Mediataitoviikko 2020

Näin meitä yritetään huĳata
1. Romanssihuijaus, Pyramidihuijaus, Nigerialaishuijaus
2. Onneksi olkoon-/Soita ja voita-tilausansahuijaus, mobiilimaksun
väärinkäyttö
3. Nettikauppapetos
4. Tietojenkalastelu, phising (Verkkosivu, viesti, sähköposti, somesivu)

• sähköpostin salasana, somen tunnukset, pankkitunnukset,
luottokortin tiedot

5. Hybridihuijaus, haittaohjelman asentaminen
6. WLAN-huijaus
7. Valeuutinen, shallow- ja deepfake (The Capture, BBC)
8. Toimitusjohtajahuijaus (Ulkoministeriön huijaus 02/2018)

Miten suojaudut?
• Onko lähettäjä minulle entuudestaan tuttu? Olenko viestissä mainitun
palvelun käyttäjä?

• Eroaako viestin sisältö tuntemani palvelun tarjoajan tyypillisestä
viestinnästä tai viestien ulkoasusta?

• Onko viestin kirjoitusasu ja kielioppi asiallinen?
• Onko viestin sisältö jotenkin muuten epäilyttävä? Käytä
maalaisjärkeä!

• Onko lähettäjä oikeasti se, kuka näyttää olevan?
• Verkkosivu: tarkista lukkoikoni, https ja selaimen kohdeosoite.
• Päivitä käyttöjärjestelmä ja sovellukset, pidä huoli salasanoistasi!

Muita verkon vaaroja
• Yksityisyys ja henkilötietojen suojaaminen,
identiteettivarkaudet

• Maineen suojaaminen, digitaalinen jalanjälki
• Ahdistusta aiheuttava tai epäsopiva sisältö
• Tekijänoikeuksien loukkaaminen
• Nettikiusaaminen, trollaus, maalitus
• Grooming, Sexting, Fraping, Ratting

Sosiaalisen median ✅ ja ❌
• Ole kohtelias, ystävällinen ja asiallinen.
• Perustele mielipiteesi.
• Kunnioita toisten mielipiteitä ja
•
•

•
•

yksityisyyttä.
Mieti, onko sinulla lupa julkaista
sisältöä, jonka aiot julkaista (esim.
kuvat)
Mieti kahdesti ennen kommentointia
tai sisällön julkaisua ➡ Onko sisältö
• totta
• ystävällistä
• hyödyllistä
• Onko sen julkaisu välttämätöntä?
Muista sähköinen jalanjälki, netillä on
pitkä muisti.
Käytä maalaisjärkeä.

• Älä kiusaa, trollaa tai häiriköi.
• Älä kirjoita sellaista, mitä et voisi
•
•
•
•
•

sanoa kasvokkain.
Älä jaa laitonta, loukkaavaa tai
virheellistä tietoa.
Älä jankuta, perustele
mielipiteesi.
Älä jaa henkilökohtaista tietoa
(osoite, salasanat, valokuvat jne.).
Älä hyväksy
yhteydenottopyyntöjä
tuntemattomilta, älä täppää
hämäräperäisiä linkkejä.
Älä usko kaikkea lukemaasi tai
näkemääsi.

Ethän syyllisty näihin...
•

Kunnianloukkaus

•

Nettikiusaaminen (uhkailu, herjaaminen)

•

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen

•

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen

•

Viestintärauhan rikkominen, vainoaminen

•

Kun siirryt työelämään: työntekijän lojaliteettivelvoite

Jos joudut häirinnän kohteeksi
•

Ilmianna häiritsevä sisältö ja häiritsijän profiili alustan ylläpitoon.

•

Tallenna häiritsevät viestit tai ota sisällöstä kuvakaappaus.

•

Ota kuvakaappaus häiritsijän profiilista, jos mahdollista, ota myös urlosoite talteen.

•

Estä käyttäjä eri kanavissa.

•

Yleensä ei kannata vastata, mutta jos vastaat, tee se asiallisesti, voit esim.
pyytää häiriköijää lopettamaan.

•

Pyydä apua: ilmoita häirinnästä vanhemmalle ja/tai opettajalle tai rehtorille.

•

Jos häirintä jatkuu tai se on uhkaavaa, ota yhteyttä poliisiin.

•

Rikosuhripäivystys

Jos tulet huĳatuksi
•

Tee rikosilmoitus, huijatuksi tuleminen ei asia, jota pitäisi
hävetä tai salailla

•

Ilmoita asianosaisille (esim. pankki, työnantaja)

•

Estä lisävahingot: vaihda salasanat, sulje luottokortti

•

Hae apua muualta verkosta, Kilpailu- ja kuluttajaviraston
ohjeet, Rikosuhripävystys

•

Ilmoita huijaussivustosta (Kyberturvallisuuskeskus)

IDENTITEETTIVARKAUS
Joku ulkopuolinen käyttää
henkilökohtaisia tietojasi
luvatta omiin tarkoituksiinsa

TIETOJENKALASTELU

Tietojenkalastelussa rikollisen
tavoitteena on urkkia tietojasi
Tietojenkalastelu on verkkourkintaa, jossa
rikollinen manipuloi ihmistä tekemään toimia,
joiden avulla päästä käsiksi luottamuksellisiin
tietoihin. Näitä tietoja voivat olla vaikkapa
salasana- ja maksukorttitiedot tai muut
henkilökohtaiset tiedot.

Identiteettivarkaudessa pyritään hyödyntämään
toiselle kuuluvia tärkeitä henkilötietoja, maksukortti- tai pankkitietoja, sähköposti- tai käyttäjätilejä tai
someprofiileja luvattomasti. Tavallinen rikos on
ostosten tekeminen varastetun tiedon avulla. Myös
toisena henkilö esiintyminen voi olla rikos.

TUNNUSMERKKEJÄ

TUNNUSMERKKEJÄ
Maksukorttitileilläsi ilmenee
tuntematonta liikennettä

Saat aiheettomia laskuja
lähteistä, joissa et ole asioinut

Saat odottamattoman tai
yllättävän viestin ilman, että
olet ensin itse ollut aktiivinen

Löydät netistä itsestäsi tietoja
asiayhteyksistä, joita et tunne

Löydät kuviasi netistä vierailta
sivustoilta

Sinua kehotetaan
klikkaamaan linkkiä, jonka
takana pyydetään tietojasi

Vastauksellasi on kiire,
toimenpiteitä vaaditaan
mahdollisimman pian
Viestin lähettäjän
yhteystiedot puuttuvat tai
ovat puutteelliset

Viesti sisältää uhkauksen tai
uskomattoman tarjouksen

SUOJAUTUMISKEINOJA

SUOJAUTUMISKEINOJA

Ole tarkkana kenelle annat
tai mihin palveluun syötät
henkilökohtaisia tietojasi

Aseta tilillesi ja
maksukorteillesi nosto- ja
maksurajat

Tarkista omia tietojasi netistä
hakemalla, minkälaisista
asiayhteyksistä tietoja löytyy

Silppua aina henkilötietojasi
sisältävät paperit, älä heitä
niitä roskiin

Säilytä salasanoja ja koodeja
siten, etteivät ne voi päätyä
vieraisiin käsiin

Pidä käyttämiesi älylaitteiden
ohjelmapäivitykset ajan
tasalla

Suhtaudu varauksella viestiin,
jonka saat tuntemattomasta
lähteestä

Pohdi viestin lähetysaikaa,
lähettäjän nimeä, otsikkoa ja
sisältöä - ovatko loogisia

Suhtaudu varauksella tutulta
saamaasi viestiin, jos sisältö
poikkeaa tavanomaisesta

Tutki huolellisesti onko
viestissä käytetty kieli hyvää
suomen kieltä

Tarkista linkkien aitous,
vastaako linkin nimi osoitetta,
jonne linkki olisi ohjautumassa

Havainnoi motivoidaanko
sinua innostamalla tai uhaten
tekemään jokin toimenpide

VALEUUTINEN

VERKKOSIVUHUIJAUS

Valeuutisella pyritään vaikuttamaan mielipiteeseen,
manipuloimaan ihmisen ajattelua ja käyttäytymistä.
Uutiset voivat olla täysin perättömiä, alkuperäistä
tietoa on vääristelty tai tieto on irrotettu aiemmasta asiayhteydestä. Valeuutiset leviävät hyvin
nopeasti erityisesti somessa.

Verkkosivuhuijaus harhauttaa netin käyttäjää
luulemaan kopioimalla väärennettyä sivustoa
aidoksi. Käyttäjä luottaa pahaa aavistamatta
todentuntuiselta vaikuttavaan ja näyttävään
huijaussivustoon.

Verkkosivuhuijauksessa joudut
ohjatuksi kopioidulle nettisivustolle
oikean sivuston sijaan

Valeuutinen on osittain tai
kokonaan tekaistu uutinen, jota
halutaan levittää laajalle

TUNNUSMERKKEJÄ

TUNNUSMERKKEJÄ
Varsinaisesta uutislähteestä
on vaikea ottaa selvää

Klikkaamasi otsikko ei vastaa
luettavan tekstin sisältöä

Nettiosoite tai hyperlinkki on
julkaistu epäilyttävän lähteen
yhteydessä

Nettisivun osoitteessa on
kirjoitusvirheitä tai se eroaa
oletetusta kirjoitusasusta

Et löydä uutisen yhteydestä
uutiselle nimettyä toimittajaa

Julkaisun päivämäärä ei ole
ajantasainen

Selaimen tietoturvakuvake
huomauttaa nettisivuston
turvallisuudesta

Nettisivun osoitteen
loppuosaa täydentää
epämääräinen merkkijono

Nettisivu käyttää httpalkuista suojaamatonta
verkkoyhteyttä

Uutissivuston ylläpitästä ei
ole tieoja

SUOJAUTUMISKEINOJA

SUOJAUTUMISKEINOJA
Lue luotettavien toimittajien
ja uutistoimistojen uutisia

Hae netistä tietoa uutisen
tekijästä

Kirjoita nettisivun osoite
selaimen osoitekenttään
linkkien seuraamisen sijasta

Huomioi nettisivun osoitteen
kirjoitusasun oikeellisuus ja
virheettömyys

Lue pelkän otsikon ja
tiivistelmän lisäksi koko juttu

Tarkista uutisen julkaisupäivä
ja ajankohtaisuus

Tarkista sivuston yhteyden
turvallisuus osoitekentän
tietoturvakuvakkeesta

Käytä virustorjuntaohjelman
ehdottamaa turvaluokitusta
hyväksi sivuston arvioinnissa

Tarkista uutisen paikkansa
pitävyys useammasta
lähteestä

Pohdi, voiko oma asenteesi
vaikuttaa luetun uutisen
tulkintaan

Suosi https-alkuisia suojattuja
verkkoyhteyksiä tietojen
syöttämistä vaativilla sivuilla

Hyödynnä Trust Seal-sinettejä
verkkosivun luotettavuuden
arvioinnissa

HAITALLINEN
MAINOS

KIRISTYSHAITTAOHJELMA

Nettisivuilla oleva mainosbanneri sisältää
haittaohjelman, joka latautuu sivuilla vierailevan
tietokoneelle ja saastuttaa laitteen viruksella tai
ohjaa vierailijan kokonaan toiselle nettisivustolle,
jossa kalastellaan henkilökohtaisia tietoja.

Kiristyshaittaohjelma rajoittaa tai estää kokonaan
käyttäjän pääsyn omalle laitteelleen tai tiedostoihin. Näytölle ilmestyvässä sävyltään uhkaavassa
viestissä väitetään, että lukitun omaisuutensa saa
takaisin vain maksamalla vaaditun uhkasakon.

Haitallinen mainos saastuttaa
tietokoneesi nettisivustolla
vierailun yhteydessä

Kiristyshaittaohjelma rajoittaa
pääsyäsi omiin tiedostoihisi ja
vaatii sinulta lunnaita

TUNNUSMERKKEJÄ

TUNNUSMERKKEJÄ
Nettisivulla voi vilkkua ja
välkkyä huomiota kerjääviä
mainoksia

Nettisivu ohjautuu yllättäen
uudelle sivulle ilman selvää
syytä tai erillisiä toimiasi

Näytöllesi ilmestyvässä
viestissä kerrotaan, että laite
tai tiedostot on lukittu

Sinulta vaaditaan lunnasmaksua
lukituksen poistamiseksi

Nettisivulla vieraillessasi
näytöllesi avautuu uusi
ponnahdus- tai selainikkuna

Sinua kehotetaan tekemään
ylimääräisiä toimenpiteitä ja
asentamaan jotain koneellesi

Uhkaviestin ulkoasu voi olla
virallista muistuttava tai
viranomaisteemainen

Sinua kehotetaan toimimaan
tietyn ajan kuluessa tai pääsy
tietoihin estyy pysyvästi

Tietokoneesi alkaa toimia
tavallista hitaammin

SUOJAUTUMISKEINOJA

SUOJAUTUMISKEINOJA
Huolehdi järjestelmä- ja
ohjelmistopäivitysten
ajantasaisuudesta

Vieraile ainoastaan luotetuilla
tai muutoin yleisesti
tunnetuilla nettisivuilla

Ota automaattinen
ponnahdusikkunoiden esto
käyttöön selainasetuksissa

Varmista pyydettyjen
asennusten turvallisuudesta
ennen niiden suorittamista

Vältä klikkailemasta
epäillyttävien ponnahdus- ja
selainikkunoiden painikkeita

Käytä laajennettuja
käyttöoikeuksia ainoastaan
tilapäisissä ylläpitotehtävissä

Älä klikkaa sähköpostilinkkejä,
jotka saat odottamatta ja
epäilyttäviltä tahoilta

Huolehdi tiedostojesi
varmuuskopioinnista
säännöllisin väliajoin

Älä verkossa surffatessasi
klikkaa epäilyttäviä linkkejä,
pop up- tai viesti-ikkunoita

Käytä laajennettuja
käyttäjäoikeuksia ainoastaan
tilapäisissä ylläpitotehtävissä

Selaa ja lataa sisältöjä, kuvia
tai tekstejä vain luotettavista
lähteistä

Suojaa laitteesi luotettavien
valmistajien
tietoturvaohjelmilla

Pidä ohjelma- ja järjestelmäpäivitykset sekä selaimet ajan tasalla

TOIMITUSJOHTAJAHUIJAUS
Huijari tekeytyy johtajaksi ja
pyrkii harhauttamaan rahansiirtoon omalle huijaustililleen
Toimitusjohtajahuijauksessa työntekijää kehotetaan sähköpostiviestissä siirtämään rahaa ilmoitettuun tilinumeroon. Viesti vaikuttaa siltä, että sen on
lähettänyt organisaation johtaja ja kiireelliselle
siirtopyynnölle on keksitty jokin tekosyy. Todellisuudessa oikean johtajan sähköpostitili on hakkeroitu.

SÄHKÖPOSTIHUIJAUS
Sähköpostihuijauksessa rikollinen harhauttaa viestin vastaanottajaa
tekemään toimenpiteitä rikollisia tarkoitusperiään varten

Sähköposti

Aihe: Pikainen tarkistus tililtä
Lähettäjä: esko.esimies@toimisto.fi
Aika: Lauantai 1.1.2020 klo 01:53
Vastaanottaja: tuure.tyontekija@toimisto.fi
Hei,
tein juuri tärkeät kaupat työmatkallani. Tarkista pikaisesti
toimiston tililtä että maksu on tullut perille, jotta voin
allekirjoittaa sopimukset: http://www.omapankki.fi/kirjaudu
Kiitos avustasi,
Esko

http://www.saljwq...

TUNNUSMERKKEJÄ
Saat rahansiirtopyynnön
johtajalta hänen ollessaan
lomalla tai matkoilla

Pyyntö voi vaikuttaa
normaalikäytäntöihin
verrattuna ristiriitaiselta

Rahasiirrolla on kiire ja se on
toteutettava nopeasti jonkin
tekosyyn varjolla

Sinua pyydetään ohittamaan
rahasiirtoja suojaavat
valtuutuskäytännöt

Saatat saada vielä toisen
viestin tutulta henkilöltä, jossa
maksua kiirehditään

Varojen siirtotili on Euroopan
ulkopuolisessa pankissa

SUOJAUTUMISKEINOJA

TUNNUSMERKKEJÄ
Viestin lähettäjä voi olla
tuntematon tai osoite
epäilyttävä

Viestin lähetysajankohta
on poikkeava (esim. yö)

Viestin sisältämä linkki tai
liite vaikuttaa epäilyttävältä

Suhtaudu aina yllättäviin
maksupyyntöihin varauksella,
tee tarvittaessa tarkistuspuhelu

Tarkista sähköpostiosoite
huolella, älä avaa epäilyttäviä
linkkejä tai liitetiedostoja

Viesti on tutulta henkilöltä,
mutta epätyypillinen
aiheeltaan

Viestin otsikko tai liite ei
liity viestin muuhun
sisältöön

Viestissä kehotetaan
tarkistamaan omia tietoja
linkin kautta tai liitteestä

Noudata sovittuja ja
vakiintuneita laskutus- ja
maksukäytäntöjä

Älä levitä työnantajasi tietoja
somessa ja vältä yksityisen
sähköpostin käyttöä työkoneella

Viesti on yllättävä ja
odottamaton sekä
sisältää linkin tai liitteen

Viesti tuntuu
epäilyttävältä ja siinä
on kirjoitusvirheitä

Viestin linkissä oikean
palveluntarjoajan osoite
on väärin kirjoitettu

Noudata aina maksamiseen
liittyviä ohjeita mahdollisesta
painostuksesta huolimatta

Kerro epäilyttävistä
rahansiirtopyynnöistä
työtovereillesi

Viestin vastaanottajajoukko on epämääräinen
sekoitus eri henkilöitä

Lähettäjä painostaa
tekemään jonkin
toimenpiteen

Kun viet hiiren viestissä
olevan linkin päälle,
näkyvillä olevat osoitteet
poikkeavat toisistaan

WLANHUIJAUS

TILAUSANSAHUIJAUS

WLAN-huijaus harhauttaa käyttäjää muodostamaan turvattoman verkkoyhteyden valetukiasemaan. Tukiaseman kautta kulkevaa verkkoliikennettä seurataan urkkien käyttäjän salasanoja ja muita
verkossa välitettäviä tietoja.

Tilausansaksi kutsutaan tilannetta, jolloin tietämättään sitoutuu jonkin palvelun tai tuotteen pitkäkestoiseen tilaussopimukseen. Näytepakkauksen
tilaaminen, kokeilujaksoon suostuminen tai uskomattomalta vaikuttava tarjous muuttuu yllättäen
kalliiksi maksulliseksi tilaukseksi.

Tilausansahuijauksessa sinut
erehdytetään sopimukseen,
jota et oikeasti edes halua

WLAN-huijaus seuraa liikennöintiäsi
langattomassa lähiverkossa urkkien
salasanasi ja arvokkaat tietosi

TUNNUSMERKKEJÄ

TUNNUSMERKKEJÄ

Langattoman lähiverkon nimi
ei ole entuudestaan tuttu tai
yleisesti tiedossa oleva

Yhteyden muodostaminen
langattomaan lähiverkkoon ei
edellytä erillistä kirjautumista

Langattoman lähiverkon nimi
poikkeaa tavanomaisesta tai
oletetusta kirjoitusasustaan

Yhteyden muodostamisessa
käytettävä salasana on
yleisesti tiedossa oleva

Samalla alueella on tarjolla
useita saman nimisiä
langattomia lähiverkkoja

SUOJAUTUMISKEINOJA

Sinulle tarjotaan ilmaista tai
erittäin halpaa kokeiluerää

Saat tuotteesta tai palvelusta
laskun, vaikka et ole
mielestäsi tilannut mitään

Olet saamassa tuotteen
pelkillä toimituskuluilla

Saat kutsun tutkimukseen tai
kyselyyn, ja osallistumisesta
tarjotaan hintavaa palkkiota

Olet yllättäen voittanut jotain
osallistumatta kilpailuihin

Viestin kieliasu voi olla
ilmaisultaan kömpelö tai
sisältää kirjoitusvirheitä.

SUOJAUTUMISKEINOJA

Muodosta yhteys ainoastaan
tunnettuihin langattomiin
lähiverkkoihin

Ota pois käytöstä laitteen
automaattinen yhdistäminen
langattomiin lähiverkkoihin

Vältä käyttämästä avoimia
suojaamattomia langattomia
lähiverkkoja

Kytke langaton käyttö pois päältä
laitteesta aina kun et aktiivisesti
tarvitse sitä

Suosi tunnistautumista edellyttäviä suojattuja langattomia
lähiverkkoja

Hyödynnä VPN-palveluita
muodostaaksesi suojatun yhteyden
verkkojen välille

Edellytä käyttämiltäsi langattomilta
lähiverkoilta riittävän vahvaa salausta

Käytä mobiilidataa jos epäröit
langattoman lähiverkon turvallisuutta

Suhtaudu kriittisesti
kohdallesi osuviin
uskomattomiin tarjouksiin

Älä vastaa epäilyttäviin
sähköposteihin

Harkitse ennen kuin klikkaat
linkkiä - älä edes vieraile
huijaussivustolla

Tarkista asianomaisen
yrityksen tiedot netistä

Tarkista linkkien aitous,
vastaako linkin nimi osoitetta,
jonne linkki olisi ohjautumassa

Älä tilaa mitään postilokeron
kautta toimivilta yrityksiltä

Testaa taitosi
• Testaa digitaitosi: https://yle.fi/aihe/artikkeli/

2016/11/29/digitreenit-testaa-digitaitosi-ja-hanki-uusia

• Kopiraittilan koulu: https://kopiraittila.fi/toinenaste/
lukio/

• Pärjäätkö nettihuijareille: https://yle.fi/aihe/artikkeli/
2019/05/17/digitreenit-testaa-parjaatko-nettiajanhuijareille

• Tunnistatko valheen: https://yle.fi/aihe/artikkeli/
2016/02/01/valheenpaljastaja-9-tyypillisintanettihuijausta-joko-tunnistat-kaikki

