
edes saastunut. Vaarana ovat myös avoimet Wifi-verkot ja laitteen katoaminen, 
jolloin laite pitää voida tarvittaessa lukita tai tyhjentää.

”Miksi kuluttajatuotetta ei voisi käyttää  
yrityksessä?”

Yritystuotetta voidaan hallinnoida keskitetysti. Sen avulla voidaan olla selvillä 
päätelaitteiden tietoturvan tilanteesta. Jonkun on vastattava kokonaisuudes-
ta, sillä jos sovellukset ja asetukset päivitetään manuaalisesti laitteesta käsin, 
on erehtymisen vaara suuri. Keskitetty hallinta tuo säästöjä tehokkaampien 
päivitys- ja hallintaoperaatioiden kautta jo pienessäkin organisaatiossa. Myös 
tiedot ja raportit viranomaisia varten saadaan helposti kaikkien laitteiden osalta 
yhdestä paikasta.



Askeleet parempaan 
tietoturvaan

1. Laadi käytännöt ja roolit, kouluta henkilöt

2. Yksinkertaista tiedon hallintaa

3. Hallitse ratkaisuja keskitetysti

4. Varaudu ongelmatilanteisiin

5. Kartoita ja seuraa jatkuvasti



1. Laadi käytännöt ja 
roolit, kouluta henkilöt
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Kun kaikilla yrityksen työntekijöillä ja kumppaneilla on tiedossa selkeä toiminta-
suunnitelma ja ohjeet eri tilanteiden varalle, se vähentää riskejä ja selkeyttää ja 
nopeuttaa työn tekemistä, sekä toimintaa odottamattomissa tilanteissa. 

• Mikä tieto on arvokasta?
• Mitä tietoa tallennetaan, ja mihin?
• Kuka tietoa käsittelee, miten ja missä tilanteissa?
• Mitä vaatimuksia nämä aiheuttavat käytännöille ja välineille?
• Mitä tietoturvariskejä yrityksellä on?
• Miten toimitaan ongelmatilanteissa?

Käyttöoikeudet helpottavat luomaan jokaiselle sopivan 
roolin, jolloin tietoja käsittelevät vain ne, jotka niitä  
tarvitsevat, mikä vähentää sekä tahallisten että  
tahattomien väärinkäytösten vaaraa. 

Dokumentointi auttaa pysymään kartalla yrityksen tieto-
turvan tilasta, sekä osoittaa asiakkaille ja viranomaisille, 
että tarvittavat toimenpiteet tietoturvan eteen on tehty.

• Määritä yrityksen toimintaan sopiva tietoturvataso
• Sovi käytännöt, määritä tarvittavat oikeudet käyttäjille
• Pidä huolta osaamisesta, kouluta henkilöstöä säännöllisesti
• Dokumentoi käytetyt ratkaisut
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2. Yksinkertaista  
tiedon hallintaa

Mieti, mitä tietoja yrityksesi on järkevää tallentaa ja mihin,  
sekä kuinka tietoa jaetaan. 

Mitä vähemmän tiedon tallennuspaikkoja on, sitä helpompi tietoa on  
hallinnoida, turvata ja poistaa. Huomioi, kuinka tietoa jaetaan ja käsitellään. 
Esimerkiksi arkaluontoisia tietoja ei voi käsitellä julkisissa tiloissa, tai lähettää 
salaamattomana sähköpostilla.

Tarpeettomat arkaluontoiset tiedot on järkevää ja joissakin tapauksissa  
pakollista tuhota, kun niitä ei enää tarvita. Näin ne eivät enää aiheuta riskiä 
ja vie turhaan levytilaa. Käytä tietojenhävitykseen sertifioitua ohjelmistoa. 
Käyttöjärjestelmän poista-toiminto, formatointi, tai ”factory reset” eivät poista 
tietoja tietokoneesta, muistista tai mobiililaitteesta. 

• Yksinkertaista tiedon hallintaa
• Tuhoa arkaluontoiset tiedot, kun niitä ei enää tarvita
• Hävitä tiedot käyttäen tarkoituksenmukaista ohjelmistoa
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3. Hallitse ratkaisuja  
keskitetysti

Keskitetty hallinta mahdollistaa laitteiden ja palveluiden helpomman  
käyttöönoton, jatkuvan seurannan, sekä automaattisen päivittymisen  
tarvittavien profiilien mukaisesti. Automatiikka ja asetukset vähentävät  
inhimillisten erehdysten määrää. 

Kiinnitä erityistä huomiota, että myös mobiililaitteet, verkkolaitteet ja  
IoT-laitteet ovat asianmukaisesti suojattu, asetukset oikein ja oletussalasanat 
on vaihdettu.

Verkot, verkkolaitteet ja määritykset on valittava ja toteutettava  
asianmukaisesti, sekä pidettävä ajan tasalla.

• Hallitse ja päivitä kaikkia päätelaitteita ja palveluita keskitetysti
• Käytä automaattisia käyttöönottoprofiileita ja päivityksiä
• Pidä huolta verkon turvallisuudesta

Hallinta
Seuranta
Raportit
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4. Varaudu  
ongelmatilanteisiin

Mitä tapahtuu jos kiristyshaitta- 
ohjelma salakirjoittaa tiedot, 
arkaluontoisia tietoja vuotaa 
yrityksen ulkopuolelle, yrityksen  
palvelin hajoaa, tai tärkeitä tietoja 
sisältävä muistitikku hukkuu? 

Suunnitelmallinen ongelmatilanteisiin  
varautuminen nopeuttaa toimintaa, jos jotain 
odottamatonta tapahtuu.

Kiintolevyt ja muistit ovat verrattain herkkiä 
hajoamaan, joten on hyvä tallentaa yrityksen toiminnan kannalta tärkeät  
tiedot automaattisesti useampaan järjestelmään, esimerkiksi työaseman lisäksi 
yrityksen omalle palvemelle tai pilvipalvelimelle, jotka ovat myös varmistettu. 
Varmuuskopioiden toimivuus on tärkeää testata sopivin väliajoin, jotta varmis-
tetaan nopea palautuminen normaaliin päiväjärjestykseen ongelmatilanteissa.

Helposti mukaan otettavat tallennusvälineet kuten muistitikut ja kannettavat  
levyt on hyvä suojata salasanalla ja salaamalla tieto, etteivät tiedot joudu  
vääriin käsiin kun tallennusväline katoaa.

• Automatisoi varmuuskopiointi
• Testaa tietojenpalautus, ja laadi toipumissuunnitelma
• Tee suunnitelma ongelmatilanteiden varalle
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5. Kartoita ja seuraa  
tilannetta jatkuvasti

Ei riitä, että ”asiat laitetaan kerran kuntoon”. Tietoturvaympä-
ristö muuttuu jatkuvasti, joten laitteet, palvelut, käytännöt ja 
osaamisen taso on pidettävä ajan tasalla. 

Automatisoidut seuranta- ja kartoitustyökalut auttavat pysymään tilanteen 
tasalla muutoksien ja mahdollisten puutteiden osalta. 

On tärkeää vastuutttaa jokin asiantunteva taho huolehtimaan  
tietoturvasta, -joko yrityksen oma tietoturvavastaava tai  
ulkopuolinen asiantuntija. 

Omat havainnot kannattaa tiedottaa myös muille, näin  
muutkin voivat ennaltaehkäistä ongelmat ajoissa.

• Kartoita ja korjaa verkon haavoittuvuudet säännöllisesti
• Automatisoidut seuranta- ja kartoitustyökalut
• Raportoi muutokset ja tilanteet
• Vastuuta tietoturvan ylläpito asiantuntijalle



Testaa yrityksesi
tietoturvan taso

Testi auttaa arvioimaan yrityksesi tietoturvan tasoa, ja antaa samalla 
vinkkejä, mitä asioita tulisi yrityksesi tietoturvassa tulisi huomioida.

Tee testi tästä

Samat perussäännöt toimivat jokaisen  
yrityksen tietoturvan osalta. 

Jos haluat tietää, miten testin esille nostamat  
asiat tulisi käytännössä hoitaa omassa 
yrityksessäsi, kysy lisää!

https://www.datagroup.fi/fi/asiakkaille/ajankohtaista/ovatko-tietosi-turvassa-tee-tietoturvatesti


Kiitos  
mielenkiinnostasi!
Lisätietoa saat lähimmästä Data Group -liikkeestäsi, 

sekä

• datagroup.fi

• Kyberturvallisuuskeskus: Tietoturva nyt!

• Kyberturvallisuuskeskus: Tietoturvaohjeet

• Keskuskauppakamari: Tietoturvaopas yrityksille

http://datagroup.fi
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/tietoturva-nyt
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ohjeet
https://kauppakamari.fi/hankkeet/julkaisut/tietoturvaopas-yrityksille/

