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ESITTÄYTYMINEN
 Janne Uoti
99% turkulainen, 0,8% huittislainen ja 0,2% 
lempääläläinen

Kansalaisen IT-Tuen projektipäällikkö

ICT-alan insinööriopiskelija

(= Information and Communications Technology)

Aikaisemmin ammattisotilas Porin prikaatissa, 
Säkylässä

Puolustusvoimista 10 vuoden kansallinen ja 
kansvainvälinen työkokemus mm. 
johtamisjärjestelmistä, tietoturvasta sekä 
radiotekniikasta

PALUU SISÄLTÖÖN ->



Kansalaisen IT-tuki auttaa laitteeseen tai sovellukseen liittyvissä ongelmissa
 Autamme puhelimen käyttöönotossa, vaihdamme kovalevyn rikkinäisen tilalle, asennamme 

käyttöjärjestelmät, koulutamme tietoturva-asioita, vierailemme erilaisissa tilaisuuksissa opastamassa 
ihmisiä, jne.

Kansalaisen IT-tuki eli KITT palvelee arkisin ma-to 10-17 ja perjantaisin 10-16.

Neuvoa on mahdollista saada myös puhelimitse, Facebookin kautta sekä sähköpostitse. 
Lähiaikoina aletaan tarjoamaan apua myös WhatsAppin välityksellä. 

KITT on osa theFIRMAn oppimisympäristöä ja palvelu on opiskelijoiden tuottamaa.

TÄYSIN MAKSUTON PALVELU KANSALAISILLE!

PALUU SISÄLTÖÖN ->



Tiedoksi

 Tässä esityksessä ei kikkailla hienoilla 
ICT-alan termeillä 

Yksinkertaistetaan asia siten, jotta 
tietoa voi jakaa myös eteenpäin esim. 
asiakkaille ja kansalaisille

PALUU SISÄLTÖÖN ->



PILVIPALVELUIDEN ESITTELY
 Edelleen normaali tapa on esim. luoda WORD-asiakirja, tallentaa se 
kiintolevylle ja avata se kun tarve on

USB-massamuistilaitteet tulivat 2000-luvulla myös mukaan 
kuvioihin joka teki tiedostojen liikuttelusta joustavampaa

 Jos tiedosto katoaa muistilaitteen vioittumisen, CD-levyn tai 
kiintolevyn tuhoutumisen takia, harvemmin mitään on tehtävissä. 
Tieto on menetetty.

Tämä tallennustapa ei ole mihinkään hetkeen katoamassa, mutta 
tärkeille tiedostoille pilvipalvelut ovat paras vaihtoehto!

PALUU SISÄLTÖÖN ->



PILVIPALVELUISTA ON HYÖTYÄ 
KÄYTTÄJÄLLE!

PALUU SISÄLTÖÖN ->

 ”Pilvi” tarkoittaa tietokoneiden/palvelimien verkostoa

 Tiedosto ei tallennu omalle tietokoneellesi, vaan pilvipalvelun 
tarjoajan palvelimille. Voit käyttää tiedostoa kotona, töissä, 
ulkomailla, jne. 

Voit avata samoja tiedostoja erilaisilla laitteilla.

Pilvipalvelussa tietosi ovat turvassa, vaikka käyttämäsi tietokone 
tai mobiililaite hajoaisi tai varastettaisiin

 Palveluun tallentamasi tieto on helppo myös jakaa muiden 
nähtäville, esim. jos haluat lähettää kuvia muille tai vaikka työstää 
yhteistä asiakirjaa kollegan kanssa

 Palvelut ovat lisäksi erittäin toimintavarmoja ja niihin 
panostetaan 24/7



ERILAISIA PILVIPALVELUITA
 Esimerkkejä pilvipalveluista ovat muun muassa nämä

Tämä on osalle hieman 
tuntemattomampi.
Puhutaan tästä myöhemmin!
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PILVIPALVELUN VALINTA?
Pilvipalveluita vasta käyttämään aloittavalla henkilöllä saattaa olla vaikeuksia 
valinnan kanssa. 

Seuraavat valintaperusteet ovat esityksen laatijan kokemukseen perustuvia 
mielipiteitä

Pilvipalveluita voi kuitenkin käyttää hyvin joustavasti eri laitteissa ja 
käyttöjärjestelmissä
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APPLE
Helpoin ratkaisu on käyttäjätilien mukana tuleva pilvipalvelu, tässä tapauksessa 
Applen iCloud

PALUU SISÄLTÖÖN ->

Mobiililaitteet Tietokone

iPhone

iPad

Mac OS X

+ =

Pilvipalvelu



WINDOWS
Helpoin ratkaisu on käyttäjätilien mukana tuleva pilvipalvelu, tässä tapauksessa 
Microsoftin OneDrive

PALUU SISÄLTÖÖN ->

Mobiililaitteet Tietokone

+ =

Pilvipalvelu

Windows
Windows Phone

Windows tabletti



ANDROID
Helpoin ratkaisu on käyttäjätilien mukana tuleva pilvipalvelu, tässä tapauksessa 
Google Drive

PALUU SISÄLTÖÖN ->

Mobiililaitteet

+ =

Pilvipalvelu

Android-puhelimet

Android-tabletti

Tietokone

Mac OS X

Windows



LINUX
Dropbox ja Mega tukevat virallisesti Linux-käyttöjärjestelmää ja niitä voi käyttää 
myös missä tahansa puhelimessa ja mobiililaitteessa.

PALUU SISÄLTÖÖN ->

Tietokone

=

Pilvipalvelu



HINTA?
Jos tarvitset tilaa asiakirjoillesi ja Powerpoint-esityksille, sinulle riittää että 
pilvessä on noin tuhatkunta kuvaasi ja et halua laittaa sinne korkealaatuisia 
videoita…

…et tarvitse maksullista pilveä. 2-5 gigatavua riippuen tarjoajasta, ovat ilmaisia.

Esim. iCloudissa 50 gigatavun laajennus maksaa vain noin 1eur/kk.

 Monet firmat ja oppilaitokset tarjoavat Business-pilvipalveluita työntekijöilleen 
ja opiskelijoilleen ilmaiseksi, joissa tilaa on enemmän kuin tarpeeksi, mutta näissä 
tulee muistaa, että tilin käyttöoikeus katkeaa siihen, kun työsuhde/opiskeluoikeus 
päättyy.
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MAHDOLLISET HAITAT? Onko niitä?
 Käyttämiesi palveluiden määrän lisääntyessä, myös muistattavien salasanojen määrä 
lisääntyy

1. Yhdessä palvelussa käyttämäsi salasana ei välttämättä kelpaa toiseen palveluun, koska 
se ei ole joko tarpeeksi pitkä, siinä ei ole tarpeeksi erikoismerkkejä tai isoja ja pieniä 
kirjaimia, tai sitten siinä on merkkejä joita ei saa käyttää tai sitten se on muuten vaan 
palvelun algoritmin mielestä huono tai…

2. Kaiken lisäksi, samoja salasanoja ei tulisi käyttää eri palveluissa

3. Salasanan tulisi olla vaikeasti arvattava (monen mielestä tämä tulkitaan = vaikeasti 
muistettava…)

4. Salasanan tulisi olla pitkä, jotta erilaisilla menetelmillä sitä olisi vaikea purkaa

MITÄ IHMETTÄ? Miten tästä sekamelskasta voi selvitä?
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PALUU SISÄLTÖÖN ->



Suomen yleisimmät salasanat / 2017

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. 12345678

5. 111111

6. 1234567890

7. 1234567

8. password

9. 123123

10. 987654321

11. qwertyuiop

12. mynoob

13. 123321

14. 666666

15. 18atcskd2w

16. 7777777

17. 1q2w3e4r

18. 654321

19. 555555

20. 3rjs1la7qe

21. google

22. 1q2w3e4r5t

23. 123qwe

24. zxcvbnm

25. 1q2w3e

Lähde: Digitoday 2017.

Muutama erikoisuus joukossa,

mm. Bottien luomia salasanoja
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Suomen yleisimmät salasanat / 2017

1q2w3e4r5t -tyyppiset salasanat eivät ole myöskään turvallisia. 

Murtamisohjelmistot ja -algoritmit käyvät läpi nopeasti näppäinten fyysiseen 
sijoitteluun perustuvat kuviot ja näiden yhdistelmät.

 Halutessaan jopa ICT-insinööriopiskelija purkaisi tällaisen salasanan 

hetkessä
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RATKAISU?
 Nyt siis ongelmana on seuraava:

1. Pilvipalvelussa tietoihisi pääsee käsiksi kun tietää salasanasi

2. Salasanan tulee olla tarpeeksi vahva ja vaikeasti arvattava, jotta tietosi pysyvät 
tallessa

3. Käytössäsi on mahdollisesti useita eri palveluita ja digitalisaation myötä, 
palveluiden määrä jatkaa kasvamistaan ja salasanat lisääntyvät

Ehdotan ratkaisuksi ilmaista salasanojen hallintaohjelmistoa, joka sekin toimii 
pilvessä mutta muistaa salasanat puolestasi                                
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SALASANAT HALTUUN 
PILIVPALVELUN AVULLA

 LastPass-ohjelmisto asennetaan 
tietokoneellesi ja halutessasi myös 
mobiililaitteisiisi, älykelloosi, jne.

 Ensimmäisellä käyttökerralla luodaan tili, jolle 
luodaan vahva pääsalasana. Pääsalasanaa tulee 
käsitellä kuten pankin tunnuksia, sillä jatkossa 
sen takana on muutkin salasanasi

 Jatkossa käyttäessäsi erilaisia palveluita ja 
kirjautuessa niihin, LastPass kysyy lupaa 
tallentaa salasanat holviin ja lisäksi kysyy lupaa, 
haluatko jatkossa jopa kirjautua automaattisesti 
näihin palveluihin
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SALASANAT HALTUUN 
PILVIPALVELUN AVULLA
https://www.lastpass.com/download

Aloita täältä. Sivusto jopa tunnistaa mitä selainta käytät

Valitsemalla ”Muista salasana” LastPass pysyy kirjautuneena ja on aina valmis tallentamaan salasanasi

PALUU SISÄLTÖÖN ->

https://www.lastpass.com/download


SALASANAT HALTUUN 
PILVIPALVELUN AVULLA

Kuvat: http://neko.kapsi.fi PALUU SISÄLTÖÖN ->



SALASANAT HALTUUN 
PILVIPALVELUN AVULLA

• Käyttäjänimet ja salasanat tallentuvat 
salasanaholviin

• Täällä voit tarkastella mikä olikaan 
käyttäjänimeni tai salasanani tiettyyn 
palveluun, jos sille tulee tarvetta

• Täältä voi myös kirjautua palveluihin
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SALASANAT HALTUUN 
PILVIPALVELUN AVULLA

Kuvat: http://neko.kapsi.fi

 Jatkossa kun kirjaudut palveluihin, 
salasana on valinnoistasi riippuen 
automaattisesti esitäytetty kenttiin tai 
sitten voit valita sen kuvanmukaisilla 
painikkeilla

 Palveluun voi tallentaa käyttäjänimien ja 
salasanojen lisäksi myös luottokorttien 
tiedot, jotka saa jatkossa napin 
painalluksella esitäytettyä lomakkeisiin
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SALASANAT PILVESSÄ? ENTÄS 
TIETOTURVA?

Salasanat yhdessä paikkaa ja erittäin vahvan 
suojauksen takana

Salasanat puretaan asianomaisen henkilön omalla 
koneella, ei Internetin palvelimilla niin että muut 
pystyvät lukemaan niitä

Pääsalasanasi ollessa vahva, salasanat ovat täysin 
muiden saavuttamattomissa

Voit unohtaa salasanojen kirjoittamisen 
paperilapuille yms.

Salasanat ovat käytettävissä missä päin maailmaa 
tahansa (kunhan on pääsy Internetiin)

EDUT
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SALASANAT PILVESSÄ? ENTÄS 
TIETOTURVA?

Jos pääsalasana joutuu vääriin käsiin, ”kettu pääsee 
kanatarhaan” (tämän vuoksi tärkeää ottaa käyttöön 
kaksiosainen todennus)

Jos pääsalasanasi on heikko ja helposti arvattavissa, 
sama juttu

MAHDOLLISET HAITAT

http://www.passwordmeter.com
- Täällä voit analysoida onko salasanasi vahva

https://haveibeenpwned.com
– Täällä voit selvittää onko käyttämäsi salasana murrettu

PALUU SISÄLTÖÖN ->

http://www.passwordmeter.com/
https://haveibeenpwned.com/


SALASANAT PILVESSÄ? ENTÄS 
TIETOTURVA?

Joku voisi sanoa, että LastPassin
myötä salasanamme ovat seuraavassa 
tilanteessa

EDUT vs HAITAT väännettynä rautalangasta Mutta eikö se silti ole parempi kuin tämä tilanne
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SALASANAT PILVESSÄ? ENTÄS 
TIETOTURVA?

Anna LastPassin luoda salasanasi, muistaa ne ja täyttää ne sivustoille 
puolestasi

Mietit, että eihän tässä ole mitään tietoturvaa?

Aika moni käyttää samaa salasanaa useammassa eri palvelussa, eikö 
vaan…

LastPassin pääsalasanan tulee olla uniikki eikä sitä kannata syöttää ihan 
mihin tahansa sivustolle

Kun haluat käyttää sivustoja kuten vauva.fi, suomi24.fi, toisin sanoen 
sivustoja, joissa käyt mahdollisesti satunnaisesti, voit LastPassin antaa 
generoida sinulle turvallisen salasanan, jota sinun ei tarvitse muistaa, 
mutta joka on silti vaikeasti murrettavissa

Jos kiinnostuit LastPassista, annan yhden ehdotuksen liittyen 
salasanoihin…
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SALASANAT PILVESSÄ? ENTÄS 
TIETOTURVA?

Tällöin LastPassin asetuksissa aktivoit moniosaisen todennuksen ja valitset 
yhden ilmaisista menetelmistä (LastPass Authenticator helppokäyttöinen)

Jatkossa jos joku muu tai vaikka sinä itsekin yrität ottaa palvelua käyttöön 
jollain muulla laitteella, LastPass pyytää siihen aina sinun lupasi

Lisäksi jos et halua pitää palvelua kirjautuneena edes omalla 
tietokoneellasi, voidaan lupaa kysyä erikseen joka kerta kun kirjaudut 
LastPass salasanaholviin

Kaksiosaisen todennuksen käyttöönotto on suositeltavaa myös muissa 
palveluissasi, esim. Gmail, Facebook, iCloud, jne.

Tällöin luvaton käyttö saadaan estettyä

Lisäksi tietoturvan taso nousee uudelle tasolle kun aktivoit 
moniosaisen/kaksiosaisen todennuksen

KAKSIOSAINEN TODENNUS
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SALASANAT PILVESSÄ? ENTÄS 
TIETOTURVA?

Sen palauttaminen ei ole tarkoituksella ihan yhtä helppoa kuin esim. 
jonkun verkkokaupan unohtuneen salasanan palauttaminen

Itse asiassa, salasanaa ei voi edes perinteisellä tapaa nollata/palauttaa

Jos salasana unohtuu ja palveluun tallentamistasi salasanavihjeistä 
huolimatta et muista sitä, koko tili pitää nollata ja aloittaa salasanojen 
kerääminen vain alusta => tämä on tietoturvan kannalta paras vaihtoehto

Kansalaisen IT-Tuessa usein yritetään palauttaa ja auttaa ihmisiä 
salasanaongelmien kanssa, mutta se tulee muistaa, että edes IT-Tuelle ei 
saa luovuttaa salasanojaan, varsinkaan pääsalasanoja

…ei siis missään tilanteessa. Salasanoja ei luovuteta muille!

LastPassin pääsalasana tulee muistaa!
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LastPass taipuu moneen

LastPass toimii monessa eri laitteessa ja sen käyttöönottaminen vaatii vain 
sen lataamisen, kirjautumisen ja sen jälkeen mobiililaitteissa on LastPassin
pilvipalvelun kautta samat tiedot käytettävissäsi

Riippuen mitä laitetta käytät, salasanat ovat vielä erilaisten 
turvallisuusmenetelmien takana, kuten sormenjäljen tai 
kasvontunnistuksen

LastPass helpottaa elämää myös mobiilipuolella
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Kysyttävää?
Kansalaisen IT-Tuki palvelee muun muassa LastPassiin liittyvissä ongelmissa. Toimipisteellämme 
autamme käytön aloittamisessa, tilin luomisessa, tietoturva-asioissa, jne.

https://www.linkedin.com/in/janne-uoti-24144183/

https://www.facebook.com/kansalaisenittuki

kansalaisen.mikrotuki@turku.fi

050 598 5313 

Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku

Janne Uoti /

PALUU SISÄLTÖÖN ->

https://www.linkedin.com/in/janne-uoti-24144183/
https://www.facebook.com/kansalaisenittuki
mailto:kansalaisen.mikrotuki@turku.fi


Kiitos mielenkiinnosta!

https://www.facebook.com/kansalaisenittuki

kansalaisen.mikrotuki@turku.fi

050 598 5313 

Joukahaisenkatu 3-5, 20520 Turku

PALUU SISÄLTÖÖN ->

Muistakaa hyödyntää pilvipalveluita! 
Allekirjoittanut ei tallentanut tätä esitystä aluksi 
pilveen ja saadessaan sen valmiiksi, puhdisti 
työpöydältä esityksessä käytetyt kuvatiedostot, 
tyhjensi roskiksen ja sen jälkeen huomasi, että 
joukossa oli ollut myös kyseinen esitys… Tulipa 
tehtyä kahteen kertaan… ”Practice makes perfect”

https://www.facebook.com/kansalaisenittuki
mailto:kansalaisen.mikrotuki@turku.fi

