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1. Ohjeet tämän dokumentin käyttämiseen 

 

Tästä dokumentista löydät kaikki haasteet, jotka projektikumppanit ovat kehittäneet oppimistavoitteiden saavuttamiseksi, jotka on kuvattu ”O1 

Paikallisesti tarjottava ammatillinen tutkinnon osa kyberturvallisuudesta”. Haasteet on kehitetty noudattaen neljää erilaista profiilia, jotka on 

kuvattu O1:ssä. Tämä ei tarkoita kaikissa tapauksissa, että haasteita voi käyttää vain niissä profiileissa, joihin ne on luotu. Riippuen haasteen 

monimutkaisuudesta, kohderyhmästä, opettajan taidoista (ja luottamuksesta) tai tietyistä yritysten tarpeista tapauskohtaisesti, haaste joka on 

periaatteessa luotu profiilille 1 (jollekin ei-teknisessä profiilissa, jossa on alhainen vaatimustaso tietoturvan osalta) voi olla sopiva jollekin 

profiilissa 3 (tekninen profiili ilman kyberturvallisuuteen liittyvää erikoistumista). Profiili 3 sisältääkin hyvin heterogeenisen ryhmän erilaisia 

ammatteja (mekatroniikka, CNC operaattori, automaatio ja robotiikka…), jossa IT-tiedot vaihtelevat laajasti. Näin ollen ensimmäinen haaste voi 

olla liian yksinkertainen jollekin, joka on ilmoittautunut tai valmistunut automaatioalalta, mutta voi olla tervetullut, jollekin CNC-

operaattoriprofiiliin kuuluvalle. Lisäksi suosittelemme, että erityisesti haasteet, jotka ovat yksinomaan osoitettu profiilille 3 (haasteet 5, 6 ja 7), 

annetaan kahden opettajan toimesta, toisella IT-tausta ja toisella OT-tausta. On myös mahdollista käyttää näitä haasteita sekoitetuissa 

opiskelijaryhmissä niin, että joillakin on IT-tausta ja joillakin kyseessä oleva OT-profiili (mekatroniikka, automaation, sähkö….). 

Toisessa luvussa kuvatussa haastekartassa olemme tarkentaneet, mitkä haasteet ovat sopivia millekin profiilille, mutta ota nämä suositukset 

joustavasti ja voit vapaasti valita, mitkä sopivat sinun ja opiskelijoidesi tarpeisiin paremmin. O1 voi olla apuna tässä vaiheessa, sillä sieltä löydät 

kaikki oppimistavoitteet, jotka on osoitettu jokaiselle profiilille ja siten käyttäen haastekarttaa, voit valita ne, jotka ovat sopivimmat. 

Haasteiden toteuttamiseen liittyen, huomasimme projektin aikana kaksi mahdollista vaihtoehtoa, jotka voivat sopia erilaisille oppimistyyleille 

tai ammatillisen koulutuksen järjestelmille. Ensimmäinen vaihtoehto on haasteen esittäminen opettajan toimesta niin, että aikaisemmin on 

annettu jotakin teoreettista taustatietoa aiheesta, joka liittyy haasteeseen. Toinen vaihtoehto on haasteen esittäminen opiskelijoille ilman 

aikaisempaa teoreettista taustaa, jolloin opiskelijoiden tulee itse tutkia ja selvittää, mitä tietoa he tarvitsevat haasteen ratkaisemiseksi. Olemme 
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käyttäneet molempia tapoja (esimerkiksi ensimmäistä vaihtoehtoa Skotlannissa ja toista vaihtoehtoa Baskimaassa) ja molemmat tavat antavat 

hyviä oppimistuloksia, joten valitse se vaihtoehto, joka sopii paremmin tarpeisiisi tai opiskelijoidesi käyttämään oppimistyyliin. 

Kaikki haasteet on jaettu kahteen eri dokumenttiin, yksi opiskelijoille ja toinen opettajille. Molemmat dokumentit ovat hyvin samanlaisia, 

sisältäen tilanteen kuvauksen, haasteen joka opiskelijoiden tulee ratkaista, oppimistulokset, jotka tulisi saavuttaa, mahdolliset käytettävät 

resurssit, suositellut askeleet (ja jokaiseen määritelty aika) haasteen ratkaisemiseksi ja arviointikriteerit.  Opettajien dokumentti sisältää myös 

edeltävät vaatimukset haasteen suorittamiseksi (edeltävä tieto, ohjelmistot tai laitteet) ja mahdolliset vastaukset/tulokset, jotka annetaan 

opiskelijoille jokaiseen arviointikriteeriin liittyen niin, että arviointi on helpompaa, erityisesti niissä tapauksissa, joissa opettajat eivät ole itse 

tietoturvan IT-asiantuntijoita. 
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2. Kartta haasteista 

CyVETsecurity-haasteet kehitettiin erilaisille ammattiprofiileille, jotka määriteltiin O1:ssä. Muistutuksena:  

 

 

• Profiili 1 Ammattilaiset, jotka eivät kuulu teknisiin profiileihin ja jotka eivät tarvitse paljon kyberturvallisuustietoja ja -taitoja 

ammatissaan, mutta tarvitsevat yleisiä jokaisen ihmisen tarvitsemia tietoja (esimerkiksi kokki, automekaanikko, putkimies, hoitaja…). 

Moduulit / osaamisalat keskittyvät tietoisuuteen (kyberturvallisuushygieniaan) ja käsittelevät uhkatyyppejä, hyviä käytäntöjä 

sosiaalisessa mediassa, uhkien lieventämistä ja peruskyberturvallisuustietoisuutta.  
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• Profiili 2 Ammattilaiset, jotka eivät kuulu teknisiin profiileihin, mutta jotka tarvitsevat korkean tason asiantuntemusta 

kyberturvallisuudesta työn luonteen takia pääosin, koska he hallitsevat arkaluontoista informaatiota (esimerkiksi pankkityöntekijä, 

kirjanpitäjä, vakuutustyöntekijä, hallinnoija sairaalassa…) Moduulit / osaamisalat keskittyvät pääosin datan suojaukseen (säädökset…) ja 

turvalliseen datan vaihtoon.  

 

• Profiili 3 Ammattilaiset, jotka kuuluvat teknisiin profiileihin, mutta jotka tarvitsevat vain rajattuja tietoja ja taitoja kyberturvallisuuteen 

liittyen, pääosin liittyen heidän työtehtäviinsä (CNC-koneistaja, robotiikkatyöntekijä… jotka ovat yhteenliitetyn teollisuuden, digitaalisen 

teollisuuden, IoT:n kontekstissa). Tähän profiiliin kuuluvat osaamisalat keskittyvät kyberturvallisuuteen, joka liittyy OT ja IT yhteyteen.  

 

• Profiili 4 Ammattilaiset, joilla on tekninen profiili (IT-tausta) ja joilla on erikoistuneet tiedot ja taidot kyberturvallisuudesta suojauksen / 

ehkäisyn, monitoroinnin ja rikosteknisen analyysin näkökulmista. Osaamisalat käsittelevät haavoittuvuuksien analyysiä, 

turvallisuushallintaa, perimetraalista turvallisuutta ja rikosteknistä analyysiä.  

 

 

Kehitetyt haasteet noudattavat näiden neljän profiilin kuvauksia, ja ne kattavat oppimistuloksien osat, jotka on määritelty jokaisen 

välttämättömiksi osaamis- ja taitoaiheiksi kyberturvallisuudesta. Seuraavassa haasteiden kartassa yhdistämme jokaisen niistä eri profiiliin, 

tehden joitakin eroja profiilissa 3 (sillä siihen on koottu erilaisia ammatteja hyvin erilaisilla IT-taitotasoilla) ja profiilissa 4, sillä siihen on koottu 

hyvin erilaisia profiileja IT-maailmasta. 
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Profiili 

1 

 

 

 

 

Profiili 

2 

Profiili 3 Profiili 4 

Mekatroniikk

a, CNC, 

tekniikka, 

sähkö… 

Automaati

o, 

elektroniik

ka, 

robotiikka… 

Turvallisuus-

tarkastaja, verkon 

turvallisuuskonsul

tti. liittyvät 

ammatilliset 

koulutukset: IT/IS 

tarkastus, IT/IS 

verkkohallinta 

Turvallisuus-

vastaava, 

liittyvät 

ammatilliset 

koulutukset: 

IT/IS tarkastus, 

IT/IS 

verkkohallinta, 

hallinto ja IT. 

Turvallisuus-

ohjelmistojen kehittäjä, 

liittyvät ammatilliset 

koulutukset: Sovellusten 

kehittäminen, web 

kehittäminen, 

monialustainen 

sovellusten 

kehittäminen  

Rikostekninen 

analysoija, 

liittyvät 

ammatilliset 

koulutukset: 

IT/IS 

tarkastus, 

IT/IS 

verkkohallinta 

Turvallisuus-

arkkitehti, liittyvät 

ammatilliset 

koulutukset: 

IT/IS tarkastus, 

IT/IS 

verkkohallinta, 

tietojenkäsittely-

tiede 

Haaste 1 X X X       

Haaste 2 X X X       

Haaste 3  X        

Haaste 4  X        

Haaste 5    X X X    

Haaste 6   X X X X    

Haaste 7   X X X X    

Haaste 8   X X X     

Haaste 9     X     

Haaste 10      X    

Haaste 11       X   

Haaste 12        X  

Haaste 13         X 
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LAITTEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ 

EPÄTURVALLISESSA 

DIGITAALISESSA MAAILMASSA  

Dokumentti opettajille  
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Haasteen kesto 

 3-6 tuntia 
Tilanteen kuvaus 

Olet saanut uuden digitaalisen laitteen lahjaksi (opettajan pitäisi tarkentaa 

mikä laite / laitteet, jotka otetaan käyttöön), Vastuullisena digitaalisena 

käyttäjänä haluat yrittää varmistaa, että laita ja tiedot ovat suojattuja.  

Suunnittelet käyttäväsi laitetta yleisesti, esimerkiksi käyttämällä sähköpostia, 

sosiaalista mediaa ja verkkopankkia ja selailemalla verkkosivuja,  

 

Haasteenasi on näyttää, että ymmärrät ja olet tietoinen tietoturva-aiheista, 

jotka ovat luontaisia uusissa digitaalisissa laitteissa.  

  

Oppimistavoitteet 

U1LO1. Oppija osaa tunnistaa fyysisiä ja virtuaalisia riskejä, jotka liittyvät 

teknologiaan 

U1LO2. Oppija osaa soveltaa riskien ehkäisyn strategioita ja pitää tietonsa ajan 

tasalla  

U1LO3. Oppija osaa ladata ja päivittää virus/haittaohjelmatorjuntaohjelmiston 

U1LO4. Oppija osaa suojata itsensä väärinkäytöksiltä käyttämällä turvallisia 

salasanoja 

U1LO5. Oppija osaa suojata erilaisia haavoittuvia laitteita digitaalisilta uhilta 

(haittaohjelmat, kalastelu jne.)  
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U1LO6. Oppija osaa tunnistaa arkaluontoisen / arvokkaan informaation ja 

hyökkäykset erityyppisessä datassa 

 

Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä tieto Laitteet/ 

software 

Koulutusresurssit 

Verkkoyhtedel

lä olevan 

laitteen, kuten 

tietokone, 

kannettava 

tietokone, 

tabletti tai 

älypuhelin, 

käyttökokemu

s. 

Verkkoyhteydel

lä oleva laite, 

kuten: 

 

Tietokone 

Kannettava 

tietokone 

Älypuhelin 

Tabletti 

 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_s

ecurity 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_secur

ity 

● https://digitalguardian.com/blog/what-

cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-

benefits-best-practices-and-more 

● https://passwordsgenerator.net 

● https://howsecureismypassword.net/ 

● https://www.roboform.com/how-secure-

is-my-password 

● https://lastpass.com/howsecure.php 

 

Tästä osasta on paljon resursseja saatavilla. 

Opettajien tulisi käyttää kaikkia saatavilla 

olevia resursseja. Nämä ovat resurssit, jotka 

on annettu opiskelijoille haasteen 

ratkaisemiseen.  

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://passwordsgenerator.net/
https://howsecureismypassword.net/
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
https://lastpass.com/howsecure.php
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Haasteen aikataulu 

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

 

- 2 tuntia haasteen parametrien selvittämiseen (mahdollisesti sisältäen 

sen selvittäminen kuka tekee minkäkin tehtävän / tehtävät)  

- 10 tuntia informaation etsimiseen  

- 2 tuntia informaation valintaan  

- 2 tuntia vaihtoehtojen tuottamiseen  

- 2 tuntia ehdotuksen esittämiseen / löydösten kokoamiseen ja niistä 

keskusteluun (opiskelijaryhmässä)  

- 1  tunti löydösten esittämisen selvittämiseen (jos ei vaatimuksia 

opettajalta)   

- 2 tuntia löydösten valmisteluun tiettyyn formaattiin, esimerkiksi 

PowerPoint-esitys    

- 2 tuntia löydösten esittämiseen / keskusteluun 

- 1 tunti itsearvioinnin tekemiseen: miten haaste tehtiin ja miten voi 

parantaa tulevaa toimintaa  
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Tulosten esittäminen 

 

Löydökset voidaan esittää missä tahansa ryhmän päättämässä mediassa. 

Löydökset pitää olla sellaisessa muodossa, että ne voidaan säilyttää haasteen 

jälkeen. Löydösten esittely voi sisältää nämä formaatit, mutta ei rajoitettuna 

näihin: 

● Video 

● Softwarea hyödyntävä esittely 

● Suullinen / verbaalinen (tämä pitäisi nauhoittaa)  

● Kirjallinen raportti 

● Blogi / vlogi/wiki 

● Mikä tahansa muu sopiva media 

 

Huom: Opettajan pitäisi päättää soveltuva formaatti tulosten esittämiseen.   
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Arviointikriteerit 

 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi. 

 

Julkinen esittäminen (20%) 

 

Ehdotettu arviointitaulukko Liite A löytyy tämän dokumentin lopusta, josta 

löytyy kriteerit, joita voidaan käyttää apuna julkisen esittämisen taitojen 

arvioimiseksi.  

 

Tiimityön suoritus (20%) 

 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä B  löytyy tämän dokumentin lopusta, 

joka voi auttaa opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

 

Löydökset haasteesta (60%). Mahdollisesti 10% per kohta. 

 

1. Tiimisi ryhmittelee monipuolisia riskejä 3 fyysisiin ja 3 virtuaalisiin 

riskeihin.  

 

Mahdollisia  opiskelijavastauksia:  

Fyysisiä riskejä Virtuaalisia /  Software riskejä 

Laitteen jättäminen valvomatta / 

laite varastettu  

Laitteella ei ole anti-

virusohjelmaa 
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Vesivahinko laitteessa Uusimman softwaren 

päivittämättä jättäminen  

(korjaus) 

Salasanasi antaminen jollekin Heikot turvallisuustiedot 

laitteessa (salasana, pin jne.) 

 

2. Tiimisi kuvaa strategian, jolla ehkäistään riskejä.  

 

Asiat, jotka pitäisi   kuulua strategiaan (laitteen käyttäjän): 

 

● Laitteen sisäänpääsyn rajoittaminen vaatimalla käyttäjän 

tunnistautumista (tämän tulisi sisältää korostetutusti pin / biometrinen 

tunniste (esim. sormenjälki) / vahva salasana, Kaksivaiheinen 

tunnistautuminen (2FA) pitäisi olla myös mainittuna, koska tällä 

hetkellä se on suuntauksena käyttäjän tunnistautumisessa.) 

● Päivitä laitteesi käyttöjärjestelmä uusimmilla turvallisuuskorjauksilla.  

● Varmuuskopioi säännöllisesti datasi.  

● Käytä kryptattua / turvallisia verkkosivuja aina kun mahdollista  

● Ota pois käytöstä käyttämättömät palvelut, kuten wifi ja Bluetooth. 

● Ole valveutunut (mahdollisuuksien mukaan), älä lankea kalasteluun 

tms.  

● Pidä ajantasainen haittaohjelmaohjelmisto asennettuna.  

 

3. Tiimisi asentaa / päivittää virus/haittaohjelmaohjelmiston annetulle 

laitteelle. 
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Tämä voi olla uuden haittaohjelmaohjelmisto (AM) asentaminen tai sen 

varmistaminen, että nykyinen haittaohjelmaohjelmisto käyttää uusinta 

versiota. NIST.org -sivulta löytyy lista ohjeista käytössä olevista 

haittaohjelmaohjelmistoista: https://www.nist.org/news.php?extend.45.11 

 

Se sisältää myös ilmaisen palvelun, jossa käyttäjä voi ladata minkä tahansa 

tiedoston etäskannattavaksi: https://www.virustotal.com/gui/home/upload.  Tämä voi 

olla hyödyllinen, jos käyttäjä ei voi tehdä skannausta paikallisesti laitteellaan.  

 

4. Tiimisi luo ja testaa turvallisen salasanan.  

 

 

● Opiskelija voi  käyttää näitä linkkejä, jotka ovat resurssiosiossa. 

● Salasanan luominen; https://passwordsgenerator.net 

● Luodun salasanan testaaminen:  

https://howsecureismypassword.net/ 

https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password 

https://lastpass.com/howsecure.php 

 

5. Tiimisi tunnistaa potentiaalisia, haavoittuvia laitteita ja mahdollisia 

mekanismeja niiden suojeluun. 

 

Tämän pitäisi sisältää vähintään 3 potentiaalista haavoittuvuutta ja 

mahdollisia suojausmekanismeja, kuten:  

Potentiaalisia haavoittuvuuksia Lieventäminen 

Uusi laite saapuu ilman 

tunnistautumista.  

Ota käyttöön tunnistautuminen 

laitteessa. 

https://www.nist.org/news.php?extend.45.11
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
https://passwordsgenerator.net/
https://howsecureismypassword.net/
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
https://lastpass.com/howsecure.php
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Palvelut, kuten wifi ja Bluetooth 

ovat automaattisesti käytössä ja 

ne voivat vaarantua.  

Sulje kaikki käyttämättömät tai 

tarpeettomat palvelut.  

Haittaohjelman lataaminen, 

johon voi olla sulautunut uusia 

sovelluksia. 

Lataa vain suositelluista verkkosivuista / 

paikoista. Varmista, että 

haittaohjelmaohjelmisto on asennettu ja 

ajan tasalla.  

 

6. Tiimisi tunnistaa arkaluontoisen datan ja mahdolliset hyökkäykset 

datan luonteesta riippuen. 

 

Alla joitakin esimerkkejä: 

 

Alusta / huolenaihe Datan tyyppi Hyökkäyksen vektori 

Sosiaaliset verkostot Henkilökohtaiset tiedot 

(PII) 

Sosiaalinen tekniikka, 

kalastelu jne.   

Verkkopankki Taloudellinen ja 

henkilökohtaiset tiedot 

(PII) 

Sosiaalinen tekniikka, 

kalastelu jne.   

Vanhan viestin 

heittäminen roskiin 

Taloudellinen ja 

henkilökohtaiset tiedot 

(PII) 

Roskisdyykkaus 

Sähköposti Kuvat / valokuvat Steganografia (tiedon 

kätkeminen kuvien 

sisään) 
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Liite A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri 
Erinomaine

n 

Erittäi
n hyvä Hyvä 

Kohtalaine
n 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset: 
  

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 
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Liite B 

Tavoitteet 

Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja 
eivät pelkää pilkkaa tai kostoa.  
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Asenteet erilaisuutta kohtaan 

Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan erilaisuuden 
ja työstämään niitä.  

Tuki 

Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama 
jäsen.  

1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 
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Joustavuus 

Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 

 
Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole 
hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 
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LAITTEEN TURVALLINEN KÄYTTÖ 

EPÄTURVALLISESSA 

DIGITAALISESSA MAAILMASSA  

Dokumentti opiskelijoille  
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Haasteen kesto 

3-6 tuntia 
Sinun tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

 

Olet saanut uuden digitaalisen laitteen lahjaksi (opettajan pitäisi tarkentaa 

mikä laite / laitteet, jotka otetaan käyttöön), Vastuullisena digitaalisena 

käyttäjänä haluat yrittää varmistaa, että laita ja tiedot ovat suojattuja.  

 

Suunnittelet käyttäväsi laitetta yleisesti, esimerkiksi käyttämällä sähköpostia, 

sosiaalista mediaa ja verkkopankkia ja selailemalla verkkosivuja,  

 

Haasteenasi on näyttää, että ymmärrät ja olet tietoinen tietoturva-aiheista, 

jotka ovat luontaisia uusissa digitaalisissa laitteissa.  

 

Oppimistavoitteet 
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U1LO1. Oppija osaa tunnistaa fyysisiä ja virtuaalisia riskejä, jotka liittyvät 

teknologiaan 

U1LO2. Oppija osaa soveltaa riskien ehkäisyn strategioita ja pitää tietonsa ajan 

tasalla  

U1LO3. Oppija osaa ladata ja päivittää virus/haittaohjelmatorjuntaohjelmiston 

U1LO4. Oppija osaa suojata itsensä väärinkäytöksiltä käyttämällä turvallisia 

salasanoja 

U1LO5. Oppija osaa suojata erilaisia haavoittuvia laitteita digitaalisilta uhilta 

(haittaohjelmat, kalastelu jne.)  

U1LO6. Oppija osaa tunnistaa arkaluontoisen / arvokkaan informaation ja 
hyökkäykset erityyppisessä datassa 
 

Resurssit joita voit käyttää 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi: 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security 

● https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-

benefits-best-practices-and-more 

● https://passwordsgenerator.net 

● https://howsecureismypassword.net/ 

● https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password 

● https://lastpass.com/howsecure.php 

 

 

Suositeltu prosessi  

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://passwordsgenerator.net/
https://howsecureismypassword.net/
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
https://lastpass.com/howsecure.php
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1. Aseta parametrit, joita tarvitsette haasteen ratkaisemiseen. 

Esimerkiksi tässä tapauksessa teknologiaan liittyvät riskit, 

suojaustoimenpiteet, haavoittuva tieto (alttiita hyökkäyksille). 

2. Etsikää tietoa, joka liittyy näihin parametreihin (katso ehdotettuja 

resursseja, mutta voitte myös käyttää muita). 

3. Valitkaa mikä tieto on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

4. Keksikää erilaisia ehdotuksia haasteen ratkaisemiseksi.  

5. Valitkaa ehdotus / ehdotukset, jotka ovat tehokkaimmat sinun ryhmäsi 

näkökulmasta.  

6. Suunnitelkaa toimet, joita tarvitsette ongelman ratkaisemiseksi (kun 

tiedätte mitä tulee tehdä, kuvailkaa miten teette sen).  

7. Toteuttakaa toimet. 

8. Esittäkää tulokset (noudattakaa opettajan ohjeita). 

9. Arvioikaa miten suoriuduitte haasteesta. 

 

Arviointikriteerit 

● Tiimisi ryhmittelee monipuolisia riskejä 3 fyysisiin ja 3 virtuaalisiin 

riskeihin.  

● Tiimisi kuvaa strategian, jolla ehkäistään riskejä.  

● Tiimisi asentaa / päivittää virus/haittaohjelmaohjelmiston annetulle 

laitteelle. 

● Tiimisi luo ja testaa turvallisen salasanan. 

● Tiimisi tunnistaa potentiaalisia, haavoittuvia laitteita ja mahdollisia 

mekanismeja niiden suojeluun. 

● Tiimisi tunnistaa arkaluontoisen datan ja mahdolliset hyökkäykset 

datan luonteesta riippuen. 
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HENKILÖKOHTAISEN DATAN JA 

DIGITAALISEN IDENTITEETIN 

SUOJAUS 

Dokumentti opettajille  
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Haasteen kesto 

  

24 tuntia / 3 päivää 
Tilanteen kuvaus 

Olet saanut uuden digitaalisen laitteen lahjaksi (opettajan pitäisi tarkentaa 
mikä laite, jotka otetaan käyttöön), Vastuullisena digitaalisena käyttäjänä 
haluat yrittää varmistaa, että laita ja tiedot ovat suojattuja.  
 
Suunnittelet käyttäväsi laitetta yleisesti, esimerkiksi käyttämällä sähköpostia, 
sosiaalista mediaa ja verkkopankkia ja selailemalla verkkosivuja,  
 
Haasteenasi on näyttää, että ymmärrät ja olet tietoinen tietoturva-aiheista, 
jotka ovat luontaisia uusissa digitaalisissa laitteissa.  
 
Erityisesti sinun tulee keskittyä henkilökohtaisen datasi ja digitaalisen 
identiteetin suojaukseen turvallisuusrikkomustapauksissa. Tässä keskitytään 
myös läsnäoloosi online-järjestelmissä. 
 

Oppimistavoitteet 

 

U2LO1. Oppija osaa säädellä käytöstään digitaalisessa maailmassa ja hallita 

digitaalista jälkeään oikein 

U2LO2. Oppija osaa tunnistaa hänen digitaalisen identiteetin varkauden tai 

väärinkäytöksen riskit 

U2LO3. Oppija osaa suojella toisiin ihmisiin liittyvää tietoa ympäristössään 

(työntekijänä, ystävänä…) 

U2LO4. Oppija osaa löytää, poistaa ja / tai muuttaa omia tietojaan online-

järjestelmissä 

U2LO5. Oppija osaa hallita omaa digitaalista jälkeään 

U2LO6. Oppija osaa toimia kriittisesti jakaessaan omia tietojaan online-

järjestelmissä 

U2LO7. Oppija osaa käyttää useita digitaalisia identiteettejä, jotka on osoitettu 

erilaisiin tavoitteisiin 
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Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä 

tieto 

Laitteet/ 

software 

Koulutusresurssit 

 

Kontakti tai 

käyttökokemu

sta verkossa 

olevasta 

laitteesta, 

kuten 

tietokoneesta, 

kannettavasta, 

tabletista tai 

älypuhelimest

a 

 

Verkkoyh

teydellä 

oleva 

laite, 

kuten: 

 

Tietokone 

Kannetta

va 

tietokone 

Älypuheli

n 

Tabletti 

 

 

• http://www.identitytheft.org.uk/ 

• http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-

your-footprint.html 

• https://www.tomsguide.com/us/personally-

identifiable-information-definition,news-18036.html 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+B

e+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB80

01A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGA

R 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+B

e+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A

2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRV

RV 

• https://staysafeonline.org/stay-safe-

online/securing-key-accounts-devices/social-media/ 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+ke

ep+information+secure+on+a+computer&&view=de

tail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF

795775C&&FORM=VRDGAR 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+pr

otect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3

FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&F

ORM=VDRVRV 

 

Tästä osasta on paljon resursseja saatavilla. Opettajien 

tulisi käyttää kaikkia saatavilla olevia resursseja. Nämä 

http://www.identitytheft.org.uk/
http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-your-footprint.html
http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-your-footprint.html
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://staysafeonline.org/stay-safe-online/securing-key-accounts-devices/social-media/
https://staysafeonline.org/stay-safe-online/securing-key-accounts-devices/social-media/
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV


                                          

 
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   

Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään. 

 

ovat resurssit, jotka on annettu opiskelijoille haasteen 

ratkaisemiseen.  
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Haasteen aikataulu 

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

 

- 2 tuntia haasteen parametrien selvittämiseen (mahdollisesti sisältäen 

sen selvittäminen kuka tekee minkäkin tehtävän / tehtävät)  

- 10 tuntia informaation etsimiseen  

- 2 tuntia informaation valintaan  

- 2 tuntia vaihtoehtojen tuottamiseen  

- 2 tuntia ehdotuksen esittämiseen / löydösten kokoamiseen ja niistä 

keskusteluun (opiskelijaryhmässä)  

- 1  tunti löydösten esittämisen selvittämiseen (jos ei vaatimuksia 

opettajalta)   

- 2 tuntia löydösten valmisteluun tiettyyn formaattiin, esimerkiksi 

PowerPoint-esitys    

- 2 tuntia löydösten esittämiseen / keskusteluun 

- 1 tunti itsearvioinnin tekemiseen: miten haaste tehtiin ja miten voi 

parantaa tulevaa toimintaa  
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Tulosten esittäminen 

 

Löydökset voidaan esittää missä tahansa ryhmän päättämässä mediassa. 

Löydökset pitää olla sellaisessa muodossa, että ne voidaan säilyttää haasteen 

jälkeen. Löydösten esittely voi sisältää nämä formaatit, mutta ei rajoitettuna 

näihin: 

• Video 

• Softwarea hyödyntävä esittely 

• Suullinen / verbaalinen (tämä pitäisi nauhoittaa)  

• Kirjallinen raportti 

• Blogi / vlogi/wiki 

• Mikä tahansa muu sopiva media 

 

Huom: Opettajan pitäisi päättää soveltuva formaatti tulosten esittämiseen.   
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Arviointikriteerit 

 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi. 

 

Julkinen esittäminen (20%) 

 

Ehdotettu arviointitaulukko Liite A löytyy tämän dokumentin lopusta, josta 

löytyy kriteerit, joita voidaan käyttää apuna julkisen esittämisen taitojen 

arvioimiseksi.  

 

Tiimityön suoritus (10%) 

 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä B  löytyy tämän dokumentin lopusta, 

joka voi auttaa opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

 

Löydökset haasteesta (70%). Mahdollisesti 10% per kohta. 

 

1. Tiimi kykenee kuvaamaan ja ymmärtämään heidän digitaalisen 

jalanjäljen, digitaalisen jäljen ja säädösten vaatimukset.  

 

Mahdolliset opiskelijoiden vastaukset:  

On tietoinen GDPR:stä ja sen seuraamuksista.  

On tietoinen, miten analytiikka toimii verkkosivujen selailun taustalla.  

Digitaalinen jalanjälki – opiskelija on tietoinen ‘jäljestä’, jonka hän jättää 

onlinessa, mennessään johonkin sivustolle, esimerkiksi työhakemukset ja 

online-profiilit ovat osa tätä prosessia.  

 

2. Tiimi kuvailee haitat, joita tapahtuu, jos muut käyttävät heidän PII-

tietoja (henkilökohtaisia tietoja). 
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Seuraavat näkökulmat tulisi sisällyttää: 

 

• Opiskelija osaa identifioida ja selittää mitä tarkoitetaan 

identiteettivarkaudella.  

• Opiskelija osaa identifioida ja selittää 3 skenaariota, missä heidän PII-

tiedot voivat tulla varastetuksi.  

• Opiskelija osaa selittää haitat/riskit yksilöille/yrityksille jos heidän PII-

tietoihin pääsee ulkopuolinen sisään.  

 

3. Tiimi osaa identifioida ja selittää tekniikat, joita voi käyttää yksilöiden ja 

yritysten PII-tietojen suojaukseen.  

 

Seuraavat näkökulmat tulisi sisällyttää: 

 

• Opiskelija osaa harkita salasanan monimutkaisuutta.  

• Opiskelija osaa suositella salasanan turvasäilytysmetodeja.  

• Opiskelija osaa identifioida ja selittää kuinka usein ja miksi salasana 

pitäisi vaihtaa.  

• Yritysympäristössä opiskelijoiden tulisi osata identifioida ja selittää, 

miten PII-tietoja voidaan suojata tietokoneella, esimerkiksi fyysinen 

turvallisuus ja tietokoneen lukitseminen tai uloskirjautuminen 

siirtymien, esimerkiksi taukojen, ajaksi.  

 

4. Tiimi ja yksilö osaavat etsiä ja muokata tietoja heidän online-

profiilissaan sekä henkilökohtaisesti että organisaation perspektiivistä 

yksilötietojen osalta.  

 

Seuraavat näkökulmat tulisi sisällyttää: 
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• Opiskelijat osaavat yhteisesti muokata ja muuttaa vähintään 3 erilaista 

online-profiilia.  

• Opiskelijat osaavat identifioida ja selittää, kuinka he pääsevät 

muokkaamaan heidän tietojaan, jotka ovat ainakin kahdessa 

organisaatiossa.  

• Opiskelijat osaavat mitata heidän digitaalista jalanjälkeänsä 

käyttämällä online-laskinverkkosivua.  

 

5. Tiimi osaa hallita digitaalista jälkeä/jalanjälkeä.  

 

• Opiskelijat osaavat käyttää online-resursseja heidän digitaalisen 

jalanjäljen hallitsemiseen ja tietävät miten he voivat tehdä muutoksia 

siihen.  

 

6. Tiimi osaa identifioida metodeita, joita käytetään PII-tietojen turvallisen 

jakamisen varmistamiseen. 

 

• Opiskelijat osaavat identifioida vähintäänkin 3 metodia PII-tietojen 

turvalliseen jakamiseen.  

• Opiskelijat osaavat identifioida vähintäänkin 3 metodia, joita voidaan 

käyttää lainvastaisesti PII-tietojen talteen ottamiseksi heiltä.  

 

7. Tiimi osaa käyttää sopivinta digitaalista identiteettiä tiettyihin 

tarkoituksiin sekä henkilökohtaisesti että yrityksissä.   

 

• Opiskelijat osaavat perustaa ja käyttää sopivia online-profiileja 

yrityksille sekä antaa perusteluja heidän tekemille valinnoilleen. 

• Opiskelijat osaavat perustaa ja käyttää sopivia online-profiileja 

yksilöille sekä antaa perusteluja heidän valinnoilleen sosiaalisen 

median profiileissa.  
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Liite A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri Erinomainen 

Erittäin 
hyvä Hyvä Kohtalainen 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset:   

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 

 

 



                                          

 
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   

Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään. 

 

Liite B 

Tavoitteet 

Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja eivät 
pelkää pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 

Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan erilaisuuden 
ja työstämään niitä.  
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Tuki 

Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama jäsen.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 

Joustavuus 

Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 
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Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole 
hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 
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HENKILÖKOHTAISEN DATAN JA 

DIGITAALISEN IDENTITEETIN 

SUOJAUS 

Dokumentti opiskelijoille 
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Haasteen kesto 

 

24 tuntia / 3 päivää 
Sinun tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

 

Olet saanut uuden digitaalisen laitteen lahjaksi (opettajan pitäisi tarkentaa 
mikä laite, jotka otetaan käyttöön), Vastuullisena digitaalisena käyttäjänä 
haluat yrittää varmistaa, että laita ja tiedot ovat suojattuja.  
 
Suunnittelet käyttäväsi laitetta yleisesti, esimerkiksi käyttämällä sähköpostia, 
sosiaalista mediaa ja verkkopankkia ja selailemalla verkkosivuja,  
 
Haasteenasi on näyttää, että ymmärrät ja olet tietoinen tietoturva-aiheista, 
jotka ovat luontaisia uusissa digitaalisissa laitteissa.  
 
Erityisesti sinun tulee keskittyä henkilökohtaisen datasi ja digitaalisen 
identiteetin suojaukseen turvallisuusrikkomustapauksissa. Tässä keskitytään 
myös läsnäoloosi online-järjestelmissä. 
 

Oppimistavoitteet 

U2LO1. Oppija osaa säädellä käytöstään digitaalisessa maailmassa ja hallita 

digitaalista jälkeään oikein 

U2LO2. Oppija osaa tunnistaa hänen digitaalisen identiteetin varkauden tai 

väärinkäytöksen riskit 

U2LO3. Oppija osaa suojella toisiin ihmisiin liittyvää tietoa ympäristössään 

(työntekijänä, ystävänä…) 
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U2LO4. Oppija osaa löytää, poistaa ja / tai muuttaa omia tietojaan online-

järjestelmissä 

U2LO5. Oppija osaa hallita omaa digitaalista jälkeään 

U2LO6. Oppija osaa toimia kriittisesti jakaessaan omia tietojaan online-

järjestelmissä 

U2LO7. Oppija osaa käyttää useita digitaalisia identiteettejä, jotka on osoitettu 

erilaisiin tavoitteisiin 

 

Resurssit joita voit käyttää 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi: 

• http://www.identitytheft.org.uk/ 

• http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-your-footprint.html 

• https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-

definition,news-18036.html 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&

mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&

mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV 

• https://staysafeonline.org/stay-safe-online/securing-key-accounts-devices/social-

media/ 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+

computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&

&FORM=VRDGAR 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&

&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDR

VRV 

 

Suositeltu prosessi 

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita:  

http://www.identitytheft.org.uk/
http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-your-footprint.html
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://staysafeonline.org/stay-safe-online/securing-key-accounts-devices/social-media/
https://staysafeonline.org/stay-safe-online/securing-key-accounts-devices/social-media/
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
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1. Aseta parametrit, joita tarvitsette haasteen ratkaisemiseen. 

Esimerkiksi tässä tapauksessa teknologiaan liittyvät riskit, 

suojaustoimenpiteet, haavoittuva tieto (alttiita hyökkäyksille). 

2. Etsikää tietoa, joka liittyy näihin parametreihin (katso ehdotettuja 

resursseja, mutta voitte myös käyttää muita). 

3. Valitkaa mikä tieto on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

4. Keksikää erilaisia ehdotuksia haasteen ratkaisemiseksi.  

5. Valitkaa ehdotus / ehdotukset, jotka ovat tehokkaimmat sinun ryhmäsi 

näkökulmasta.  

6. Suunnitelkaa toimet, joita tarvitsette ongelman ratkaisemiseksi (kun 

tiedätte mitä tulee tehdä, kuvailkaa miten teette sen).  

7. Toteuttakaa toimet. 

8. Esittäkää tulokset (noudattakaa opettajan ohjeita). 

9. Arvioikaa miten suoriuduitte haasteesta. 

 

Arviointikriteerit 

• Tiimisi kykenee kuvaamaan ja ymmärtämään heidän digitaalisen 

jalanjäljen, digitaalisen jäljen ja säädösten vaatimukset.  

• Tiimisi kuvailee haitat, joita tapahtuu, jos muut käyttävät heidän PII-

tietoja (henkilökohtaisia tietoja). 

• Tiimisi osaa identifioida ja selittää tekniikat, joita voi käyttää yksilöiden 

ja yritysten PII-tietojen suojaukseen.  

• Tiimisi ja yksilöllisesti osaatte etsiä ja muokata tietoja heidän online-

profiilissaan sekä henkilökohtaisesti että organisaation perspektiivistä 

yksilötietojen osalta.  

• Tiimisi osaa hallita digitaalista jälkeä/jalanjälkeä.  

• Tiimisi osaa identifioida metodeita, joita käytetään PII-tietojen 

turvallisen jakamisen varmistamiseen. 
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• Tiimisi osaa käyttää sopivinta digitaalista identiteettiä tiettyihin 

tarkoituksiin sekä henkilökohtaisesti että yrityksissä.   

 

 

 

 



                                         

 

 
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   

Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään. 

 

 

 

 

 

 

Tietoturva osana organisaation 

turvallisuuskäytäntöjä 

& 

Kyberturvallisuuden ja 

torjunnan perusteet 

 

Dokumentti opettajille  
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Haasteen kesto 

  

12 tuntia / 2 päivää 
Tilanteen kuvaus 

Osallistutte tietoturvaharjoitukseen työpaikallanne. Alla on kuvattu kolme erilaista 

tositapahtumaa, joita teidän pitää tarkastella organisaationne tai esimerkkiyrityksenne 

kannalta. Yritys voi olla oikea tai fiktiivinen. 

 

Haaste sisältää kolme oikeaa esimerkkiä, joissa hyödynnetään tyypillisiä tosielämän 

turvallisuustapahtumia, rikkomuksia ja rikoksia. Jokaisessa tapauksessa tapahtumaan 

liittyvät riksit tulee analysoida ja korostaa ajankohtaisia turvallisuusaiheita. Lukekaa jokainen 

skenaario ja keskustelkaa kollegoidesi / ryhmäsi kanssa. Etsi hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita. 

Asettakaa tapahtumat oman yrityksenne kontekstiin ja kysykää kysymykset: Voisiko tämä 

tapahtua meidän yrityksessämme? Miten meidän pitäisi valmistautua tällaisiin tapahtumiin? 

Aloita tarvittavat toimenpiteet yrityksen parempaan datan turvallisuuden hallintaan. 

 

Haasteenanne on löytää oikeat ratkaisut (estää vastaavien tapausten tapahtuminen 

uudestaan tulevaisuudessa) kaikkiin kolmeen skenaarioon omassa työpaikassanne 

keskustelemalla ryhmässäsi / kollegoidesi kanssa ja esittämällä ratkaisut, jotka löysitte 

yritykseenne. 

 

Skenaario 1 toimitusjohtajahuijaus: Perjantai-iltapäivän viimeiset toimistotyön minuutit ovat 

käsillä. Sally Spectra, yrityksen talousjohtaja lähetti sähköpostin, joka pitäisi käsitellä 

kiireellisesti. Kaikki hyvin – Nopea kassatoiminto ja sitten viikonlopun viettoon.   
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Tämä on esimerkki, miten toimitusjohtajahuijaus voi toimia. Rikollinen ottaa yhteyttä yrityksen 

taloushallintoon tai johonkin henkilöön, jolla on oikeus tehdä maksutapahtumia ja painostaa 

häntä kiireelliseen maksusiirtoon.  

 

Hän voi esiintyä yrityksen talousjohtajana tai toimitusjohtajana, ja mahdollisesti myös 

kumppaniyrityksen edustajana, kuten lakimiehenä. Yhteydenotot tehdään sähköpostitse tai 

puhelimitse työpäivän lopussa, tyypillisesti perjantaina, jolloin vastaanottajalla on vähiten 

aikaa ja keskittymiskykyä hahmottaa mitä oikeasti on tapahtumassa. Huijari, joka tekee 

taustatyönsä voi lisätä uskottavuutta mainitsemalla tutun kollegan nimen. 

 

Maksupyyntö sähköpostitse voi tulla sähköpostiosoitteesta, joka on lähes identtinen oikeaan 

yrityksen sähköpostiin nähden, kuten esimerkiksi  sally.spectra@conpany.com -osoitteen 

sijaan sally.spectra@company.com. Viesti voi tulla myös juuri oikealta henkilöltä, sillä 

hakkeri, joka on murtautunut sähköpostiin, käyttää myös sitä. (Säästöpankki 

https://www.saastopankki.fi/fi-fi/asiakaspalvelu/vinkit/yrittajyys/yrittaja-ala-lankea-

laskuhuijauksiin. Viitattu 15.10.2019). 

 

Skenaario 2 Microsoft Office 365 tili hyökkäyksen kohteena: ”Office 365 -tunnuksiin 

kohdistuvien hyökkäysten aalto ei laannu. Hyökkäykset ovat kehittyneet viimeisen vuoden 

aikana entistä vaikeammiksi tunnistaa. 

Tivi sai yhteydenoton lukijalta, joka joutui tällä viikolla tietojenkalastelun uhriksi. Hän oli 

saanut tuntemaltaan henkilöltä linkin Dropbox-tiedostoon otsikolla: ”Proposal 2019.pdf”. 

Tiedosto tuli osoitteesta no-reply@dropbox.com ja sen lähettäjänä näkyi henkilö, jonka 

kanssa hän oli keskustellut tietystä sopimuksesta. Hän oletti jaetun tiedoston liittyvän tähän 

asiaan. 

mailto:sally.spectra@conpany.com
mailto:sally.spectra@company.com
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”Mikään ei viitannut siihen, että kyseessä olisi ollut huijaus”, henkilö kertoo Tiville.  

Avattuaan Dropbox-palveluun jaetun pdf-tiedoston hän päätyi sen sisältämän linkin kautta 

sivulle, jossa kehotettiin kirjautumaan Office 365 -palveluun. Viestin vastaanottaja syötti 

sivustolle Office 365 -kirjautumistunnuksensa. Hän tajusi sähköpostinsa tulleen kaapatuksi 

sen jälkeen, kun hän alkoi saada kontakteiltaan ihmetteleviä yhteydenottoja. 

Osa hänen englanninkielisistä tuttavistaan oli yrittänyt tiedustella vastaamalla 

sähköpostiviestiin, onko kyseessä virus. 

”Omituista on, että he olivat saaneet englanninkielisen vastauksen, joka kiisti että kyseessä 

olisi virus ja kehotti avaamaan tiedoston ja palaamaan asiaan”, Tiviin yhteyttä ottanut 

ihmettelee. 

Ilmiö on tuttu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa. 

Vastaavia huijauksia toteutetaan tietoturva-asiantuntijan Ville Kontisen mukaan jatkuvasti 

hyödyntäen Dropboxin ohella myös esimerkiksi Google Drive- ja SharePoint-palveluiden 

kautta jaettuja tiedostoja. 

”Toimintatapa on sellainen, että kun on saatu yksi uhri haltuun, hänen nimissään jaetaan eri 

palveluiden kautta tiedostoja laajasti myös täysin uhrille tuntemattomille henkilöille. Pdf-

tiedosto on kaikille avoin suoralla linkillä”, Kontinen sanoo. 

Tiedostoja jaetaan uhrin nimissä jonkin tiedostojakopalvelun kautta. Osa tiedostoja jakavista 

tileistä voi olla kaapattu jo aiemmin ja uhrien tileille jätetään tiedostoja myöhempää käyttöä 

varten. 

Tiedostopalvelusta aukeavaan pdf-tiedostoon on ujutettu mukaan esimerkiksi aito 

SharePoint-logo ja nappi, jota kehotetaan painamaan. Pdf-tiedostoon on mahdollista 

sisällyttää hypertekstilinkkejä vastaavalla tavalla kuten myös esimerkiksi Word-
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tiedostoihin.” (https://www.tivi.fi/uutiset/varo-aitoa-dropbox-viestia-ovela-huijaus-kaappaa-

office-tunnukset/a2c0295f-aece-4696-ab51-edb19ff52448. Viitattu 15.10.2019).  

  

Skenaario 3 varastettu kannettava: WASHINGTON (Reuters) – Yhdysvaltojen 

turvallisuuspalvelu ilmoitti, että perjantaina New Yorkissa agentin autosta oli varastettu 

kannettava tietokone, mutta viraston tietokoneissa on lukuisia turvallisuustasoja ja ne eivät 

saa sisältää salaiseksi luokiteltua tietoa. 

 

Virasto sanoi tiedotteessaan, että se kieltäytyy antamasta lisäkommentteja niin kauan kuin 

tutkinta on käynnissä. 

 

ABC News, siteeraten lainvalvonnan lähteitä, sanoi, että kannettava tietokone sisälsi 

pohjapiirustukset Trump Towerista, yksityiskohtia rikostutkinnasta Hillary Clintonin yksityisen 

sähköpostiserverin käytöstä ja muuta kansallista turvallisuustietoa. 

 

The New York Daily News, siteeraten poliisilähteitä sanoi, että viranomaiset ovat etsineet 

kannettavaa siitä lähtien kun se oli varastettu torstaina aamulla agentin autosta Brooklynin 

kaupunginosassa, New Yorkissa. 

 

Lehti raportoi, että jotkut tavarat, jotka oli varastettu kannettavan kanssa, kuten kolikot ja 

musta laukku, jossa oli turvallisuuspalvelun merkki, oli myöhemmin löydetty,  

 

CBS News, myös siteeraten lainvalvonnan lähteitä, sanoi, että jotkut tiedostot tietokoneessa 

sisälsivät tärkeitä asiakirjoja liittyen Paavi Franciscukseen. Agentti kertoi myös tutkijoille, 

että vaikka mitään Valkoiseen taloon tai ulkomaalaisiin johtajiin liittyvää ei ollut tallennettu 

kannettavalle, sieltä löytyvä tieto voisi vaarantaa kansallisen turvallisuuden, Daily News 

raportoi. 
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”Siellä on hyvin arkaluontoista dataa” poliisilähde kertoi lehdelle ja lisäsi ”he ryntäilevät kuin 

hullut.” 

 

Erikseen CNN, siteeraten nimetöntä Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelujen lähdettä, raportoi 

perjantaina, että kalifornialainen mies, joka mittasi Valkoisen talon aitaa viime viikolla, oli 

kiinteistön eteläosassa ainakin 15 minuuttia ennen kuin hänet otettiin kiinni. (Reuters 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-laptop/secret-service-says-laptop-stolen-from-agents-car-in-

new-york-idUSKBN16O2EH. Viitattu 15.10.2019). 

Oppimistavoitteet 

 

U4LO1: Oppija osaa havainnoida, arvioida, ehkäistä ja raportoida tietoturvariskeistä työpaikalla 

U4LO2: Oppija osaa käyttää organisaation turvallisuusjärjestelmiä suhteessa tietoturvaan 

U4LO3: Oppija osaa hallinnoida fyysistä turvallisuutta alueella 

U4LO4: Oppija osaa työskennellä turvallisesti mobiili- ja pilvipalveluissa 

U4LO5: Oppija osaa varmistaa materiaalin ja datan säilytyksen ja suojauksen 

U4LO6: Oppija osaa käyttää perustasolla software turvallisuutta: käyttöjärjestelmä ja ohjelmat 

U5LO1: Oppija osaa tunnistaa kriittisen tiedon eri medioista 

U5LO2: Oppija osaa arvioida yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuutta 

U5LO3: Oppija osaa tunnistaa kyberhyökkäykset ja uhat 

Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä tieto Laitteet /software Koulutusresurssit 

Perustietoa 

sähköpostiohjelmistosta  

 

 

Elektroninen laite, 

jossa on Internet-

yhteys 

tiedonetsintää 

varten 

• Suomen kansallinen kyberturvallisuuskeskus. 

Verkkojulkaisut (ISSN 1799-0157) 

Protection against Microsoft Office 365 

credential phishing and data breaches   

• Poliisiammattikorkeakoulu 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-laptop/secret-service-says-laptop-stolen-from-agents-car-in-new-york-idUSKBN16O2EH
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-laptop/secret-service-says-laptop-stolen-from-agents-car-in-new-york-idUSKBN16O2EH
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/T_MS365_eng_sivut200919HR.pdf
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/T_MS365_eng_sivut200919HR.pdf
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Haasteen aikataulu 

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

 

- 2 tuntia haasteen parametrien selvittämiseen (mahdollisesti sisältäen 

sen selvittäminen kuka tekee minkäkin tehtävän / tehtävät) 

- 4 tuntia informaation etsimiseen  

- 2 tuntia ehdotuksen esittämiseen / löydösten kokoamiseen ja niistä 

keskusteluun (opiskelijaryhmässä) 

- 2 tuntia löydösten valmisteluun tiettyyn formaattiin, esimerkiksi 

PowerPoint-esitys    

- 1 tunti löydösten esittämiseen / keskusteluun 

- 1 tunti itsearvioinnin tekemiseen: miten haaste tehtiin ja miten voi 

parantaa tulevaa toimintaa 

 

  

 Cybercrime, Law and Technology in Finland 

and Beyond 

• EU:n tietosuoja-asetus 
GPDR 

• Jokaisen ryhmän pitäisi etsiä vähintään kaksi 

esimerkkiä kansallisista 

kyberturvallisuusrikkomuksista. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166377/POLAMK_rap133_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166377/POLAMK_rap133_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://gdpr-info.eu/
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Tulosten esittäminen 

 

Löydökset voidaan esittää missä tahansa ryhmän päättämässä mediassa. 

Löydökset pitää olla sellaisessa muodossa, että ne voidaan säilyttää 

haasteen jälkeen. Löydösten esittely voi sisältää nämä formaatit, mutta ei 

rajoitettuna näihin: 

• Video 

• Softwarea hyödyntävä esittely 

• Suullinen / verbaalinen (tämä pitäisi nauhoittaa)  

• Kirjallinen raportti 

• Blogi / vlogi/wiki 

• Mikä tahansa muu sopiva media 

 

Huom: Opettajan pitäisi päättää soveltuva formaatti tulosten esittämiseen. 
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Arviointikriteerit 

 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi. 

 

Julkinen esittäminen (15%) 

 

Ehdotettu arviointitaulukko Liite A löytyy tämän dokumentin lopusta, josta 

löytyy kriteerit, joita voidaan käyttää apuna julkisen esittämisen taitojen 

arvioimiseksi.  

 

Tiimityön suoritus (30%) 

 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä B löytyy tämän dokumentin lopusta, 

joka voi auttaa opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

 

Löydökset haasteesta (55 %) 

 

1. Oppija osaa listata datan turvallisuusuhkia ja -riskejä hänen 

arkityössään. Oppija osaa käyttää välineitä datansa suojeluun. 

 

Mahdolliset vastaukset: 

Osaa selittää kaksi uhkaa ja riskiä arkielämässä sekä työssä että työn 

ulkopuolella. 

Uhkien ja riskien selittämisen jälkeen, oppija osaa käyttää tekniikoita 

datansa suojelemiseen, kuten säännölliset varmuuskopiot, vahvat 

salasanat ja virustentorjuntaohjelma. 
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2. Tiimi osaa käyttää organisaation turvallisuusjärjestelmiä tiedon 

suojelemisen tarkoituksessa. 

 

Mahdolliset vastaukset: 

Opiskelija osaa käyttää virustentorjuntaohjelmaa. 

Opiskelija osaa käyttää palomuuria datan suojelun varmistamiseksi. 

Opiskelija osaa varmuuskopioida ja salata tiedostoja.  

Opiskelija osaa asettaa vahvan salasanan. 

 

3. Tiimi osaa tunnistaa erilaisia fyysiseen turvallisuuteen liittyviä 

asioita yrityksessä / organisaatiossa. 

 

Mahdolliset vastaukset: 

Opiskelija osaa tunnistaa vähintäänkin 4 fyysistä turvallisuusaihetta kuten 

tilojen lukitseminen, vierailijoiden sisäänpääsy, laitteiden käytännöt.  

 

4. Tiimi osaa käyttää tekniikoita, jotka varmistavat turvallisen 

työskentelyn virtuaalisessa ympäristössä. 

 

Mahdolliset vastaukset: 

Opiskelija osaa suojata hänen mobiililaitteensa esimerkiksi käyttämällä 

VPN-yhteyttä tai käyttäen älypuhelinta verkkoyhteyden luomiseen 

esimerkiksi kannettavaan tietokoneeseen.  

Opiskelija osaa suojata pilvipalvelunsa varmistamalla, että tiedostot ovat 

ladattuja. 

Opiskelijan tulisi olla tietoinen, jos organisaatiossa on käytäntöjä liittyen 

tiedostojen säilytykseen pilvessä, ja niitä tulisi noudattaa esimerkiksi 

OneDriveä tai muita pilvitallennusta tarjoavia palveluita käytettäessä. 
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5. Tiimi osaa säilyttää ja suojata materiaalia, dataa ja käyttää 

henkilökohtaisia laitteita ja ohjelmia turvallisesti. 

 

Mahdolliset vastaukset: 

Opiskelijoiden tulisi olla tietoinen GDPR:stä, kun he käyttävät ja säilyttävät 

dataa sekä elektronisesti että paperisesti.  

Opiskelijoiden tulee osata varmuuskopioida tiedostoja ja säilyttää 

varmuuskopioita muualla (kaukana). 

Opiskelijoiden tulee osata varmistaa, että vain oikeutetuille henkilöillä on 

pääsy dataan esimerkiksi osata asettaa käyttöoikeudet kansioihin. 

Opiskelijoiden tulee osata varmistaa, että laillisesti auktorisoituja 

ohjelmistoja käytetään ja niitä päivitetään säännöllisesti sekä mobiili- että 

tietokonelaitteilla. 

 

6. Tiimi osaa vertailla ja analysoida kriittisesti tietoa, joka tulee 

erilaisista medioista ja osaa tunnistaa yhteiskunnan 

haavoittuvimmat osat, johon kuuluu infrastruktuuri, kuten 

terveydenhuolto, sähkölaitokset, pankit ja tietoliikenne.  

 

Mahdolliset vastaukset: 

Opiskelijat osaavat tunnistaa verkkosivuja / linkkejä, jotka eivät ole aitoja / 

turvallisia ja joilla pyritään pääsemään dataan / laitteeseen luvattomasti. 

Esimerkiksi opiskelijat osaavat tunnistaa huijauslinkkidokumentteja, joita 

on lähetty sähköisesti. 

Opiskelijat osaavat tunnistaa miten organisaatiot ottavat yhteyttä 

asiakkaisiin esimerkiksi eivät käytä puhelinsoittoja esimerkiksi 
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Microsoftista tai Internet-operaattoreista ja miten tämä vaikuttaa 

haavoittuvuuteen.  

 

7. Tiimi osaa listata yhteisiä kyberturvallisuusuhkia arkielämässä. 

 

Mahdolliset vastaukset: 

Opiskelijat osaavat antaa esimerkkejä joistakin 

kyberturvallisuushyökkäyksistä, mahdollisuuksien mukaan, heidän pitäisi 

ottaa huomioon esimerkkejä, joita he ovat itse kokeneet, esimerkiksi 

huijaussähköpostit ja linkit. 

 

Skenaario 1 avainsanat: 

• Inhimilliset tekijät 

• Luottamuksen hyväksikäyttäminen  

Skenaario 2 avainsanat: 

o Kalastelu 

o Hakkerointi, identiteettivarkaus ja petos 

o Huijaussivut 

o Kaksivaiheinen tunnistautuminen 

o Monivaiheisuus (2FA, MFA) 

o Taloudelliset hyödyt 

o Arkaluontoinen data 

Skenaario 3 avaisanat: 

o Kansallinen turvallisuus 

o Tietoturvakäytännöt ja -menettelytavat  

o Fyysinen turvallisuus  

o Etäyhteys 
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Liite A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri Erinomainen 

Erittäin 
hyvä Hyvä Kohtalainen 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset:   

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 
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Liite B 

Tavoitteet 

Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja 
eivät pelkää pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 
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Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 

Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan 
erilaisuuden ja työstämään 
niitä.  

Tuki 

Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama 
jäsen.  

1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 

Joustavuus 
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Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 

 
Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei 
ole hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 
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Tietoturva osana organisaation 

turvallisuuskäytäntöjä 

& 

Kyberturvallisuuden ja 

torjunnan perusteet 

 

Dokumentti opiskelijoille  
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Haasteen kesto 

  

12 tuntia / 2 päivää 

Sinun tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

Osallistutte tietoturvaharjoitukseen työpaikallanne. Alla on kuvattu kolme erilaista 

tositapahtumaa, joita teidän pitää tarkastella organisaationne tai esimerkkiyrityksenne 

kannalta. Yritys voi olla oikea tai fiktiivinen. 

 

Haaste sisältää kolme oikeaa esimerkkiä, joissa hyödynnetään tyypillisiä tosielämän 

turvallisuustapahtumia, rikkomuksia ja rikoksia. Jokaisessa tapauksessa tapahtumaan 

liittyvät riksit tulee analysoida ja korostaa ajankohtaisia turvallisuusaiheita. Lukekaa jokainen 

skenaario ja keskustelkaa kollegoidesi / ryhmäsi kanssa. Etsi hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita. 

Asettakaa tapahtumat oman yrityksenne kontekstiin ja kysykää kysymykset: Voisiko tämä 

tapahtua meidän yrityksessämme? Miten meidän pitäisi valmistautua tällaisiin tapahtumiin? 

Aloita tarvittavat toimenpiteet yrityksen parempaan datan turvallisuuden hallintaan. 

 

Haasteenanne on löytää oikeat ratkaisut (estää vastaavien tapausten tapahtuminen 

uudestaan tulevaisuudessa) kaikkiin kolmeen skenaarioon omassa työpaikassanne 
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keskustelemalla ryhmässäsi / kollegoidesi kanssa ja esittämällä ratkaisut, jotka löysitte 

yritykseenne. 

 

Skenaario 1 toimitusjohtajahuijaus: Perjantai-iltapäivän viimeiset toimistotyön minuutit ovat 

käsillä. Sally Spectra, yrityksen talousjohtaja lähetti sähköpostin, joka pitäisi käsitellä 

kiireellisesti. Kaikki hyvin – Nopea kassatoiminto ja sitten viikonlopun viettoon.   

 

Tämä on esimerkki, miten toimitusjohtajahuijaus voi toimia. Rikollinen ottaa yhteyttä yrityksen 

taloushallintoon tai johonkin henkilöön, jolla on oikeus tehdä maksutapahtumia ja painostaa 

häntä kiireelliseen maksusiirtoon.  

 

Hän voi esiintyä yrityksen talousjohtajana tai toimitusjohtajana, ja mahdollisesti myös 

kumppaniyrityksen edustajana, kuten lakimiehenä. Yhteydenotot tehdään sähköpostitse tai 

puhelimitse työpäivän lopussa, tyypillisesti perjantaina, jolloin vastaanottajalla on vähiten 

aikaa ja keskittymiskykyä hahmottaa mitä oikeasti on tapahtumassa. Huijari, joka tekee 

taustatyönsä voi lisätä uskottavuutta mainitsemalla tutun kollegan nimen. 

 

Maksupyyntö sähköpostitse voi tulla sähköpostiosoitteesta, joka on lähes identtinen oikeaan 

yrityksen sähköpostiin nähden, kuten esimerkiksi  sally.spectra@conpany.com -osoitteen 

sijaan sally.spectra@company.com. Viesti voi tulla myös juuri oikealta henkilöltä, sillä 

hakkeri, joka on murtautunut sähköpostiin, käyttää myös sitä. (Säästöpankki 

https://www.saastopankki.fi/fi-fi/asiakaspalvelu/vinkit/yrittajyys/yrittaja-ala-lankea-

laskuhuijauksiin. Viitattu 15.10.2019). 

 

Skenaario 2 Microsoft Office 365 tili hyökkäyksen kohteena: ”Office 365 -tunnuksiin 

kohdistuvien hyökkäysten aalto ei laannu. Hyökkäykset ovat kehittyneet viimeisen vuoden 

aikana entistä vaikeammiksi tunnistaa. 

mailto:sally.spectra@conpany.com
mailto:sally.spectra@company.com
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Tivi sai yhteydenoton lukijalta, joka joutui tällä viikolla tietojenkalastelun uhriksi. Hän oli 

saanut tuntemaltaan henkilöltä linkin Dropbox-tiedostoon otsikolla: ”Proposal 2019.pdf”. 

Tiedosto tuli osoitteesta no-reply@dropbox.com ja sen lähettäjänä näkyi henkilö, jonka 

kanssa hän oli keskustellut tietystä sopimuksesta. Hän oletti jaetun tiedoston liittyvän tähän 

asiaan. 

”Mikään ei viitannut siihen, että kyseessä olisi ollut huijaus”, henkilö kertoo Tiville.  

Avattuaan Dropbox-palveluun jaetun pdf-tiedoston hän päätyi sen sisältämän linkin kautta 

sivulle, jossa kehotettiin kirjautumaan Office 365 -palveluun. Viestin vastaanottaja syötti 

sivustolle Office 365 -kirjautumistunnuksensa. Hän tajusi sähköpostinsa tulleen kaapatuksi 

sen jälkeen, kun hän alkoi saada kontakteiltaan ihmetteleviä yhteydenottoja. 

Osa hänen englanninkielisistä tuttavistaan oli yrittänyt tiedustella vastaamalla 

sähköpostiviestiin, onko kyseessä virus. 

”Omituista on, että he olivat saaneet englanninkielisen vastauksen, joka kiisti että kyseessä 

olisi virus ja kehotti avaamaan tiedoston ja palaamaan asiaan”, Tiviin yhteyttä ottanut 

ihmettelee. 

Ilmiö on tuttu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa. 

Vastaavia huijauksia toteutetaan tietoturva-asiantuntijan Ville Kontisen mukaan jatkuvasti 

hyödyntäen Dropboxin ohella myös esimerkiksi Google Drive- ja SharePoint-palveluiden 

kautta jaettuja tiedostoja. 

”Toimintatapa on sellainen, että kun on saatu yksi uhri haltuun, hänen nimissään jaetaan eri 

palveluiden kautta tiedostoja laajasti myös täysin uhrille tuntemattomille henkilöille. Pdf-

tiedosto on kaikille avoin suoralla linkillä”, Kontinen sanoo. 
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Tiedostoja jaetaan uhrin nimissä jonkin tiedostojakopalvelun kautta. Osa tiedostoja jakavista 

tileistä voi olla kaapattu jo aiemmin ja uhrien tileille jätetään tiedostoja myöhempää käyttöä 

varten. 

Tiedostopalvelusta aukeavaan pdf-tiedostoon on ujutettu mukaan esimerkiksi aito 

SharePoint-logo ja nappi, jota kehotetaan painamaan. Pdf-tiedostoon on mahdollista 

sisällyttää hypertekstilinkkejä vastaavalla tavalla kuten myös esimerkiksi Word-

tiedostoihin.” (https://www.tivi.fi/uutiset/varo-aitoa-dropbox-viestia-ovela-huijaus-kaappaa-

office-tunnukset/a2c0295f-aece-4696-ab51-edb19ff52448. Viitattu 15.10.2019).  

  

Skenaario 3 varastettu kannettava: WASHINGTON (Reuters) – Yhdysvaltojen 

turvallisuuspalvelu ilmoitti, että perjantaina New Yorkissa agentin autosta oli varastettu 

kannettava tietokone, mutta viraston tietokoneissa on lukuisia turvallisuustasoja ja ne eivät 

saa sisältää salaiseksi luokiteltua tietoa. 

 

Virasto sanoi tiedotteessaan, että se kieltäytyy antamasta lisäkommentteja niin kauan kuin 

tutkinta on käynnissä. 

 

ABC News, siteeraten lainvalvonnan lähteitä, sanoi, että kannettava tietokone sisälsi 

pohjapiirustukset Trump Towerista, yksityiskohtia rikostutkinnasta Hillary Clintonin yksityisen 

sähköpostiserverin käytöstä ja muuta kansallista turvallisuustietoa. 

 

The New York Daily News, siteeraten poliisilähteitä sanoi, että viranomaiset ovat etsineet 

kannettavaa siitä lähtien kun se oli varastettu torstaina aamulla agentin autosta Brooklynin 

kaupunginosassa, New Yorkissa. 
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Lehti raportoi, että jotkut tavarat, jotka oli varastettu kannettavan kanssa, kuten kolikot ja 

musta laukku, jossa oli turvallisuuspalvelun merkki, oli myöhemmin löydetty,  

 

CBS News, myös siteeraten lainvalvonnan lähteitä, sanoi, että jotkut tiedostot tietokoneessa 

sisälsivät tärkeitä asiakirjoja liittyen Paavi Franciscukseen. Agentti kertoi myös tutkijoille, 

että vaikka mitään Valkoiseen taloon tai ulkomaalaisiin johtajiin liittyvää ei ollut tallennettu 

kannettavalle, sieltä löytyvä tieto voisi vaarantaa kansallisen turvallisuuden, Daily News 

raportoi. 

”Siellä on hyvin arkaluontoista dataa” poliisilähde kertoi lehdelle ja lisäsi ”he ryntäilevät kuin 

hullut.” 

 

Erikseen CNN, siteeraten nimetöntä Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelujen lähdettä, raportoi 

perjantaina, että kalifornialainen mies, joka mittasi Valkoisen talon aitaa viime viikolla, oli 

kiinteistön eteläosassa ainakin 15 minuuttia ennen kuin hänet otettiin kiinni. (Reuters 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-laptop/secret-service-says-laptop-stolen-from-agents-car-in-

new-york-idUSKBN16O2EH. Viitattu 15.10.2019). 

Oppimistavoitteet 

 

U4LO1: Oppija osaa havainnoida, arvioida, ehkäistä ja raportoida tietoturvariskeistä työpaikalla 

U4LO2: Oppija osaa käyttää organisaation turvallisuusjärjestelmiä suhteessa tietoturvaan 

U4LO3: Oppija osaa hallinnoida fyysistä turvallisuutta alueella 

U4LO4: Oppija osaa työskennellä turvallisesti mobiili- ja pilvipalveluissa 

U4LO5: Oppija osaa varmistaa materiaalin ja datan säilytyksen ja suojauksen 

U4LO6: Oppija osaa käyttää perustasolla software turvallisuutta: käyttöjärjestelmä ja ohjelmat 

U5LO1: Oppija osaa tunnistaa kriittisen tiedon eri medioista 

U5LO2: Oppija osaa arvioida yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuutta 

U5LO3: Oppija osaa tunnistaa kyberhyökkäykset ja uhat 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-laptop/secret-service-says-laptop-stolen-from-agents-car-in-new-york-idUSKBN16O2EH
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-laptop/secret-service-says-laptop-stolen-from-agents-car-in-new-york-idUSKBN16O2EH
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Resurssit joita voit käyttää 

• Suomen kansallinen kyberturvallisuuskeskus. Verkkojulkaisut (ISSN 1799-0157) 

Protection against Microsoft Office 365 credential phishing and data breaches   

• Poliisiammattikorkeakoulu 

Cybercrime, Law and Technology in Finland and Beyond 

• EU:n tietosuoja-asetus 
GPDR 

• Jokaisen ryhmän pitäisi etsiä vähintään kaksi esimerkkiä kansallisista kyberturvallisuusrikkomuksista. 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/T_MS365_eng_sivut200919HR.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166377/POLAMK_rap133_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://gdpr-info.eu/
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Suositeltu prosessi 

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita: 

 

1. Aseta parametrit, joita tarvitsette haasteen ratkaisemiseen. 

Esimerkiksi tässä tapauksessa tunnistetun alan 

säädökset/lait/ohjeistukset, jotka vaikuttavat valitsemaanne 

organisaatioon. 

2. Etsikää tietoa, joka liittyy näihin parametreihin (katso ehdotettuja 

resursseja, mutta voitte myös käyttää muita). 

3. Valitkaa mikä tieto on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

4. Keksikää erilaisia ehdotuksia haasteen ratkaisemiseksi.  

5. Valitkaa ehdotus / ehdotukset, jotka ovat tehokkaimmat sinun 

ryhmäsi näkökulmasta.  

6. Suunnitelkaa toimet, joita tarvitsette ongelman ratkaisemiseksi 

(kun tiedätte mitä tulee tehdä, kuvailkaa miten teette sen).  

7. Toteuttakaa toimet. 

8. Esittäkää tulokset (noudattakaa opettajan ohjeita). 

9. Arvioikaa miten suoriuduitte haasteesta. 
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Arviointikriteerit 

 

• Oppija osaa listata datan turvallisuusuhkia ja -riskejä hänen 

arkityössään. Oppija osaa käyttää välineitä datansa suojeluun. 

• Tiimi osaa käyttää organisaation turvallisuusjärjestelmiä tiedon 

suojelemisen tarkoituksessa. 

• Tiimi osaa tunnistaa erilaisia fyysiseen turvallisuuteen liittyviä 

asioita yrityksessä / organisaatiossa. 

• Tiimi osaa käyttää tekniikoita, jotka varmistavat turvallisen 

työskentelyn virtuaalisessa ympäristössä. 

• Tiimi osaa säilyttää ja suojata materiaalia, dataa ja käyttää 

henkilökohtaisia laitteita ja ohjelmia turvallisesti. 

• Tiimi osaa vertailla ja analysoida kriittisesti tietoa, joka tulee 

erilaisista medioista ja osaa tunnistaa yhteiskunnan 

haavoittuvimmat osat, johon kuuluu infrastruktuuri, kuten 

terveydenhuolto, sähkölaitokset, pankit ja tietoliikenne.  

• Tiimi osaa listata yhteisiä kyberturvallisuusuhkia arkielämässä. 
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TIETOTURVAN HALLINTA JA 

SÄÄDÖKSET 

EPÄTURVALLISESSA 

DIGITAALISESSA MAAILMASSA  

Dokumentti opettajille  
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Haasteen kesto 

  

48 tuntia / 6 päivää 

Tilanteen kuvaus 

 

Sinut on ylennetty uuteen tehtävään tietosuojavastaavaksi (DPO – Data 

Protection Officer) organisaatiossasi. Tulet olemaan vastuussa 

tietosuojastrategian valvonnasta ja sen toteuttamisesta, jotta varmistetaan, 

että asianmukaisia tietoturvavaatimuksia noudatetaan.  

 

Osana tätä haastetta, sinä luot tai sinulle annetaan sopiva skenaario, jonka 

avulla pääset oppimistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, jotka on kuvattu alla.  

 

Tehtävänäsi on osoittaa ymmärryksesi ja tietoisuutesi 

kyberturvallisuussäädöksistä, yleisestä terminologiasta ja tarpeista sopiville 

menettelytavoille ja prosesseille.  

 

Valmistautuessasi tehtävään opettajan kuuleminen on hyvin suositeltavaa, 

jotta varmistetaan, että olet ymmärtänyt kaikki tämän tehtävän elementit.  

 

Oppimistavoitteet 

 

• U3LO1. Oppija ymmärtää tietoturvan tärkeyden ja sen merkityksen 

organisaatiolle. 
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• U3LO2. Oppija osaa tunnistaa tietoturvan ja kyberturvallisuuden 

ohjeistuksen peruslait, säädökset ja eettiset periaatteet  (esimerkiksi 

GDPR ja ISO 27 000). 

• U3LO3. Oppija osaa suunnitella työtään perustuen 

tietoturvaohjeistuksiin. 

• U3LO4. Oppija osaa työskennellessään soveltaa tele / 

datakommunikaatioturvallisuutta: luottamuksellisuus, eheys ja 

saatavuus. 

• U3LO5. Oppija osaa soveltaa henkilöstön turvallisuuskoulutusta: 

turvallisuusohjeistukset, kontrolli ja monitorointi. 

 

Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä 

tieto 

Laitteet/ 

software 

Koulutusresurssit 

 

IT lukutaito 

 

Perustietoi

suus 

GDPR:stä 

 

Perusymm

ärrys liike-

elämän 

datan 

merkitykse

stä 

 

Sopiva 

verkkoyhtey

dessä oleva 

laite, joka 

mahdollistaa 

tiedon 

etsinnän ja 

vastausten 

luomisen  

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/cybersecurity-act-

strengthens-europes-cybersecurity 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-

versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-

2012/hh831364(v%3Dws.11) 

https://www.certificationeurope.com/certification/cyber

-essentials/ 

ISO27000 sarjan linkit 

https://www.itgovernance.co.uk/iso27000-

family 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-

iec:27000:ed-5:v1:en 

https://www.iso27001security.com/html/27000.

html 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11)
https://www.certificationeurope.com/certification/cyber-essentials/
https://www.certificationeurope.com/certification/cyber-essentials/
https://www.itgovernance.co.uk/iso27000-family
https://www.itgovernance.co.uk/iso27000-family
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en
https://www.iso27001security.com/html/27000.html
https://www.iso27001security.com/html/27000.html
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Tietoisuus 

nykyisistä 

tietoturvaa

n liittyvistä 

laeista ja 

säädöksist

ä 

GDPR linkit 

https://gdpr-info.eu/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Prot

ection_Regulation 

 

Tästä osasta on paljon resursseja saatavilla. 

Opettajien tulisi käyttää kaikkia saatavilla olevia 

resursseja. Nämä ovat resurssit, jotka on annettu 

opiskelijoille haasteen ratkaisemiseen.  

 

  

https://gdpr-info.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation
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Haasteen aikataulu  

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

 

- 4 tuntia haasteen parametrien selvittämiseen (mahdollisesti sisältäen 

sen selvittäminen kuka tekee minkäkin tehtävän / tehtävät) 

- 20 tuntia informaation etsimiseen  

- 12 tuntia ehdotuksen esittämiseen / löydösten kokoamiseen ja niistä 

keskusteluun (opiskelijaryhmässä) 

- 3 tunti löydösten esittämisen selvittämiseen (jos ei vaatimuksia 

opettajalta)   

- 3 tuntia löydösten valmisteluun tiettyyn formaattiin, esimerkiksi 

PowerPoint-esitys    

- 2 tuntia löydösten esittämiseen / keskusteluun 

- 3 tuntia itsearvioinnin tekemiseen: miten haaste tehtiin ja miten voi 

parantaa tulevaa toimintaa 
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Tulosten esittäminen 

 

Löydökset voidaan esittää missä tahansa ryhmän päättämässä mediassa. 

Löydökset pitää olla sellaisessa muodossa, että ne voidaan säilyttää haasteen 

jälkeen. Löydösten esittely voi sisältää nämä formaatit, mutta ei rajoitettuna 

näihin: 

• Video 

• Softwarea hyödyntävä esittely 

• Suullinen / verbaalinen (tämä pitäisi nauhoittaa)  

• Kirjallinen raportti 

• Blogi / vlogi/wiki 

• Mikä tahansa muu sopiva media 

 

Huom: Opettajan pitäisi päättää soveltuva formaatti tulosten esittämiseen. 
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Arviointikriteerit 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi. 

 

Julkinen esittäminen (10%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liite A  löytyy tämän dokumentin lopusta, josta löytyy kriteerit, 

joita voidaan käyttää apuna julkisen esittämisen taitojen arvioimiseksi.  

 

Tiimityön suoritus (10%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä B  löytyy tämän dokumentin lopusta, joka voi auttaa 

opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

 

Löydökset haasteesta (80%).  Mahdollisesti 10% per kohta. (U3LO1 :sta U3LO5:een). 

 

Arvioinninkohteet 

 

Alue/ Oppimistavoitteet Arviointikriteerit Odotukset 

   

U3LO1  

Oppija ymmärtää tietoturvan 

tärkeyden ja sen merkityksen 

organisaatiolle. 

Kohde 1 
 

Oppija selittää 

selvästi organisaation 

nykyiset 

tietoturvaohjeistukset. 

Vastauksen tulisi liittyä 

fiktionaaliseen tai oikeaan 

organisaatioon. Vastauksen tulisi 

sisältää viittaus merkittävään 

dataan, jota tulee suojata / 

käsitellä oikein. 

Raportin/esityksen tai 

osoittamisen tulisi korostaa datan 

turvassa pitämisen tarvetta, joka 

pitäisi osoittaa esimerkeillä. 

   

U3LO1  Oppija ehdottaa 

parannuksia tai 

Vastauksen tulisi sisältää 

yksityiskohdat datasta, jota 
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Oppija ymmärtää tietoturvan 

tärkeyden ja sen merkityksen 

organisaatiolle. 

Kohde 2 
 

tunnistaa parhaita 

käytäntöjä 

organisaation 

ohjeistukseen.  

käsitellään, mitä data on sekä 

miten tärkeä data on.  

   

U3LO2  

Oppija osaa tunnistaa tietoturvan 

ja kyberturvallisuuden 

ohjeistuksen peruslait, 

säädökset ja eettiset periaatteet  

(esimerkiksi GDPR ja ISO 

27 000). 

Kohde 3 
 

Oppija tunnistaa 

keskeiset käsitteet ja 

säädökset 

tietoturvasta ja 

kyberturvallisuudesta.  

Raportin/esityksen tulisi sisältää 

viittaus merkittäviin 

lakeihin/säädöksiin/standardeihin,, 

jotka liittyvät / soveltuvat 

esitettyyn skenaarioon. Voi olla 

houkuttelevaa vain ilmoittaa ISO 

27000, mutta se on sarja eri 

standardeja ja tulisi korostaa, että 

opiskelijoiden tulisi viitata 

tiettyihin standardeihin tässä 

sarjassa.  

   

U3LO2  

Oppija osaa tunnistaa tietoturvan 

ja kyberturvallisuuden 

ohjeistuksen peruslait, 

säädökset ja eettiset periaatteet  

(esimerkiksi GDPR ja ISO 

27 000). 

Kohde 4 

 
 

Oppija osaa soveltaa 

tietoturvaan liittyviä 

säädöksiä.  

Vastauksen tulisi sisältää 

opiskelijoiden ajatuksia eettisistä 

seurauksista dataa 

prosessoitaessa.  

   

U3LO3  

Oppija osaa suunnitella työtään 

perustuen 

tietoturvaohjeistuksiin. 

Oppija soveltaa 

tietoturvaohjeistuksia. 

Datan ollessa kyseessä, yleensä 

datan kulun tulisi tarjota 

käyttäjälle ohjausta siitä miten 

datan eheys / suojaus pitäisi 
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Kohde 5 
 

toteuttaa jokaisessa prosessin 

vaiheessa. Tämän aiheen 

osoittamisessa voisi hyödyntää 

vuokaaviota, jolla näytetään tämä 

prosessi. Vuokaavio voisi myös 

näyttää ajoituksista esimerkin, 

joka osoittaisi tarpeellisen 

suunnittelun, joka pitää tehdä.  

   

U3LO4.  

Oppija osaa työskennellessään 

soveltaa tele / 

datakommunikaatioturvallisuutta: 

luottamuksellisuus, eheys ja 

saatavuus. 

Kohde 6 
 

Oppija selittää 

luottamuksellisuuden, 

eheyden ja 

saatavuuden 

merkityksen. 

Vastauksessa tulisi tunnistaa ja 

selittää luottamuksellisuus, eheys 

ja saatavuus (CIA) ja miten ne 

liittyvät skenaarioon. 

   

U3LO4 

Oppija osaa työskennellessään 

soveltaa tele / 

datakommunikaatioturvallisuutta: 

luottamuksellisuus, eheys ja 

saatavuus. 

Kohde 7 

 

Oppija selittää 

mahdolliset 

seuraukset 

luottamuksellisuuden 

rikkomisesta.   

Vastauksen tulisi sisältää CIA-

kolmikon selittämisen lisäksi 

ymmärrys siitä, mitä seurauksia 

on datan luottamuksellisuuden 

rikkomisesta. Esimerkiksi 

organisaatiolla olisi tyypillisesti 

palvelutasosopimus (SLA, Service 

Level Agreements), joka liittyy 

CIA:an.  

   

U3LO5  

Oppija osaa soveltaa henkilöstön 

turvallisuuskoulutusta: 

Oppija valmistelee 

lyhyen ohjelistan 

tietoturvasta 

Vastauksen tulisi sisältää 

ehdotuksia siitä, miten valittu 

prosessi/skenaario levitettäisiin 
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turvallisuusohjeistukset, 

kontrolli ja monitorointi. 

Kohde 8 

 
 

organisaatiolle tai 

organisaation 

henkilökuntaryhmälle.  

työntekijöille, korostaen 

kunnollisen koulutuksen 

merkitystä, jotta varmistetaan 

käytön johdonmukaisuus ja 

työntekijöiden ymmärrys siitä 

vaikutuksesta, jos dataa ei ole 

prosessoitu kunnolla ja tässä 

vastauksessa esitettyjä 

ohjeistuksia noudattaen.  

 

Mahdolliset opiskelijoiden vastaukset:  

 

Huom!: Nämä ehdotetut ratkaisut kuvaavat yleisiä esimerkkejä haasteen 

arviointikriteereistä. Ne on poimittu monista eri lähteistä, eikä niiden ole 

tarkoitus olla yksi yhtenäinen tuotos. Luettelomerkeillä merkityt kohdat on 

tarkoitettu opettajan avuksi, jotta tunnistetaan mitkä alueet pitäisi käsitellä. 

Esitetyt esimerkit eivät ole tyhjentäviä. 

Fiktionaalinen skenaario 

Sinut on palkattu tietosuojavastaavaksi paikalliseen yritykseen. Pääroolisi on 

varmistaa tiimisi keräämän asiakasdatan turvallinen tallentaminen ja 

varastointi.  

 

Kohde 1: 

• Viittaus organisaation tietosuojakäytännön tarkistamiseen, esimerkiksi 

varmistaen että sidosryhmät (kuka tahansa, joka prosessoi dataa) ovat 

täysin tietoisia miten dataa prosessoidaan, käytetään ja varastoidaan.  

Kohde 2: 



                                          

  
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   

Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään. 

 

• Arvioi varmistavatko käytännöt / menettelytavat käyttäjädatan 

luottamuksellisuuden sekä varastoituna, prosessissa että kauttakulun 

aikana (salaus).  

• Arvioi varmistavatko käytännöt / menettelytavat datan eheyden.  

• Vaikutuksen arviointi, esimerkiksi: 

 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-

general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-

governance/data-protection-impact-assessments/ 

Kohde 3:  

• Tunnista relevantteja standardeja ja ohjeistuksia, joita vaaditaan, kun 

käsitellään skenaariota. Esimerkiksi GDPR (Artikla 6: Onko datan 

omistaja antanut suostumuksen hänen henkilötietojen prosessointiin) ja 

ISO 27001 Tietoturvajohtamisjärjestelmät – vaatimukset, ISO 27003 

Tietoturvajohtamisjärjestelmät – Toteuttamisen ohjeistus, ISO 27014 

Tietotekniikka – turvallisuustekniikat – tietoturvan hallintotapa 

• Jos dataa on varastoitu pilveen, ISO 27018 käytännesäännöt 

henkilötietojen (PII) suojaukseen julkisissa pilvipalveluissa, jotka 

toimivat henkilötietojen prosessoreina.   

• Jos dataa varastoidaan pitäisi soveltaa ISO 27040 standardia.  

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-impact-assessments/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-impact-assessments/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-governance/data-protection-impact-assessments/
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• Kyberturvallisuuden välttämättömiin järjestelmiin voi myös viitata.  

Kohde 4: 

• Koska skenaario voisi liittyä asiakkaiden henkilötietojen (PII) 

keräämiseen, prosessointiin ja varastointiin, datan keräämisessä tulisi 

noudattaa GDPR-asetusta (Artiklat 6: Onko datan omistaja antanut 

suostumuksen hänen henkilötietojen prosessointiin ) ja ISO 27001-

standardia, kun taas pilvipohjausessa prosessoinnissa ISO 27018-

standardia. 

Kohde 5:  

• Tietosuojavastaavana minun/meidän tulee käyttää asikasdatan 

keräämisen käytäntöjä pohjautuen edellä mainittuihin ohjeistuksiin. 

Tähän sisältyy prosessidokumentaation / vuokaavion luominen, joka 

auttaa monien organisaation dataan liittyvien sidosryhmien 

kouluttamisessa ja ymmärryksessä. Esimerkkivuokaavio alla. 
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Viitaten: https://brianclifton.com/blog/2018/05/21/gdpr-request-consent-

before-tracking/ 

Kohde 6:  

• Luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus, jotka tunnetaan myös CIA-

kolmikkona, on malli, jolla ohjataan organisaation tietoturvakäytäntöjä. 

Kolmikon elementtejä pidetään kolmena keskeisempinä turvallisuuden 

osina. 

• Luottamuksellisuus tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin yksityisyys.  

Toimenpiteet, joilla varmistetaan luottamuksellisuutta on suunniteltu 

sensitiivisen informaation suojaamiseen, jotta se ei päädy väärillle 

ihmisille samalla kun varmistetaan, että oikeat henkilöt, voivat 

tosiasiassa saada sen.  

• Luottamuksellisuuden varmistamisen menetelmistä hyvä esimerkki on 

tilinumero tai reititysnumero online-pankin käytössä. Datan salaaminen 

on yleinen metodi luottamuksellisuuden varmistamiseen. Käyttäjän ID-

numerot ja salasanat muodostavat standardimenettelytavan: 

kaksivaiheisesta tunnistautumisesta on tulossa normi.  

• Eheys sisältää datan johdonmukaisuuden, tarkkuuden ja luotettavuuden 

ylläpitämisen koko elinkaaren ajan. Dataa ei tule muuttaa kauttakulun 

aikana ja toimenpiteitä tulee tehdä, jotta varmistetaan, että 

tunnistamattomat henkilöt eivät voi muuttaa dataa (esimerkiksi 

luottamuksellisuuden rikkomuksissa).  

• Saatavuus varmistetaan parhaiten ylläpitämällä tiukasti kaikkea 

laitteistoa (hardware), tekemällä laitteiston korjaukset heti kun tarvitaan 

ja ylläpitämällä oikein toimivia käyttöjärjestelmäympäristöjä, joissa ei ole 

ohjelmisto(software)konflikteja. Vastaus voi käsitellä myös SLA:n 

vaikutusta.  

Kohde 7: 

Potentiaaliset vaikutukset datan luottamuksellisuuden rikkomisesta: 

https://brianclifton.com/blog/2018/05/21/gdpr-request-consent-before-tracking/
https://brianclifton.com/blog/2018/05/21/gdpr-request-consent-before-tracking/
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• Taloudelliset kustannukset (GDPR sakot) 

• Maineen vahingoittuminen 

• Mahdollinen oikeudenkäynti 

• Siviili- tai rikostuomio 

• CEO/CIO/CSO irtisanominen 

Kohde 8: 

Annetut koulutusohjeet voivat käsitellä monia näkökulmia, sisältäen 

GDPR-asetuksen, esimerkiksi 

 

• Johdanto GDPR-asetukseen 

• GDPR:n laajuus 

• Mitä ovat henkilötiedot (PII) ja erityiskategoriadata  

• Kuusi periaatetta henkilötietojen keräämiseen ja prosessointiin  

• Lisäykset GDPR-asetukseen 

• Miten GDPR-asetusta on toteutettu eri puolilla EU:ta  

• Datan kontrolloija vs. datan prosessoija 

• Datan omistajan oikeudet 

• Henkilötietojen kerääminen, pyytäminen ja prosessointi  

• Rikkomukset ja muut loukkaukset GDPR-asetukseen liittyen ja niistä 

seuraavat rangaistukset 

 

Opiskelijat voivat osoittaa syvällistä ymmärrystään esittämällä sopivan 

vuokaavion / prosessikaavion, joka liittyy valittuun skenaarioon.  
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Liite A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri Erinomainen 

Erittäin 
hyvä Hyvä Kohtalainen 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset:   

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 
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Liite B 

Tavoitteet 

Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja eivät 
pelkää pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 
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Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan erilaisuuden 
ja työstämään niitä.  

Tuki 

Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama jäsen.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 

Joustavuus 
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Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 

 
Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole 
hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 
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TIETOTURVAN HALLINTA JA 

SÄÄDÖKSET 

EPÄTURVALLISESSA 

DIGITAALISESSA MAAILMASSA  

Dokumentti opiskelijoille  
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Haasteen kesto 

 

Noin 48 tuntia / 6 päivää 
Tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

 

Sinut on ylennetty uuteen tehtävään tietosuojavastaavaksi (DPO – Data 

Protection Officer) organisaatiossasi. Tulet olemaan vastuussa 

tietosuojastrategian valvonnasta ja sen toteuttamisesta, jotta varmistetaan, 

että asianmukaisia tietoturvavaatimuksia noudatetaan.  

 

Osana tätä haastetta, sinä luot tai sinulle annetaan sopiva skenaario, jonka 

avulla pääset oppimistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, jotka on kuvattu alla.  

 

Tehtävänäsi on osoittaa ymmärryksesi ja tietoisuutesi 

kyberturvallisuussäädöksistä, yleisestä terminologiasta ja tarpeista sopiville 

menettelytavoille ja prosesseille.  

 

Valmistautuessasi tehtävään opettajan kuuleminen on hyvin suositeltavaa, 

jotta varmistetaan, että olet ymmärtänyt kaikki tämän tehtävän elementit.  
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Oppimistavoitteet 

 

• U3LO1. Oppija ymmärtää tietoturvan tärkeyden ja sen merkityksen 

organisaatiolle. 

• U3LO2. Oppija osaa tunnistaa tietoturvan ja kyberturvallisuuden 

ohjeistuksen peruslait, säädökset ja eettiset periaatteet  (esimerkiksi 

GDPR ja ISO 27 000). 

• U3LO3. Oppija osaa suunnitella työtään perustuen 

tietoturvaohjeistuksiin. 

• U3LO4. Oppija osaa työskennellessään soveltaa tele / 

datakommunikaatioturvallisuutta: luottamuksellisuus, eheys ja 

saatavuus. 

• U3LO5. Oppija osaa soveltaa henkilöstön turvallisuuskoulutusta: 

turvallisuusohjeistukset, kontrolli ja monitorointi. 

 

Resurssit joita voit käyttää 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-

europes-cybersecurity 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-

r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11) 

https://www.certificationeurope.com/certification/cyber-essentials/ 

ISO27000 sarjan linkit: 

https://www.itgovernance.co.uk/iso27000-family 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en 

https://www.iso27001security.com/html/27000.html 

GDPR linkit: 

https://gdpr-info.eu/ 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11)
https://www.certificationeurope.com/certification/cyber-essentials/
https://www.itgovernance.co.uk/iso27000-family
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en
https://www.iso27001security.com/html/27000.html
https://gdpr-info.eu/
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https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation 

Suositeltu prosessi 

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita: 

 

1. Aseta parametrit, joita tarvitsette haasteen ratkaisemiseen. 

Esimerkiksi tässä tapauksessa tunnistetun alan 

säädökset/lait/ohjeistukset, jotka vaikuttavat valitsemaanne 

organisaatioon. 

2. Etsikää tietoa, joka liittyy näihin parametreihin (katso ehdotettuja 

resursseja, mutta voitte myös käyttää muita). 

3. Valitkaa mikä tieto on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

4. Keksikää erilaisia ehdotuksia haasteen ratkaisemiseksi.  

5. Valitkaa ehdotus / ehdotukset, jotka ovat tehokkaimmat sinun 

ryhmäsi näkökulmasta.  

6. Suunnitelkaa toimet, joita tarvitsette ongelman ratkaisemiseksi 

(kun tiedätte mitä tulee tehdä, kuvailkaa miten teette sen).  

7. Toteuttakaa toimet. 

8. Esittäkää tulokset (noudattakaa opettajan ohjeita). 

9. Arvioikaa miten suoriuduitte haasteesta. 

 

Arviointikriteerit 

• Osaat selittää selvästi organisaation nykyiset tietoturvaohjeistukset. 

• Osaat ehdottaa parannuksia tai tunnistaa parhaita käytäntöjä 

organisaation ohjeistukseen. 

• Osaat tunnistaa keskeiset käsitteet ja säädökset tietoturvasta ja 
kyberturvallisuudesta. 

• Osaat soveltaa tietoturvaan liittyviä säädöksiä. 
• Osaat soveltaa tietoturvaohjeistuksia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation
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• Osaat selittää luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden 

merkityksen. 

• Osaat selittää mahdolliset seuraukset luottamuksellisuuden 

rikkomisesta.   

• Osaat valmistella lyhyen ohjelistan tietoturvasta organisaatiolle tai 

organisaation henkilökuntaryhmälle. 
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Perustiedot IT:n & OT:n välisestä 

suhteesta 

Dokumentti opettajille  
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Haasteen kesto 

  

24 tuntia / 3 päivää 
Tilanteen kuvaus 

Yrityksessä, jossa työskentelet, on asetettu laite kontrolliin 
mikrokontrollerin kautta. Yrityksellä on useita toimipisteitä Hollannissa ja 
muissa maissa. Kontrollointi tulee olla mahdollista eri sijainneista käsin. 
Tämän saavuttamiseksi yhteys tulee muodostaa verkon kautta. Laitteen 
yhteyden ymmärtämiseksi, virtuaalinen setup tulee tehdä Packet Tracerin 
kautta. 
Jos olet tehnyt oikean konfiguraation, turvallinen yhteys tulee tehdä VPN:n 
kautta. 
 
Tehtävän suorittamiseksi sinun tulee selvittää:  
- Packet Tracerin toiminnot 
- Wifi reitittimen (WRT300N) GUI asetukset 
- Portin uudelleenohjaus 
- VPN 
 
Dokumentti tulee toimittaa Packet Tracerin yksityiskohtien kanssa ja niiden 
asetuksien kuvauksen kanssa.  
 
Dokumentin tulee myös sisältää kuvaus vähintään kolmesta uhasta, joita voit 
kohdata.  
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin etsiessäsi turvallisuusstandardeja; 
Valitse 3 standardia seuraavasta listasta ja anna lyhyt kuvaus omin sanoin:  
• IEC 62443 / ISA99, 
• NIST 800 82, 
• NIST 800 53, 
• NERC CIP, 
• CyberEssentials, 
• NISTIR7228 
 
Valitse 3 protokollaa seuraavasta listasta ja anna lyhyt kuvaus omin sanoin:  
• PLC, 
• SCADA, 
• HMI, 
• MES, 
• MODBUS, 
• PROFINET 
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Anna kaksi esimerkkiä palomuureista, joita voi käyttää teollisuudessa. 

Oppimistavoitteet 

 

U6LO1. Oppija osaa erottaa IT:n ja OT:n toisistaan 

U6LO2. Oppija kykenee ymmärtämään verkkojen perustiedot (cisco, hp) 

U6LO3. Oppija osaa tunnistaa pääuhat ja kyberhyökkäysten vaikutukset 

teollisuuden ympäristössä 

U6LO4. Oppija osaa kuvailla IT:n päätietoturvastandardit 

U6LO5.  Oppija osaa tunnistaa pääturvallisuusstandardit liittyen OT:hen 

U6LO6. Oppija osaa tunnistaa joitakin turvallisuusarvioita teollisissa 

prosesseissa 

U6LO7. Oppija osaa tunnistaa mitkä ovat OT:n pääkomponentit ja yleiset 

protokollat 

 

Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä tieto Laitteet 

/software 

Koulutusresurssit 

Kykenee 

työskentelem

ään 

kannettavalla 

tietokoneella, 

pöytäkoneella 

ja 

älypuhelimell

a. Verkko / 

internet on 

tuttu. 

Verkkoyhtey

dessä oleva 

laite, kuten 

pöytäkone, 

kannettava 

tietokone tai 

älypuhelin, 

 

Software: 

Packet 

Tracer 

• https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3

_4h3zw7DSNW2d0SKg 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Te

chnology 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_

standards 

• https://automation.isa.org/industrial-firewall-

cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-

security/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address 

https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg
https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
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Ymmärys 

mikrokontroll

erista. 

Office 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=-

K6jMYBfuIY 

 

• Selitä haaste ja mitä odotetaan. 

• Opettajan tulisi rakentaa verkkohaaste 

opiskelijoiden kanssa yhdessä niin, että he 

voivat seurata ja saada ymmärryksen 

softwaresta.  

• Jätä portin uudelleenohjauskonfiguraatio 

avoimeksi, jotta opiskelijat voivat tehdä sen 

yksin.  

• Ohjaa opiskelijoita VPN-haasteen läpi Packet 

Tracerissa, selitä vaiheet ja miten se 

asetetaan.  

 

Tästä osasta on paljon resursseja saatavilla. 

Opettajien tulisi käyttää kaikkia saatavilla olevia 

resursseja. Nämä ovat resurssit, jotka on annettu 

opiskelijoille haasteen ratkaisemiseen.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY
https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY
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Haasteen aikataulu 

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

1 tunti haasteen selittämiseen  

3 tuntia Packet Tracerin opettamiseen, osana portin uudelleenohjausta, 

kuten esimerkissä:  

 

 

 

3 tuntia VPN Packet Tracerista opettamiseen: 
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3 tuntia työskentelyä ja konfigurointia opiskelijoille Packet Tracerin 

kanssa 

10 tuntia tehtävän kirjoittamiseen tiedon etsinnän kanssa  

2 tuntia tulosten tarkistamiseen 

1 tunti tiimikeskusteluun 

1 tunti lopullisten muokkausten tekemiseen ja esittelemiseen opettajalle 

 

 

 

  



                                          

 
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   

Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään. 

 

Tulosten esittäminen 

 

Opiskelijat toimittavat haasteen ratkaisun opettajalle. Opettaja arvioi 

tuotoksen ja voi kysyä kysymyksiä varmistaakseen mitä opiskelija on oppinut. 

Koska opiskelijat työskentelevät yhdessä, heidän tulee toimittaa omat 

tuotokset. Toimitettavat tuotokset ovat: 

• Packet Tracer dokumentti 

• Kirjallinen raportti, jossa selitetään haasteen sisältö  

• Suullinen alustus opettajan kysymyksiin pohjautuen  
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Arviointikriteerit 

 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi. 

 

Tiimityön suoritus ja julkinen esittäminen (10%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä B  löytyy tämän dokumentin lopusta, 

joka voi auttaa opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

Ehdotettu arviointitaulukko Liite A  löytyy tämän dokumentin lopusta, josta 

löytyy kriteerit, joita voidaan käyttää apuna julkisen esittämisen taitojen 

arvioimiseksi.  

 

Haaste: 

Verkkokonfiguraatio (20%) 

Dokumentin tulee myös sisältää kuvaus vähintään kolmesta uhasta, joita voit 
kohdata (20%) 
Kolme turvallisuusstandardia (20%) 

Kolme protokollaa (20%) 

Kaksi esimerkkiä palomuurista (10%) 

 

Opettajat voivat vapaasti päättää arviointiasteikosta. 
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Liite A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri Erinomainen 

Erittäin 
hyvä Hyvä Kohtalainen 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset:   

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 
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Liite B 

Tavoitteet 

Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja eivät 
pelkää pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 

Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan erilaisuuden 
ja työstämään niitä.  
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Tuki 

Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama jäsen.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 

Joustavuus 

Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 
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Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole 
hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 
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Perustiedot IT:n & OT:n välisestä 

suhteesta 

Dokumentti opiskelijoille  
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Haasteen kesto 

 

24 tuntia / 3 päivää 
Tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

Yrityksessä, jossa työskentelet, on asetettu laite kontrolliin 
mikrokontrollerin kautta. Yrityksellä on useita toimipisteitä Hollannissa ja 
muissa maissa. Kontrollointi tulee olla mahdollista eri sijainneista käsin. 
Tämän saavuttamiseksi yhteys tulee muodostaa verkon kautta. Laitteen 
yhteyden ymmärtämiseksi, virtuaalinen setup tulee tehdä Packet Tracerin 
kautta. 
Jos olet tehnyt oikean konfiguraation, turvallinen yhteys tulee tehdä VPN:n 
kautta. 
 
Tehtävän suorittamiseksi sinun tulee selvittää:  
- Packet Tracerin toiminnot 
- Wifi reitittimen (WRT300N) GUI asetukset 
- Portin uudelleenohjaus 
- VPN 
 
Dokumentti tulee toimittaa Packet Tracerin yksityiskohtien kanssa ja niiden 
asetuksien kuvauksen kanssa.  
 
Dokumentin tulee myös sisältää kuvaus vähintään kolmesta uhasta, joita voit 
kohdata.  
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin etsiessäsi turvallisuusstandardeja; 
Valitse 3 standardia seuraavasta listasta ja anna lyhyt kuvaus omin sanoin:  
• IEC 62443 / ISA99, 
• NIST 800 82, 
• NIST 800 53, 
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• NERC CIP, 
• CyberEssentials, 
• NISTIR7228 
 
Valitse 3 protokollaa seuraavasta listasta ja anna lyhyt kuvaus omin sanoin:  
• PLC, 
• SCADA, 
• HMI, 
• MES, 
• MODBUS, 
• PROFINET 
 
Anna kaksi esimerkkiä palomuureista, joita voi käyttää teollisuudessa. 
 

Oppimistavoitteet 

 

U6LO1. Oppija osaa erottaa IT:n ja OT:n toisistaan 

U6LO2. Oppija kykenee ymmärtämään verkkojen perustiedot (cisco, hp) 

U6LO3. Oppija osaa tunnistaa pääuhat ja kyberhyökkäysten vaikutukset 

teollisuuden ympäristössä 

U6LO4. Oppija osaa kuvailla IT:n päätietoturvastandardit 

U6LO5.  Oppija osaa tunnistaa pääturvallisuusstandardit liittyen OT:hen 

U6LO6. Oppija osaa tunnistaa joitakin turvallisuusarvioita teollisissa 

prosesseissa 

U6LO7. Oppija osaa tunnistaa mitkä ovat OT:n pääkomponentit ja yleiset 

protokollat 

 

Resurssit joita voit käyttää 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi: 

• https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards 

https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards


                                          

 
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   

Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään. 

 

• https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-

risks-security/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address 

• https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY 

 

Suositeltu prosessi 

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita: 

1. Määrittele kysymykset ja toiminnot haasteen kuvauksesta. 

2. Etsikää tietoa, joka liittyy näihin parametreihin (katso ehdotettuja 

resursseja, mutta voitte myös käyttää muita). 

3. Valitkaa mikä tieto on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

4. Kirjoita vastauksesi ja selityksesi omin sanoin.  

5. Työskentelet ryhmässä, mutta kirjoita oma vastauksesi.  

6. Jaa tiedonetsintäsi tulokset muiden kanssa.  

7. Toteuttakaa toimet. 

8. Esittäkää tulokset (noudattaen opettajan ohjeita). 

9. Arvioikaa miten suoriuduitte haasteesta. 

 

Arviointikriteerit 

• Tarkista ovatko kaikki oppimistavoitteet saavutettu.  

• Tarkista pystytkö selittämään mitä teit tässä haasteessa.  

• Virtuaalinen verkko Packet Tracerin kanssa toimii. 

 
 

 

 

https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY
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Yrityksen proseduurit ja laitteet  

Dokumentti opettajille  
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Haasteen kesto 

  

19 tuntia 
Tilanteen kuvaus 

Työskentelet yrityksessä tai ammatissasi. Voit simuloida työympäristöäsi 
käytännön tunneilla. 
 
Yrityksessä on tietty määrä turvallisuustasoja turvallisuusasteikon 
kartoittamiseksi.  
Tutki IEC 62443 ja mieti esimerkki joka tasolle yrityksellesi. 
 
Koulussa / yrityksessä on sääntöjä ja säädöksiä, jos turvallisuusrikkomus 
ilmenee. Lue koulun / yrityksen proseduurit ja kirjaa proseduuri, jos laitteen 
softwaresta löytyy virus. 
 
Anna kolme esimerkkiä laitteen turvallisuusrikkomuksista. Tee tästä kuvaus 
niin, että ei-tekninen henkilökunta ymmärtää mistä on kyse. 
 
Opettaja antaa opiskelijalle verkkomonitorointityökalun ja keskustelee tästä 
opiskelijan kanssa. Selitä ohjelma ja mikä on näkyvissä. 
Opettaja näyttää epänormaaliudet ja opiskelija antaa selitykset niille ja tekee 
sähköpostin IT asiantuntijalle osoittaakseen mitä on nähnyt. 
 
Opiskelija tekee verkkopiirroksen reitittimen kanssa, vaihtaa pöytäkoneen ja 
laitteen. Hän kuvaa miten laitteeseen on pääsy ja mitä erilaiset laitteet 
tekevät. Selitys tulee kirjoittaa yksinkertaisella kielellä.  
 
Sinun tulee toimittaa kirjallinen dokumentti ja maksimissaan 10 minuutin 
video, jossa selität haasteen osat. 
 

Oppimistavoitteet 

 

U7LO1.  Oppija osaa tunnistaa ja kuvata teollisen prosessin tasot 

U7LO2.  Oppija osaa soveltaa yrityksen proseduureja, havaita mahdollisia 

ongelmia ja tiedottaa asiantuntijalle turvallisuusaiheista 
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U7LO3. Oppija osaa havaita laitteen toimintahäiriön tai laitteen 

turvallisuusrikkomuksen 

U7LO4. Oppija osaa tunnistaa riskit liittyen satunnaisen USB-tikun liittämiseen 

yrityksen verkkoon, laitteeseen tai tietokoneeseen 

U7LO5. Oppija osaa lukea verkon hallintatyökalua havaitakseen epätavallista 

verkkoliikennettä 

U7LO6. Oppija kykenee ymmärtämään verkkoprotokollaa, reititystä/ VPN/ PF 

jne. 

Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä tieto Laitteet /software Koulutusresurssit 

Kykenee 

työskentelem

ään 

kannettavalla 

tietokoneella, 

pöytäkoneell

a ja 

älypuhelimell

a.  

Verkko / 

internet on 

tuttu.  

Ymmärrys ja 

työskentely 

(automatisoit

ujen) 

laitteiden 

kanssa. 

Verkkoyhteydessä 

oleva laite, kuten 

pöytäkone, 

kannettava 

tietokone tai 

älypuhelin, 

Software: 

Packet Tracer 

Office 

Verkkomonitorointi

työkalu 

Koulun IT-

turvallisuusprotoko

lla 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_se

curity_standards 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Compute

r_network 

• https://www.cnczone.com/forums/unc

ategorised-cam-discussion/1448-

cnc.html 

 

• Selitä haaste ja mitä odotetaan. 

• Opettaja tekee valinnan siitä, mitä 

verkkomonitorointityökalua opiskelijan 

tulee käyttää ja antaa selityksen 

työkalusta.  

 

Tästä osasta on paljon resursseja 

saatavilla. Opettajien tulisi käyttää kaikkia 

saatavilla olevia resursseja. Nämä ovat 

resurssit, jotka on annettu opiskelijoille 

haasteen ratkaisemiseen.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html
https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html
https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html
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Haasteen aikataulu 

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

 

1 tunti haasteen selittämiseen  

4 tuntia verkkomonitorointityökalun opettamiseen  

10 tuntia tehtävän kirjoittamiseen ja tiedon etsintään 

1 tunti tiimikeskusteluun 

1 tunti lopullisten muokkausten tekemiseen 

2 tuntia videon tekemiseen ja sen esittämiseen  

 

 

Tulosten esittäminen 

 

Opiskelijat toimittavat haasteen ratkaisun opettajalle. Opettaja arvioi 

tuotoksen. Video, jonka opiskelija tekee, on vapaasti ymmärrettävissä ja 

opiskelijat voivat valita minkä tahansa tyylilajin (toiminta, komedia jne.) 

Opiskelijat voivat käyttää älypuhelimia. 

  

Koska opiskelijat työskentelevät yhdessä, heidän tulee toimittaa omat 

tuotokset. 
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Arviointikriteerit 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi. 

   

Tiimityön suoritus ja julkinen esittäminen (10%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä B  löytyy tämän dokumentin lopusta, 

joka voi auttaa opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

Ehdotettu arviointitaulukko Liite A löytyy tämän dokumentin lopusta, josta 

löytyy kriteerit, joita voidaan käyttää apuna julkisen esittämisen taitojen 

arvioimiseksi.  

 

Haaste: 

Turvallisuustaso (10%) 

Säännöt ja säädökset (10%) 
Kolme turvallisuusrikkomusta (20%) 

Verkkomonitorointi (20%) 

Verkon selitys (10%) 

Video (20%) 

 

Opettajat voivat vapaasti päättää arviointiasteikosta. 
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Liite A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri Erinomainen 

Erittäin 
hyvä Hyvä Kohtalainen 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset:   

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 
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Liite B 

Tavoitteet 

Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja eivät 
pelkää pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 

Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan erilaisuuden 
ja työstämään niitä.  
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Tuki 

Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama jäsen.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 

Joustavuus 

Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 
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Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole 
hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 
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Yrityksen proseduurit ja laitteet  

Dokumentti opiskelijoille  
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Haasteen kesto 

 

19 tuntia  
Tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

Työskentelet yrityksessä tai ammatissasi. Voit simuloida työympäristöäsi 
käytännön tunneilla. 
 
Yrityksessä on tietty määrä turvallisuustasoja turvallisuusasteikon 
kartoittamiseksi.  
Tutki IEC 62443 ja mieti esimerkki joka tasolle yrityksellesi. 
 
Koulussa / yrityksessä on sääntöjä ja säädöksiä, jos turvallisuusrikkomus 
ilmenee. Lue koulun / yrityksen proseduurit ja kirjaa proseduuri, jos laitteen 
softwaresta löytyy virus. 
 
Anna kolme esimerkkiä laitteen turvallisuusrikkomuksista. Tee tästä kuvaus 
niin, että ei-tekninen henkilökunta ymmärtää mistä on kyse. 
 
Opettaja antaa opiskelijalle verkkomonitorointityökalun ja keskustelee tästä 
opiskelijan kanssa. Selitä ohjelma ja mikä on näkyvissä. 
Opettaja näyttää epänormaaliudet ja opiskelija antaa selitykset niille ja tekee 
sähköpostin IT asiantuntijalle osoittaakseen mitä on nähnyt. 
 
Opiskelija tekee verkkopiirroksen reitittimen kanssa, vaihtaa pöytäkoneen ja 
laitteen. Hän kuvaa miten laitteeseen on pääsy ja mitä erilaiset laitteet 
tekevät. Selitys tulee kirjoittaa yksinkertaisella kielellä.  
 
Sinun tulee toimittaa kirjallinen dokumentti ja maksimissaan 10 minuutin 
video, jossa selität haasteen osat. 
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Oppimistavoitteet 

 

U7LO1.  Oppija osaa tunnistaa ja kuvata teollisen prosessin tasot 

U7LO2.  Oppija osaa soveltaa yrityksen proseduureja, havaita mahdollisia 

ongelmia ja tiedottaa asiantuntijalle turvallisuusaiheista 

U7LO3. Oppija osaa havaita laitteen toimintahäiriön tai laitteen 

turvallisuusrikkomuksen 

U7LO4. Oppija osaa tunnistaa riskit liittyen satunnaisen USB-tikun liittämiseen 

yrityksen verkkoon, laitteeseen tai tietokoneeseen 

U7LO5. Oppija osaa lukea verkon hallintatyökalua havaitakseen epätavallista 

verkkoliikennettä 

U7LO6. Oppija kykenee ymmärtämään verkkoprotokollaa, reititystä/ VPN/ PF 

jne. 

 

Resurssit joita voit käyttää 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi: 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network 

• https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html 

 

Suositeltu prosessi 

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita: 

1. Määrittele kysymykset ja toiminnot haasteen kuvauksesta. 

2. Etsikää tietoa, joka liittyy näihin parametreihin (katso ehdotettuja 

resursseja, mutta voitte myös käyttää muita). 

3. Valitkaa mikä tieto on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

4. Kirjoita vastauksesi ja selityksesi omin sanoin.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html
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5. Työskentelet ryhmässä, mutta kirjoita oma vastauksesi.  

6. Jaa tiedonetsintäsi tulokset muiden kanssa.  

7. Toteuttakaa toimet. 

8. Esittäkää tulokset (noudattaen opettajan ohjeita). 

9. Arvioikaa miten suoriuduitte haasteesta. 

 

Arviointikriteerit 

• Tarkista ovatko kaikki oppimistavoitteet saavutettu.  

• Tarkista pystytkö selittämään mitä teit tässä haasteessa.  

• Esitä video 

• Opettaja selittää arviointiasteikon 
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GDPR ja datan suojaus 

Dokumentti opettajille  
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Haasteen kesto 

  

10 tuntia 
Tilanteen kuvaus 

Tutki oman maasi GDPR-asetusta ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: 
 
Mistä löydät viralliset GDPR ohjeistukset? 
 
Mitkä ovat relevanteimmat ohjeistukset OT kyberturvallisuuteen? (nimeä 3)  
 
Mikä ero on maasi GDPR-asetuksen ja kahden muun eurooppalaisen maan 
välillä?  
 
Mitä koulusi tekee GDPR:n osalta alallasi? 
 
Mikä on oma neuvosi tietokoneohjattujen laitteiden suojaukseen?  
 
Valitse tietokoneohjattu laite ja tutki mikä tieto on sensitiivistä? 
 
Mitkä ovat tietokoneohjattujen laitteiden vaarat? 
 
Tee maksimissaan 15 minuutin video, jossa esität vastaukset näihin 
kysymyksiin. 
 
 

Oppimistavoitteet 

 

U8LO1.  Oppija osaa tunnistaa mitkä ovat datan suojauksen säädökset hänen 

maassaan ja Euroopassa 

U8LO2. Oppija osaa työskennellä turvallisella tavalla, kun data on yhdistettynä 

erilaisiin laitteisiin töissä 
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Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä 

tieto 

Laitteet 

/software 

Koulutusresurssit 

Kykenee 

työskentele

mään 

kannettava

lla 

tietokoneel

la, 

pöytäkonee

lla ja 

älypuhelim

ella.  

Verkko / 

internet on 

tuttu.  

Ymmärrys 

ja 

työskentely 

(automatis

oitujen) 

laitteiden 

kanssa. 

Verkkoyhte

ydessä 

oleva laite, 

kuten 

pöytäkone, 

kannettava 

tietokone 

tai 

älypuhelin, 

Software: 

Office 

 

 

• https://gdpr-info.eu/ 

• https://companyweek.com/articles/cybersecurity-

for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-

machines 

• https://www.researchgate.net/publication/313915

539_Detecting_cyber-

physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems

_with_machine_learning_methods 

• https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/ 

 

Tästä osasta on paljon resursseja saatavilla. 

Opettajien tulisi käyttää kaikkia saatavilla olevia 

resursseja. Nämä ovat resurssit, jotka on annettu 

opiskelijoille haasteen ratkaisemiseen.  

Haasteen aikataulu 

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

 

https://gdpr-info.eu/
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
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1 tunti haasteen selittämiseen  

8 tuntia tiedon etsintään ja kysymyksiin vastaamiseen 

1 tunti esityksen tekemiseen  

 

Tulosten esittäminen 

 

Opiskelijat toimittavat esityksen opettajalle ja esittävät sen luokalle. Opettaja 

arvioi tuotoksen. Opiskelijat työskentelevät yksin. 
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Arviointikriteerit 

 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi. 

 

Haaste: 

Mistä löydät viralliset GDPR ohjeistukset? (10%) 
 
Mitkä ovat relevanteimmat ohjeistukset OT kyberturvallisuuteen? (nimeä 3) 
(15%) 
 
Mikä ero on maasi GDPR-asetuksen ja kahden muun eurooppalaisen maan 
välillä? (10%) 
 
Mitä koulusi tekee GDPR:n osalta alallasi?  (10%) 
 
Mikä on oma neuvosi tietokoneohjattujen laitteiden suojaukseen? (10%) 
 
Valitse tietokoneohjattu laite ja tutki mikä tieto on sensitiivistä? (15%) 
 
Mitkä ovat tietokoneohjattujen laitteiden vaarat? (10%) 
 
Esitys (20%) 
 

Tiimityön suoritus ja julkinen esittäminen (10%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä B  löytyy tämän dokumentin lopusta, 

joka voi auttaa opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

Ehdotettu arviointitaulukko Liite A löytyy tämän dokumentin lopusta, josta 

löytyy kriteerit, joita voidaan käyttää apuna julkisen esittämisen taitojen 

arvioimiseksi.  

 

Opettajat voivat vapaasti päättää arviointiasteikosta. 
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Liite A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri Erinomainen 

Erittäin 
hyvä Hyvä Kohtalainen 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset:   

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 
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Liite B 

Tavoitteet 

Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja eivät 
pelkää pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 

Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan erilaisuuden 
ja työstämään niitä.  
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Tuki 

Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama jäsen.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 

Joustavuus 

Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 
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Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole 
hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 
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GDPR ja datan suojaus 

Dokumentti opiskelijoille  
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Haasteen kesto 

 

10 tuntia 
Tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

Tutki oman maasi GDPR-asetusta ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: 
 
Mistä löydät viralliset GDPR ohjeistukset? 
 
Mitkä ovat relevanteimmat ohjeistukset OT kyberturvallisuuteen? (nimeä 3)  
 
Mikä ero on maasi GDPR-asetuksen ja kahden muun eurooppalaisen maan 
välillä?  
 
Mitä koulusi tekee GDPR:n osalta alallasi? 
 
Mikä on oma neuvosi tietokoneohjattujen laitteiden suojaukseen?  
 
Valitse tietokoneohjattu laite ja tutki mikä tieto on sensitiivistä? 
 
Mitkä ovat tietokoneohjattujen laitteiden vaarat? 
 
Tee maksimissaan 15 minuutin video, jossa esität vastaukset näihin 
kysymyksiin. 
 

Oppimistavoitteet 
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U8LO1.  Oppija osaa tunnistaa mitkä ovat datan suojauksen säädökset hänen 

maassaan ja Euroopassa 

U8LO2. Oppija osaa työskennellä turvallisella tavalla, kun data on yhdistettynä 

erilaisiin laitteisiin töissä 

 

Resurssit joita voit käyttää 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi: 

• https://gdpr-info.eu/ 

• https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-

control-of-cnc-machines 

• https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-

physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_method

s 

• https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/ 

 

Suositeltu prosessi 

Jotta voit ratkaista tämän haasteen, sinun täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita: 

1. Määrittele kysymykset ja toiminnot haasteen kuvauksesta. 

2. Etsi tietoa, joka liittyy näihin parametreihin (katso ehdotettuja 

resursseja, mutta voit myös käyttää muita). 

3. Valitse mikä tieto on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

4. Kirjoita vastauksesi ja selityksesi omin sanoin.  

5. Esitä tulokset (noudattaen opettajan ohjeita). 

6. Arvioi miten suoriuduit haasteesta. 

 

Arviointikriteerit 

• Tarkista ovatko kaikki oppimistavoitteet saavutettu.  

https://gdpr-info.eu/
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
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• Tarkista pystytkö selittämään mitä teit tässä haasteessa.  

• Tee esitys. 

• Opettaja selittää arviointiasteikon. 

 

 

 

 



                                          

 
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   

Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään. 

 

 

 

 

 

 

IT/OT ympäristö 

Dokumentti opettajille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   

Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään. 

 

Haasteen kesto 

  

24 tuntia / 3 päivää 
Tilanteen kuvaus 

 
Tehdasautomaatioyritys kysyy neuvoa sen tuotantotehtaan turvallisuudesta. 

Yrityksellä on omat IT ja OT yksiköt, mutta he eivät tiedä miten hallinnoida 

yrityksen tietojen kokonaisturvallisuutta yhdessä. 

He ovat lähettäneet meille nykyisen yrityksen infrastruktuurin suunnitelman 

ja pyytävät meitä auttamaan teknikoita uudelleensuunnittelemaan uuden 

optimaalisen järjestelmämallin, joka varmistaa, että he ovat turvassa 

kyberhyökkäyksiltä. 

Tässä mallissa tulee olla välttämättömät mekanismit, jotka noudattavat 

nykyistä lainsäädäntöä koskien kyseistä sektoria. 

Alustava järjestelmä alla (ilman oikeaa segmentaatiota): 
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Tässä suunnitelmassa voidaan nähdä mitä verkkoinfrastruktuuri on 

perinteisesti ollut teollisissa kontrollijärjestelmissä: kiinteä verkko, joka on 

määritelty funktionaalisesti. 

Kuten kuvasta näkyy, turvallisuuselementtejä ei ole segmentaation 

suorittamiseksi ja huonot käytännöt ovat käytössä, kuten serveritietokoneiden 

käyttö kahdella verkkokortilla erilaisten verkkojen yhdistämiseksi. 

Sinun tulee ehdottaa erilaisia teollisen kontrollijärjestelmän 

verkkosegmentaatioratkaisuja, joissa jokaisessa tapauksessa on erilaisia 

turvallisuustasoja. 

Suoritettava tehtävä:  

• Tunnista järjestelmän komponentit kuvailemalla jokaisen komponentin 

funktiot.  

• Uudelleensuunnittele järjestelmä segmentaatiostrategioilla.  

• Tunnista pääsäädökset / standardit kyberturvallisuuden 

huomioimiseksi.  

Oppimistavoitteet 

 

U6LO1. Oppija osaa erottaa IT:n ja OT:n toisistaan 

U6LO3. Oppija osaa tunnistaa pääuhat ja kyberhyökkäysten vaikutukset 

teollisuuden ympäristössä 

U6LO4. Oppija osaa kuvailla IT:n päätietoturvastandardit 

U6LO5.  Oppija osaa tunnistaa pääturvallisuusstandardit liittyen OT:hen 

U6LO6. Oppija osaa tunnistaa joitakin turvallisuusarvioita teollisissa 

prosesseissa 

U6LO7. Oppija osaa tunnistaa mitkä ovat OT:n pääkomponentit ja yleiset 

protokollat 

U7LO1.  Oppija osaa tunnistaa ja kuvata teollisen prosessin tasot 

U7LO2.  Oppija osaa soveltaa yrityksen proseduureja, havaita mahdollisia 

ongelmia ja tiedottaa asiantuntijalle turvallisuusaiheista 
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U7LO3. Oppija osaa havaita laitteen toimintahäiriön tai laitteen 

turvallisuusrikkomuksen 

U7LO6. Oppija kykenee ymmärtämään verkkoprotokollaa, reititystä/ VPN/ PF 

jne. 

U8LO1.  Oppija osaa tunnistaa mitkä ovat datan suojauksen säädökset hänen 

maassaan ja Euroopassa 

U8LO2. Oppija osaa työskennellä turvallisella tavalla, kun data on yhdistettynä 

erilaisiin laitteisiin töissä 

Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä tieto Laitteet/ software Koulutusresurssit 

Kykenee 

työskentelemään 

kannettavalla 

tietokoneella, 

pöytäkoneella ja 

älypuhelimella. 

Verkko / internet 

on tuttu. 

Ymmärys 

mikrokontrollerist

a. 

Verkkoyhteydess

ä oleva laite, 

kuten pöytäkone, 

kannettava 

tietokone tai 

älypuhelin, 

Software: 

Office 

 

 

ISA-95 jakaa kontrollijärjestelmän viiteen 

tasoon. Nämä tasot mahdollistavat myös 

verkkojen ensimmäisen erottamisen ja 

näyttävät miten segmentaatio suoritetaan.  

 

Oikein segmentoidussa teollisessa 

kontrollijärjestelmässä tulee määritellä 

ainakin neljä eri tyyppistä verkkoa: 

prosessiverkko, kontrolliverkko, data- tai 

kontrollikeskusverkko ja datan 

vaihtoverkko.   

https://isaeurope.com/isa-95/
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Näihin lisättyinä ovat korporaatioverkko ja 

ulkoinen verkko, jotka täydentävät 

verkkoarkkitehtuuria.  

Riippuen järjestelmän kriittisyyden tasosta 

tai turvallisuustasosta, joka halutaan 

saavuttaa, erilaisia strategioita ja / tai 

työkaluja otetaan käyttöön oikeanlaisen 

segmentaation suorittamiseksi: Air Gap, 

IDS/IPS, virtuaaliset verkot, palomuuri, 

datadiodit.  

Teollisen kontrollijärjestelmän perussegmentaatio: Tämä infrastruktuuri on vastuussa 

jokaisen verkon erottamisesta palomuurin kautta. Elementit on asetettu erilaisiin verkkoihin 

ja riittäviä sääntöjä täytyy määrittää, jotta välttämätön kommunikaatio voi tapahtua erilaisten 

laitteiden välillä. 
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Edistynyt segmentaatio teolliselle kontrollijärjestelmälle: Turvallisuuden seuraava askel 

tulee muiden verkkoturvallisuuselementtien, kuten datadiodien ja IPS laitteiden, liittämisen 

yhteydessä. 

Tässä edistyneessä infrastruktuurissa, DMZ verkon sisällyttäminen on valittu 

korporaatioverkon erottamiseksi dataverkosta. Sellaisenaan historian datan vaihtaminen 

korporaatioverkon kanssa on suoritettu rinnakkaisen historian datan, datadiodien kautta, 

täten estäen vaikutukset alkuperäiseen. Liikennetarkastus on myös sisällytetty 

kontrolliverkon elementtien joukkoon sen varmistamiseksi, että data, joka tulee Front-Endiin 

ja myöhemmin SCADA serveriin, on oikeaa.  

Toinen mahdollinen segmentaatio voitaisiin suorittaa käyttämällä VLAN:ia ja PVLAN:ia 

kontrolliverkon ja kenttäverkon erilaisten elementtien ryhmittelemiseen ja vielä paremman 

turvallisuus- ja segmentaatiotason tarjoamiseen. 

 

Teollisissa kontrollijärjestelmissä, kuten missä tahansa muissa verkkotyypeissä, ensimmäinen 

ylitettävä este teknisiä tai turvallisuusvälikohtauksia kohdatessa, on varmistaa se, että sen 

laajuus on mahdollisimman rajoitettu. Tähän liittyen verkon segmentaatio tulee nähdä 

kulmakivenä, joka ei koskaan saa olla kadoksissa turvallisuussuunnitelmissa. 
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Pääsäädökset / standardit kyberturvallisuusasioihin liittyen: 

Euroopassa:  

• NIS direktiivi (verkko- ja tietoturvallisuus) ja eurooppalainen 

kyberturvallisuusstrategia / kyberturvallisuuslain sertifiointijärjestelmä 

• Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). 

Valtion lait: kyberturvallisuus, datan suojaus, infrastruktuurin suojeleminen…  

Tietoturva/IT standardit: ISO 27001, COBIT, NIST, SANS 

OT turvallisuusstandardit: IEC 62443/ ISA 99, NIST 800 82, NIST 800 53, NERC CIP, 

CyberEssentials, NISTIR7228… 

Haasteen aikataulu 

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

1 tunti haasteen selittämiseen  

9 tuntia tiedon etsintään (tiedon etsintä ja organisointi)  

10 tuntia tehtävän kirjoittamiseen löydettyjen tietojen avulla 

2 tuntia tulosten tarkistamiseen  

1 tunti tiimikeskusteluun 

1 tunti lopullisten muokkausten tekemiseen ja esittelemiseen opettajalle 
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Tulosten esittäminen 

 

Opiskelijat toimittavat haasteen ratkaisun opettajalle. Opettaja arvioi 

tuotoksen ja voi kysyä kysymyksiä varmistaakseen mitä opiskelija on oppinut. 

Koska opiskelijat työskentelevät yhdessä, heidän tulee toimittaa omat 

tuotokset. Toimitettavat tuotokset ovat: 

• Kirjallinen raportti, jossa selitetään haasteen sisältö  

• Suullinen alustus opettajan kysymyksiin pohjautuen  

Arviointikriteerit 

 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi. 

 

Tiimityön suoritus ja julkinen esittäminen (10%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä B  löytyy tämän dokumentin lopusta, 

joka voi auttaa opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

Ehdotettu arviointitaulukko Liite A  löytyy tämän dokumentin lopusta, josta 

löytyy kriteerit, joita voidaan käyttää apuna julkisen esittämisen taitojen 

arvioimiseksi.  

 

Haaste (90%): 

Dokumentin tulee sisältää: 
• Kuvaus alkuperäisen järjestelmän kaikista komponenteista (30%) 
• Perussegmentointi teollisesta kontrollijärjestelmästä (40%) 
• 2 turvallisuusstandardia ja 2 säädöstä (20%) 

 

Opettajat voivat vapaasti päättää arviointiasteikosta. 
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Liite A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri Erinomainen 

Erittäin 
hyvä Hyvä Kohtalainen 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset:   

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 
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Liite B 

Tavoitteet 

Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja eivät 
pelkää pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 
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Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan erilaisuuden 
ja työstämään niitä.  

Tuki 

Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama jäsen.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 

Joustavuus 
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Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 

 
Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole 
hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 
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IT/OT ympäristö 

Dokumentti opiskelijoille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                          

 
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   

Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään. 

 

Haasteen kesto 

 

24 tuntia / 3 päivää 
Tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

Tehdasautomaatioyritys kysyy neuvoa sen tuotantotehtaan turvallisuudesta. 

Yrityksellä on omat IT ja OT yksiköt, mutta he eivät tiedä miten hallinnoida 

yrityksen tietojen kokonaisturvallisuutta yhdessä. 

He ovat lähettäneet meille nykyisen yrityksen infrastruktuurin suunnitelman 

ja pyytävät meitä auttamaan teknikoita uudelleensuunnittelemaan uuden 

optimaalisen järjestelmämallin, joka varmistaa, että he ovat turvassa 

kyberhyökkäyksiltä. 

Tässä mallissa tulee olla välttämättömät mekanismit, jotka noudattavat 

nykyistä lainsäädäntöä koskien kyseistä sektoria. 
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Alustava järjestelmä alla (ilman oikeaa segmentaatiota):

 

Tässä suunnitelmassa voidaan nähdä mitä verkkoinfrastruktuuri on 

perinteisesti ollut teollisissa kontrollijärjestelmissä: kiinteä verkko, joka on 

määritelty funktionaalisesti. 

Kuten kuvasta näkyy, turvallisuuselementtejä ei ole segmentaation 

suorittamiseksi ja huonot käytännöt ovat käytössä, kuten serveritietokoneiden 

käyttö kahdella verkkokortilla erilaisten verkkojen yhdistämiseksi. 

Sinun tulee ehdottaa erilaisia teollisen kontrollijärjestelmän 

verkkosegmentaatioratkaisuja, joissa jokaisessa tapauksessa on erilaisia 

turvallisuustasoja. 

Suoritettava tehtävä:  

• Tunnista järjestelmän komponentit kuvailemalla jokaisen komponentin 

funktiot.  

• Uudelleensuunnittele järjestelmä segmentaatiostrategioilla.  

• Tunnista pääsäädökset / standardit kyberturvallisuuden 

huomioimiseksi. 

Oppimistavoitteet 
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U6LO1. Oppija osaa erottaa IT:n ja OT:n toisistaan 

U6LO3. Oppija osaa tunnistaa pääuhat ja kyberhyökkäysten vaikutukset 

teollisuuden ympäristössä 

U6LO4. Oppija osaa kuvailla IT:n päätietoturvastandardit 

U6LO5.  Oppija osaa tunnistaa pääturvallisuusstandardit liittyen OT:hen 

U6LO6. Oppija osaa tunnistaa joitakin turvallisuusarvioita teollisissa 

prosesseissa 

U6LO7. Oppija osaa tunnistaa mitkä ovat OT:n pääkomponentit ja yleiset 

protokollat 

U7LO1.  Oppija osaa tunnistaa ja kuvata teollisen prosessin tasot 

U7LO2.  Oppija osaa soveltaa yrityksen proseduureja, havaita mahdollisia 

ongelmia ja tiedottaa asiantuntijalle turvallisuusaiheista 

U7LO3. Oppija osaa havaita laitteen toimintahäiriön tai laitteen 

turvallisuusrikkomuksen 

U7LO6. Oppija kykenee ymmärtämään verkkoprotokollaa, reititystä/ VPN/ PF 

jne. 

U8LO1.  Oppija osaa tunnistaa mitkä ovat datan suojauksen säädökset hänen 

maassaan ja Euroopassa 

U8LO2. Oppija osaa työskennellä turvallisella tavalla, kun data on yhdistettynä 

erilaisiin laitteisiin töissä 

Resurssit joita voit käyttää 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi: 

• ISA 95 tasot ja verkon erottaminen: https://isaeurope.com/isa-95/ 

https://www.isa.org/isa95/ 

• Muita segmentaatioita: RG 5.71 tasot: https://scp.nrc.gov/slo/regguide571.pdf 

• Segmentaatiostrategiat: ISA 99/ IEC 62443 https://www.isa.org/isa99/ 

• https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-

nis-directive 

https://isaeurope.com/isa-95/
https://www.isa.org/isa95/
https://scp.nrc.gov/slo/regguide571.pdf
https://www.isa.org/isa99/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
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• https://gdpr.eu/ 

• https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html 

• https://www.isaca.org/resources/cobit 

• https://www.nist.gov/ 

Suositeltu prosessi 

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita: 

1. Määrittele kysymykset ja toiminnot haasteen kuvauksesta. 

2. Etsikää tietoa, joka liittyy näihin parametreihin (katso ehdotettuja 

resursseja, mutta voitte myös käyttää muita). 

3. Valitkaa mikä tieto on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

4. Kirjoita vastauksesi ja selityksesi omin sanoin.  

5. Työskentelet ryhmässä, mutta kirjoita oma vastauksesi.  

6. Jaa tiedonetsintäsi tulokset muiden kanssa.  

7. Toteuttakaa toimet. 

8. Esittäkää tulokset (noudattaen opettajan ohjeita). 

9. Arvioikaa miten suoriuduitte haasteesta. 

 

Arviointikriteerit 

• Tarkista ovatko kaikki oppimistavoitteet saavutettu.  

• Tarkista pystytkö selittämään mitä teit tässä haasteessa.  

 

 

https://gdpr.eu/
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://www.isaca.org/resources/cobit
https://www.nist.gov/
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Penetraatiotesti 

Dokumentti opettajille  
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Haasteen kesto 

  

24 tuntia / 3 päivää 
Tilanteen kuvaus 

Online skannereita hyödyntäen, opiskelijan tulee skannata ja tehdä 

turvallisuusetsintä 3–5 eri verkkosivulle (SME). Suurin osa työkaluista 

pystyy skannamaan haittaohjelmia, blacklisting statuksen, tuotuja spammeja 

jne. Jotkut niistä voivat tehdä jopa haavoittuvuusraportteja. Opiskelijat voivat 

käyttää erilaisia skannereita erilaisille verkkosivuille, mutta he voivat myös 

skannata yhden verkkosivun erilaisilla skannereilla. Ennen skannausta, 

opiskelijan tulisi asettaa skannauksen päämäärä, minkä tyyppisiä 

haavoittuvuuksia skannerin tulisi löytää. Skannauksen ja informaation 

(todisteet) koonnin jälkeen, tiimin tulisi keskustella löydöksistä ja kirjoittaa 

haavoittuvuusraportti:  

• Haavoittuvuuden nimi ja löytöpäivämäärä  

• Haavoittuvuuden kuvaus  

• Mahdolliset vaikutukset  

• Ohjeet korjaukseen  

  

Oppimistavoitteet 

 

U1LO1. Oppija osaa tunnistaa ja soveltaa tarkastusprosessin vaiheet 

U1LO2. Oppija osaa kerätä todistusaineistoa 

U1LO3. Oppija osaa etsiä ja hyödyntää haavoittuvuutta 

U1LO4. Oppija osaa tehdä haavoittuvuusraportin 
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Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä tieto Laitteet 

/software 

Koulutusresurssit 

Kykenee 

työskentelemään 

kannettavalla, 

pöytäkoneella ja 

älypuhelimella.  

 

On tutustunut 

verkkoihin/interne

ttiin.  

 

Yleinen ymmärrys 

verkkosivujen 

haavoittuvuuksista

. 

 

 

Internet-

yhteydellä 

oleva laite, 

kuten 

pöytäkone, 

kannettava, 

älypuhelin. 

Software:  

Packet 

Tracer 

Office 

 

 

Online skannerit: 

• https://sitecheck.sucuri.net/  

• https://www.ssllabs.com/ssltest/  

• https://pentest-tools.com/ 

Ilmaiset online skannerit 

https://geekflare.com/online-scan-website-

security-vulnerabilities/  

Muut resurssit ja artikkelit:  
• https://securitytrails.com/blog/online-

vulnerability-scanning-tools  

• https://resources.infosecinstitute.com/1

4-popular-web-application-vulnerability-

scanners/  

• https://resources.whitesourcesoftware.c

om/blog-whitesource/web-vulnerability-

scanners  

 

• Ohjaa opiskelijoita skannereiden 

käytössä.  

• Miten koota informaatiota (todisteita) ja 

miten analysoida niitä.  

• Miten kirjoittaa haavoittuvuusraportti.  

 

Tästä osasta on paljon resursseja saatavilla. 

Opettajien tulisi käyttää kaikkia saatavilla 

olevia resursseja. Nämä ovat resurssit, jotka 

https://sitecheck.sucuri.net/
https://www.ssllabs.com/ssltest/
https://pentest-tools.com/
https://geekflare.com/online-scan-website-security-vulnerabilities/
https://geekflare.com/online-scan-website-security-vulnerabilities/
https://securitytrails.com/blog/online-vulnerability-scanning-tools
https://securitytrails.com/blog/online-vulnerability-scanning-tools
https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/web-vulnerability-scanners
https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/web-vulnerability-scanners
https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/web-vulnerability-scanners


                                          

 
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   

Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä tietoja käytetään. 

 

on annettu opiskelijoille haasteen 

ratkaisemiseen. 
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Haasteen aikataulu 

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

1 tunti haasteen selittämiseen. 

6 tuntia skannerien käyttön opettamiseen.  

4 tuntia todistusaineiston keräämisen.  

6 tuntia skannerien tulosten perusteella haavoittuvuuksien etsintään ja 

hyödyntämiseen.   

2 tuntia tiimikeskusteluun.  

4 tuntia haavoittuvuusraportin kirjoittamiseen.  

1 tunti viimeistelyjen tekemiseen ja opettajalle esittämiseen.  

 

  

Tulosten esittäminen 

 

Opiskelijat toimittavat haasteen opettajalle. Opettaja arvioi raportin ja voi 

kysyä joitakin kysymyksiä varmistaakseen mitä opiskelija on oppinut.  

Tuloksena tulee olla: 

• Haavoittuvuusraportti. 

• Suullinen perustelu opettajan kysymyksiin.  
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Arviointikriteerit 

 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi. 

 

Tiimityön suoritus (20%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä A löytyy tämän dokumentin lopusta, 

joka voi auttaa opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

 

Haasteet: 

Haavoittuvuusraportti (60%) 

Suullinen perustelu opettajan kysymyksiin (20%) 

 

Opettajat voivat vapaasti päättää arvioinnista.  
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Liite A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri Erinomainen 

Erittäin 
hyvä Hyvä Kohtalainen 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset:   

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 

 

Tavoitteet 
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Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja eivät 
pelkää pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 

Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan erilaisuuden 
ja työstämään niitä.  

Tuki 
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Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama jäsen.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 

Joustavuus 

Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 

 
Jäsenten resurssien käyttö 
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Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole 
hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 
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Liite B 

 

Ohjeistus opettajille haasteen toteuttamiseen  
 

Tämä haaste voidaan toteuttaa erillisenä haasteena tai yhdistettynä / sisällytettynä muihin 

sopiviin tutkintoihin / oppimistilanteisiin. Voi olla järkevää varmistaa, että tässä haasteessa 

luodut vastaukset ovat yhteensopivia tutkinnon / tutkinnonosan vaatimuksiin.   

 

Tämän haasteen toteutusmenetelmä on täysin opettajan oman harkinnan varassa. Tässä 

opettajan dokumentissa oletetaan, että opiskelijat saavat opiskelijan dokumentin haasteesta ja 

etsivät löydöksiä sen perusteella. Kuitenkin opettaja voi esimerkiksi antaa haasteen ja 

ehdotetut löydökset ja ohjeistaa opiskelijoita osoittamaan miten opettaja pääsi näihin 

löydöksiin.  

 

I. Tälle haasteelle määritelty aika on vain kuvitteellinen ja opettajan tulisi varata aikaa 

haasteen suorittavien opiskelijoiden tietojen ja taitotason perusteella.   

 

II. Arvioinnissa mainitut prosenttimäärät eri löydöksien osalta ovat vain ehdotuksia ja 

niitä pitää soveltaa kontekstiin / oppimisympäristöön, jossa haastetta toteutetaan. 

Esimerkiksi jos opiskelijoita ei odoteta arvioitavan tiimityöskentelyn tai 

esiintymistaitojen perusteella, niin siinä tapauksessa 100 %:ia arvioinnista tulisi 

perustua löydöksille.  
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Penetraatiotesti 

Dokumentti opiskelijoille  
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Haasteen kesto 

 

24 tuntia / 3 päivää 
Sinun tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

 
Online skannereita hyödyntäen, skannatkaa ja tehkää turvallisuusetsintä 

viidelle eri verkkosivulle (SME). Teidän tulee käyttää skannerien tuloksia 

haavoittuvuuksien etsintään ja hyödyntämiseen.  Tiimikeskustelun jälkeen 

teidän tulee kirjoittaa haavoittuvuusraportti; 

• Haavoittuvuuden nimi ja löytöpäivämäärä  

• Haavoittuvuuden kuvaus  

• Mahdolliset vaikutukset  

• Ohjeet korjaukseen  

 

Oppimistavoitteet 

 

U1LO1. Oppija osaa tunnistaa ja soveltaa tarkastusprosessin vaiheet 

U1LO2. Oppija osaa kerätä todistusaineistoa 

U1LO3. Oppija osaa etsiä ja hyödyntää haavoittuvuutta 
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U1LO4. Oppija osaa tehdä haavoittuvuusraportin 

 

Resurssit joita voit käyttää 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi: 

Online skannerit: 

• https://sitecheck.sucuri.net/  

• https://www.ssllabs.com/ssltest/  

• https://pentest-tools.com/ 

 

• Opi miten skannereita käytetään.  

• Miten skannerien tuloksia käytetään.  

• Kirjoita haavoittuvuusraportti.  

 

Suositeltu prosessi 

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita: 

1. Määrittele kysymykset ja toiminnot tilanteen kuvauksesta.  

2. Opi käyttämään online skannereita, vähintäänkin yhtä niistä.  

3. Kerää todistusaineistoa.  

4. Etsi ja hyödynnä haavoittuvuuksia.  

5. Kirjoita haavoittuvuusraportti;  

a) Haavoittuvuuden nimi ja löytöpäivämäärä  

b) Haavoittuvuuden kuvaus  

c) Mahdolliset vaikutukset  

d) Ohjeet korjaukseen  

6. Jaa raportti tiimisi kanssa.  

7. Esittele tulokset (noudata opettajan ohjeita).  

https://sitecheck.sucuri.net/
https://www.ssllabs.com/ssltest/
https://pentest-tools.com/
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8. Arvioi miten suoritit tehtävän.  

 

Arviointikriteerit 

• Tarkista, onko kaikki oppimistavoitteet saavutettu.  

• Tarkista, osaatko selittää, mitä teit tässä tehtävässä.  

• Haavoittuvuusraportti on käsitelty. 
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Turvallisuuden hallinto ja hallinta 
Dokumentti opettajille  
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Haasteen kesto 

 24 tuntia / 3 päivää 
Tilanteen kuvaus 

 

Haasteen tavoitteena on hallinnoida turvallisuutta IT-sektorin palveluyrityksessä. 

Tietoturvahallinnon (ISMS) toteuttamiseksi, teidän tulee noudattaa 

tarkoituksenmukaisen standardin mukaisia vaiheita. 

Teidän tulee tehdä riskianalyysi yrityksen omaisuudesta ja ehdottaa ratkaisuja 

yrityksen riskitason alentamiseksi.  

1. Identifioikaa vähintäänkin 10 yrityksen suojeltavaa omaisuutta. 

2. Identifioikaa vähintäänkin neljä mahdollista uhkaa jokaiselle omaisuudelle. 

3. Riskianalyysi: valitkaa jokaiselle omaisuuden uhalle todennäköisyys ja 

vaikutus. RISKI = TODENNÄKÖISYYS x VAIKUTUS 

TODENNÄKÖISYYS 

1-Matala Uhka toteutuu korkeintaan kerran vuodessa.  

2-Keskitaso Uhka toteutuu korkeintaan kerran kuukaudessa.  

3-Korkea Uhka tapahtuu korkeintaan kerran viikossa.  

VAIKUTUS 

1-Matala Uhasta johtuvalla vahingolla ei ole relevantteja seurauksia yritykselle.  

2-Keskitaso 
Uhasta johtuvalla vahingolla on merkittäviä seurauksia yritykselle.  

3-Korkea 
Uhasta johtuvalla vahingolla on vakavia seurauksia yritykselle.  

4. Kehittäkää ehdotuksia potentiaalisen riskitason alentamiseksi niin, että se on  

määritellyn raja-arvon yläpuolella.  

 

Esimerkki: 

RISKIANALYYSI 

OMAISUUS UHKA TODENNÄKÖISYYS VAIKUTUS RISKI 

Web serveri 
Palvelunestohyökkäys 
(DoS) 

3 2 6 

RISKIN HYVÄKSYNNÄN KRITEERIT 

Riski <= 4 Yritys pitää riskiä vähäisen huomionarvioisena.  

Riski > 4 Yritys pitää riskiä merkittävänä ja sen tulee edetä käsittelyyn.  
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… … 1 3 3 

… … 1 2 2 
 

Oppimistavoitteet 

U10LO1. Oppija tietää ja ymmärtää standardit ja turvallisuussäädökset (ISO, 

ISACA, NIST). 

U10LO2. Oppija osaa soveltaa tietoturvahallintoa (ISMS). 

U10LO3. Oppija osaa tehdä riskianalyysin. 

U10LO4. Oppija osaa työskennellä soveltaen henkilötietoihin liittyviä 

säädöksiä (RGPD). 

Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä 

tieto 

Laittee

t/ 

softwa

re 

Koulutusresurssit 

Kykenee 

työskentele

mään 

kannettavall

a, 

pöytäkoneell

a ja 

älypuhelimel

la.  

 

On 

tutustunut 

verkkoon/int

ernettiin.  

 

Verkko

yhteyd

ellä 

oleva 

laite, 

kuten: 

Tietoko

ne, 

Kannet

tava 

tietoko

ne, 

Älypuh

elin 

 

• ISO/IEC 27000: Tietoturvahallinto (ISMS): 

https://www.iso.org/standard/73906.html 

• ISO/IEC 27001: Vaatimukset 

tietoturvahallintoon (ISMS): 

https://www.iso.org/standard/54534.html 

• ISO/IEC 27002: Tietoturvahallintokontrollin 

käytännesäännöt: 

https://www.iso.org/standard/54533.html 

• MAGERIT metodologia: 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/

verPestanaDescargas.htm?idIniciativa=184&id

ioma=en#.X6hJTWhKjtQ 

• RGPD: https://gdprinfo.eu/ 

• ISACA: https://www.isaca.org/resources/it-

risk 
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Tietotekniset 

taidot.  

Softwa

re: 

Office 

• NIST: https://csrc.nist.gov/Projects/risk-

management 

Haasteen aikataulu 

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

 

- 2 tuntia haasteen parametrien selvittämiseen  

- 10 tuntia informaation etsimiseen  

- 2 tuntia informaation valintaan  

- 2 tuntia vaihtoehtojen tuottamiseen  

- 2 tuntia ehdotuksen esittämiseen / löydösten kokoamiseen ja niistä 

keskusteluun 

- 1 tunti löydösten esittämisen selvittämiseen   

- 2 tuntia löydösten valmisteluun tiettyyn formaattiin  

- 2 tuntia löydösten esittämiseen / keskusteluun 

- 1 tunti itsearvioinnin tekemiseen: miten haaste tehtiin ja miten voi 

parantaa tulevaa toimintaa  
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Tulosten esittäminen 

Löydökset voidaan esittää missä tahansa ryhmän päättämässä mediassa. 

Löydökset pitää olla sellaisessa muodossa, että ne voidaan säilyttää haasteen 

jälkeen. Löydösten esittely voi sisältää nämä formaatit, mutta ei rajoitettuna 

näihin: 

• Video 

• Softwarea hyödyntävä esittely 

• Suullinen / verbaalinen (tämä pitäisi nauhoittaa)  

• Kirjallinen raportti 

• Blogi / vlogi/wiki 

• Mikä tahansa muu sopiva media 

 

Huom: Opettajan pitäisi päättää soveltuva formaatti tulosten esittämiseen.   

Arviointikriteerit 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi 

(ohjeistusta liitteessä C, osiossa (iii)). 

 

Julkinen esittäminen (20%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liite A löytyy tämän dokumentin lopusta, josta 

löytyy kriteerit, joita voidaan käyttää apuna julkisen esittämisen taitojen 

arvioimiseksi.  

 

Tiimityön suoritus (20%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä B  löytyy tämän dokumentin lopusta, 

joka voi auttaa opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

 

Löydökset haasteesta (60%). Mahdollisesti 10% per kohta. 
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Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä C  löytyy tämän dokumentin lopusta, 

josta löytyy kriteerit, joita voidaan käyttää apuna teknisten taitojen 

arvioimiseksi.  
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Liite A 
Esityksen arviointi (Tiimi tai 
henkilökohtainen)    

Kriteeri Erinomainen 

 
Hyvä Ei arvioitavaa 

 

Suullinen johdanto: Puhujan esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

10 5 0 

Puheen sisältö: Helppo seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa täsmälliseltä ja valmiilta 

10 5 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja tarjoaa aiheesta koonnin 10 5 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää äänen vaihtelua, 
kunnollista ääntämistä, käytti ilmaisuja asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti katsekontaktin yleisöön ja ääni oli 
tarpeeksi kuuluva ja selkeä kuulemiseen, tukeutui vain 
vähän muistilappuihin 

10 5 0 

Osallistujan tiedot: Osallistuja osasi vastata yleisöstä 
nouseviin kysymyksiin, kysymyksen kertaamisen jälkeen 

10 5 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön huomion koko esityksen 
ajan. 

10 5 0 

Lähteet: Lähteet olivat listattuna puheen lopussa 10 5 0 

 

Liite B 

Tavoitteet 

Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  
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Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja eivät 
pelkää pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 

Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan erilaisuuden 
ja työstämään niitä.  

Tuki 

Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama jäsen.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 
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Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 

Joustavuus 

Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 

 
Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole 
hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 

 

Liite C 
Haasteen arviointi    

Kriteeri Erinomainen 

 
Hyvä Ei arvioitavaa 

 

Keskeiset omaisuudet on identifioitu. 10 5 0 

Jokaiselle omaisuudelle on määritelty uhat. 10 5 0 

Todennäköisyys on identifioitu jokaiselle omaisuudelle ja 
uhalle. 

10 5 0 

Vaikutus on identifioitu jokaiselle omaisuudelle ja uhalle. 10 5 0 

Riskianalyysi on tehty. 10 5 0 
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Ratkaisuja on ehdotettu omaisuuksien riskien 
alentamiseksi. 

10 5 0 
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Turvallisuuden hallinto ja hallinta 
Dokumentti opiskelijoille 
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Haasteen kesto 

 

24 tuntia / 3 päivää 
Sinun tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

Haasteen tavoitteena on hallinnoida turvallisuutta IT-sektorin palveluyrityksessä. 

Tietoturvahallinnon (ISMS) toteuttamiseksi, teidän tulee noudattaa 

tarkoituksenmukaisen standardin mukaisia vaiheita. 

Teidän tulee tehdä riskianalyysi yrityksen omaisuudesta ja ehdottaa ratkaisuja 

yrityksen riskitason alentamiseksi.  

1. Identifioikaa vähintäänkin 10 yrityksen suojeltavaa omaisuutta. 

2. Identifioikaa vähintäänkin neljä mahdollista uhkaa jokaiselle omaisuudelle. 

3. Riskianalyysi: valitkaa jokaiselle omaisuuden uhalle todennäköisyys ja 

vaikutus.  

TODENNÄKÖISYYS 

1-Matala Uhka toteutuu korkeintaan kerran vuodessa.  

2-Keskitaso Uhka toteutuu korkeintaan kerran kuukaudessa.  

3-Korkea Uhka tapahtuu korkeintaan kerran viikossa.  

VAIKUTUS 

1-Matala Uhasta johtuvalla vahingolla ei ole relevantteja seurauksia yritykselle.  

2-Keskitaso 
Uhasta johtuvalla vahingolla on merkittäviä seurauksia yritykselle.  

3-Korkea 
Uhasta johtuvalla vahingolla on vakavia seurauksia yritykselle.  

4. Kehittäkää ehdotuksia potentiaalisen riskitason alentamiseksi niin, että se on 

määritellyn raja-arvon yläpuolella.  
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RISKIN HYVÄKSYNNÄN KRITEERIT 

Riski <= 4 Yritys pitää riskiä vähäisen huomionarvioisena.  

Riski > 4 Yritys pitää riskiä merkittävänä ja sen tulee edetä käsittelyyn.  
 

Oppimistavoitteet 

U10LO1. Oppija tietää ja ymmärtää standardit ja turvallisuussäädökset (ISO, 

ISACA, NIST). 

U10LO2. Oppija osaa soveltaa tietoturvahallintoa (ISMS). 

U10LO3. Oppija osaa tehdä riskianalyysin. 

U10LO4. Oppija osaa työskennellä soveltaen henkilötietoihin liittyviä 

säädöksiä (RGPD). 

Resurssit joita voit käyttää 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi: 

• ISO/IEC 27000: Tietoturvahallinto (ISMS): 

https://www.iso.org/standard/73906.html 

• ISO/IEC 27001: Vaatimukset tietoturvahallintoon (ISMS): 

https://www.iso.org/standard/54534.html 

• ISO/IEC 27002: Tietoturvahallintokontrollin käytännesäännöt: 

https://www.iso.org/standard/54533.html 

• MAGERIT metodologia: 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.ht

m?idIniciativa=184&idioma=en#.X6hJTWhKjtQ 

• RGPD: https://gdprinfo.eu/ 

• ISACA: https://www.isaca.org/resources/it-risk 

• NIST: https://csrc.nist.gov/Projects/risk-management 

 

Suositeltu prosessi 

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita: 
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1. Määrittele kysymykset ja toiminnot tilanteen kuvauksesta.  

2. Etsi informaatiota kyseisiin parametreihin (katso ehdotettuja 

resursseja, mutta käytä myös muita) 

3. Valitse mikä informaatio on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

4. Kirjoita vastaukset ja selitykset omin sanoin.  

5. Työskentelet ryhmässä, mutta kirjoitat oman vastauksesi.  

6. Jaa tiedonetsintäsi tulokset toisten kanssa.  

7. Toteuta toiminnot.  

8. Esittele tulokset (noudattaen opettajan ohjeita).  

9. Arvioi miten suoriuiduit haasteesta.  

Arviointikriteerit 

 

• Tuloksien esittely: 20% 

• Tiimityöskentely: 20% 

• Haaste: 60% 

o Keskeiset omaisuudet on identifioitu (10%) 

o Jokaiselle omaisuudelle on määritelty uhat. (10%) 

o Todennäköisyys on identifioitu jokaiselle omaisuudelle ja uhalle 

(10%) 

o Vaikutus on identifioitu jokaiselle omaisuudelle ja uhalle (10%) 

o Riskianalyysi on tehty (10%) 

o Ratkaisuja on ehdotettu omaisuuksien riskien alentamiseksi 

(10%) 
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DevSecOp: Turvallisuuden 

integrointi kehitysvaiheesta 

lähtien  

Dokumentti opiskelijoille 
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Haasteen kesto 

40 tuntia / (7 päivää, 6h/päivässä tai 10 päivää, 4h/päivässä 
Sinun tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

Olet kehittämässä sovellusta Androidille Kotlinilla, mutta havaitset, ettet ole 

ottanut huomioon, että sovelluksen keräämä data ei ole kryptattua ja 

sovelluksen ulkopuolelta kolmas osapuoli pääsee helposti dataan käsiksi.   

 

Sinun täytyy tehdä kaikki uudestaan alusta lähtien ja tämä ei ole ensimmäinen 

kerta, kun tämä tapahtuu. Mitä voit tehdä, jotta vältät tämän tilanteen 

tulevaisuudessa?  

 

Keskustelet tästä tiimisi kanssa ja päätät soveltaa DevSecOp 

kehitysmetodologiaa, ottaen huomioon ASVS ohjeistuksen, joten 

turvallisuudesta tulee transversaali osa sovelluksen kehittämistä sen sijaan, 

että se huomioitaisiin vain lopun tarkistusvaiheessa, jossa löydetään virheitä, 

vaikuttaen koko kehitysprosessiin ja saaden tiimisi aloittamaan kaiken 

uudestaan alusta.  

 

Tällä tavalla kehität sovelluksen Androidille käyttäen turvallista ohjelmointia 

ja lopullisessa esityksessä asiakkaalle, kerrot miten turvallisuus on integroitu 



                                          

 
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   
Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä 
tietoja käytetään. 

alusta lähtien kehitysprosessiin ja mitä ASVS sääntöjä ja toimintaohjeita olet 

noudattanut. 

 

Sovelluksen tulee olla täysin toimiva, mutta ei ole välttämätöntä viedä sitä 

Google Playhin.  

 

Oppimistavoitteet 

U11LO1. Oppija osaa tunnistaa turvallisia ohjelmointitekniikoita. 

U11LO2. Oppija osaa kehittää sovelluksia, joissa on informaationjakelu 

(sertifikaatit, protokollat ja allekirjoitukset). 

U11LO3. Oppija osaa kehittää sovelluksia ilman datavuotoa (autorisaatio & 

sisäänpääsy). 

U11LO4. Oppija osaa työskennelle huomioiden säädökset (ASVS). 

 

Resurssit joita voit käyttää 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi. Älä kuitenkaan rajoitu vain 

näihin resursseihin, vaan voit myös käyttää muita.  

• https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto 

• https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops 

• https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf   

• https://kotlinlang.org/docs/tutorials/ 

• https://kotlinlang.org 

• https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/ 

• https://www.programiz.com/kotlin-programming/examples 

• https://developer.android.com                                                                      
https://www.programiz.com/kotlinprogramming/examples/guide/topics/security/cr
yptography?hl=es-419 

• https://www.youtube.com/watch?v=HHo_T7HlRz4 

• https://www.youtube.com/watch?v=kN8hlHO8US0 

• https://www.youtube.com/watch?v=2y9Ol2N1I4k 

https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto
https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://kotlinlang.org/docs/tutorials/
https://kotlinlang.org/
https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/
https://www.programiz.com/kotlin-programming/examples
http://www.programiz.com/kotlinprogramming/examples/guide/topics/
https://www.youtube.com/watch?v=HHo_T7HlRz4
https://www.youtube.com/watch?v=kN8hlHO8US0
https://www.youtube.com/watch?v=2y9Ol2N1I4k
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Suositeltu prosessi 

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita: 

1. Aseta parametrit, joita tarvitsette haasteen ratkaisemiseen.  

2. Etsikää tietoa, joka liittyy näihin parametreihin (katso ehdotettuja 

resursseja, mutta voitte myös käyttää muita). 

3. Valitkaa mikä tieto on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

4. Keksikää erilaisia ehdotuksia haasteen ratkaisemiseksi.  

5. Valitkaa ehdotus / ehdotukset, jotka ovat tehokkaimmat sinun ryhmäsi 

näkökulmasta.  

6. Suunnitelkaa toimet, joita tarvitsette ongelman ratkaisemiseksi (kun 

tiedätte mitä tulee tehdä, kuvailkaa miten teette sen).  

7. Toteuttakaa toimet. 

8. Esittäkää tulokset (noudattakaa opettajan ohjeita). 

9. Arvioikaa miten suoriuduitte haasteesta. 

 

Arviointikriteerit 
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Haasteen ratkaisu (60%): 
 

• Sovelluksen toiminnallisuus: Sovellus on toimiva ja se palvelee sitä 

tarkoitusta mihin se oli suunniteltu.  

• APP turvallisuus: Kryptausta on käytetty datan koodamisessa.  

• Sensitiivisen datan turvallisuus: Sovellukseen laitettu data käsitellään 

turvallisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen.   

• Puhdas koodi: Sovelluksessa oleva koodi on ymmärrettävää, se ei ole 

tarpeetonta ja se on selkeästi strukturoitua ja kommentoitua.  

• Omaperäisyys: Sovellus on innovatiivinen ja se näyttää epätavallisen ja 

kiinnostavan idean.   

 

Tiimityöskentely (20%): 
 

• Kaikki tiimin jäsenet osallistuvat aktiivisesti haasteeseen. 

• Tiimin jäsenet etsivät ratkaisuja dialogin avulla ja selittävät erilaisia 

näkökulmia joustavasti.  

• Hyvää työskentelyilmapiiriä tuetaan tiimin sisällä.  

• Jos ongelmia ilmenee, ratkaisut löydetään yksimielisesti.  

 

Tuloksien esittely (20%): 
 

• Esitys on selkeä ja konkreettinen.  

• Tietämys aiheesta on esitetty.  

• Toimiva sovellus on esitetty.  

• Tiimi pitää yhteyden yleisöön esityksellään. 
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DevSecOp: Turvallisuuden 
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Haasteen kesto 

  

40 tuntia / (7 päivää, 6h/päivässä tai 10 päivää, 4h/päivässä) 
Tilanteen kuvaus (opiskelijoille esitettäväksi) 

Olet kehittämässä sovellusta Androidille Kotlinilla, mutta havaitset, ettet ole ottanut 

huomioon, että sovelluksen keräämä data ei ole kryptattua ja sovelluksen ulkopuolelta 

kolmas osapuoli pääsee helposti dataan käsiksi.   

 

Sinun täytyy tehdä kaikki uudestaan alusta lähtien ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun 

tämä tapahtuu. Mitä voit tehdä, jotta vältät tämän tilanteen tulevaisuudessa?  

 

Keskustelet tästä tiimisi kanssa ja päätät soveltaa DevSecOp kehitysmetodologiaa, ottaen 

huomioon ASVS ohjeistuksen, joten turvallisuudesta tulee transversaali osa sovelluksen 

kehittämistä sen sijaan, että se huomioitaisiin vain lopun tarkistusvaiheessa, jossa löydetään 

virheitä, vaikuttaen koko kehitysprosessiin ja saaden tiimisi aloittamaan kaiken uudestaan 

alusta.  

 

Tällä tavalla kehität sovelluksen Androidille käyttäen turvallista ohjelmointia ja lopullisessa 

esityksessä asiakkaalle, kerrot miten turvallisuus on integroitu alusta lähtien 

kehitysprosessiin ja mitä ASVS sääntöjä ja toimintaohjeita olet noudattanut. 

 

Sovelluksen tulee olla täysin toimiva, mutta ei ole välttämätöntä viedä sitä Google Playhin.  

 

Oppimistavoitteet 

U11LO1. Oppija osaa tunnistaa turvallisia ohjelmointitekniikoita. 

U11LO2. Oppija osaa kehittää sovelluksia, joissa on informaationjakelu (sertifikaatit, 

protokollat ja allekirjoitukset). 
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U11LO3. Oppija osaa kehittää sovelluksia ilman datavuotoa (autorisaatio & sisäänpääsy). 

U11LO4. Oppija osaa työskennelle huomioiden säädökset (ASVS). 

 

Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä tieto Laitteet/ software Koulutusresurssit 

Edistynyt 

tietämys 

ohjelmoinnista 

(erityisesti 

Kotlin). 

Kryptaus ja 

todistukset. 

 

Verkkoyhteydessä 

oleva digitaalinen 

laite (mieluiten 

pöytäkone tai 

kannettava 

tietokone).  

 

• https://owasp.org/www-project-application-security-
verification-standard/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto 

• https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-
devsecops 

• https://owasp.org/www-pdf-
archive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf   

• https://kotlinlang.org/docs/tutorials/ 

• https://kotlinlang.org 

• https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/ 

• https://www.programiz.com/kotlin-
programming/examples 

• https://developer.android.com                                  
https://www.programiz.com/kotlin-
programming/examples/guide/topics/ 

               security/cryptography?hl=es-419 

• https://www.youtube.com/watch?v=HHo_T7HlRz4 

• https://www.youtube.com/watch?v=kN8hlHO8US0 
• https://www.youtube.com/watch?v=2y9Ol2N1I4k 

 
Tästä osasta on paljon resursseja saatavilla. Opettajien 
tulisi käyttää kaikkia saatavilla olevia resursseja. Nämä 
ovat resurssit, jotka on annettu opiskelijoille haasteen 
ratkaisemiseen. 
  

 

Haasteen aikataulu 

  

Alla on ehdotettu kesto jokaiseen haasteen vaiheeseen, jos se toteutetaan 4 

tuntia / päivä formaatin mukaisesti.  

Päivä Toiminto 

1 - Aseta parametrit, joita tarvitsette haasteen ratkaisemiseen 

(sisältäen mahdollisesti työnjaon määrittelyn).  

https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto
https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops
https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://owasp.org/www-pdf-archive/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf
https://kotlinlang.org/docs/tutorials/
https://kotlinlang.org/
https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/
https://www.programiz.com/kotlin-programming/examples
https://www.programiz.com/kotlin-programming/examples
http://www.programiz.com/kotlin-programming/examples/guide/topics/
http://www.programiz.com/kotlin-programming/examples/guide/topics/
https://www.youtube.com/watch?v=HHo_T7HlRz4
https://www.youtube.com/watch?v=kN8hlHO8US0
https://www.youtube.com/watch?v=2y9Ol2N1I4k
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2 - Etsikää tietoa.  

3 - 1 tunti tiedon valintaan. 

- 1 tunti vaihtoehtojen luomiseen.  

- 2 tuntia ehdotuksien keksimiseen ja keskusteluun ryhmässä.  

4 - APP:n kehittäminen. 

5 - APP:n kehittäminen. 

6 - APP:n kehittäminen. 

7 - APP:n kehittäminen. 

8 - APP:n kehittäminen. 

9 - 2 tuntia keskustelua miten tulokset esitellään (noudattaen 

annettuja ohjeita).  

- 2 tuntia tulosten esittelyn valmistelu (esimerkiksi PowerPoint 

tai simulaatio).  

10 - 2 tuntia tuloksien esittelyyn ja niistä keskusteluun luokassa.  
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Tulosten esittäminen 

 

Löydökset voidaan esittää missä tahansa ryhmän päättämässä mediassa. 

Löydökset pitää olla sellaisessa muodossa, että ne voidaan säilyttää haasteen 

jälkeen. Löydösten esittely voi sisältää nämä formaatit, mutta ei rajoitettuna 

näihin: 

• Video 

• Softwarea hyödyntävä esittely 

• Suullinen / verbaalinen (tämä pitäisi nauhoittaa)  

• Kirjallinen raportti 

• Blogi / vlogi/wiki 

• Mikä tahansa muu sopiva media 

 

Huom: Opettajan pitäisi päättää soveltuva formaatti tulosten esittämiseen.   
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Arviointikriteerit 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi. 

 

Julkinen esittäminen (20%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liite A löytyy tämän dokumentin lopusta, josta 

löytyy kriteerit, joita voidaan käyttää apuna julkisen esittämisen taitojen 

arvioimiseksi.  

 

Tiimityön suoritus (20%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä B  löytyy tämän dokumentin lopusta, 

joka voi auttaa opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

 

Löydökset haasteesta (60%).  

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä C  löytyy tämän dokumentin lopusta, 

josta löytyy kriteerit, joita voit käyttää apuna tämän haasteen osaamisen 

arvioinnissa.  
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Liite A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri Erinomainen 

Erittäin 
hyvä Hyvä Kohtalainen 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset:   

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 
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Liite B 

Tavoitteet 

Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja eivät 
pelkää pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 

Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan erilaisuuden 
ja työstämään niitä.  
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Tuki 

Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama jäsen.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 

Joustavuus 

Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 
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Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole 
hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 
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Liite C 
 
Haasteen arviointi       

Kriteeri 
Erinomai

nen 

Erittäin 
hyvä Hyvä 

Kohtalain
en 

Ei 
tehty Kommentit / ehdotukset: 

  

Sovelluksen toiminnallisuus: 

Sovellus on toimiva ja se palvelee 

sitä tarkoitusta mihin se oli 

suunniteltu.  

 

4 3 2 1 0 

  

APP turvallisuus: Kryptausta on 

käytetty datan koodamisessa.  

 

4 3 2 1 0 

Sensitiivisen datan turvallisuus: 

Sovellukseen laitettu data 

käsitellään turvallisesti ja 

yksityisyyttä kunnioittaen.   

 

4 3 2 1 0 

Puhdas koodi: Sovelluksessa 

oleva koodi on ymmärrettävää, se 

ei ole tarpeetonta ja se on 

selkeästi strukturoitua ja 

kommentoitua.  

 

4 3 2 1 0 

Omaperäisyys: Sovellus on 

innovatiivinen ja se näyttää 

epätavallisen ja kiinnostavan 

idean.   

 

4 3 2 1 0 
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RIKOSTEKNINEN ANALYYSI 

TURVATTOMASSA DIGITAALISESSA 

MAAILMASSA  

Dokumentti opettajille 
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Haasteen kesto 

48 tuntia / 6 päivää (ohjeistus liitteessä C osassa (i)) 
Tilanteen kuvaus 

 

Olet digitaalinen rikostekninen tutkija, ja sinut palkannut yritys toivoo, että toteutat tutkimuksen 

joistakin heidän työntekijöistään ja epäilyksistään, että he myyvät yrityksen 

suunnittelusalaisuuksia kilpailijoille. 

 

Tehtäväsi on useassa vaiheessa: 

Vaihe 1: Osana sitoutumisvaihetta sinun tulee esitellä yrityksen johdolle, mitä digitaalinen 

rikostekninen prosessi tarkoittaa. Sinun tulisi myös esitellä organisaatioon kohdistuvat 

relevantit säädökset, joista heidän ja sinun tulisi olla täysin tietoisia tutkimuksen aikana. Sinun 

tulisi myös tunnistaa tässä esityksessä, mihin ennakoit tarvitsevasi sisäänpääsyn tutkimuksen 

aikana. 

Vaihe 2: Sinulle esitellään epäillyn tietokone: sinun odotetaan kloonaavan digitaalisen 

todistusaineiston, joka voi olla koneessa. Kloonattua dataa tulisi hallinnoida asianmukaisesti 

tutkimuksen aikana. Sinun tulisi suunnitella ja demonstroida sopiva prosessi, jolla varmistetaan 

kloonatun datan eheys tutkimuksen aikana. Verkkodataa tulisi myös käyttää ja on 

todennäköistä, että tämä data annetaan yrityksen toimesta verkon sieppaustiedosto(i)na.  

Vaihe 3: Sinun tulee suorittaa kloonatun datan analyysi, jossa vaaditaan tutkimusta ja useiden 

sovellusten/työkalujen käyttöä, joilla pääset analysoimaan kloonattua dataa. 

Vaihe 4: Sinun tulisi arvioida löydöksesi ja lajitella saatua todistusaineistoa, jotta voit 

muodostaa ajatuksen, mitä on tapahtunut. Sinulta voidaan myös vaatia ylimääräisen datan 

palautuksen suorittaminen, jotta voidaan saada enemmän digitaalista todistusaineistoa, jolla 

perustella näkemyksesi tapahtumista. 

 

Oppimistavoitteet 

 

• U12LO1. Oppija osaa tunnistaa ja soveltaa rikosteknisen analyysin vaiheita. 
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• U12LO2. Oppija osaa kloonata laitteita. 

• U12LO3. Oppija osaa tehdä monipuolisen analyysin. 

• U12LO4. Oppija osaa palauttaa informaatiota. 
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Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 
 

Edeltävä tieto Laitteet/ software Koulutusresurssit 

 

Tietoisuus tarpeista / 

syistä rikosteknisen 

analyysin 

tekemiseen. 

 

Ymmärrys / kokemus 

komentoriviympärist

öistä ja 

tiedostojärjestelmist

ä sekä Windowsissa 

että Linux OSssa. 

 

Ymmärrys 

verkkoviestintämallei

sta, erityisesti TCP/IP 

ja IP-osoitteisto, 

porttinumerot,  

sekvenssinumerot ja 

yleiset protokollat.  

 

Tietoisuus useista 

rikosteknisistä 

työkaluista ja 

ohjelmistoista. 

 

 

Laitteet 

Pöytäkone/ 

kannettava tietokone, 

jonka suositellut 

minimimääritykset 

ovat:  

CPU Intel i3 tai 

vastaava, RAM 

8GByte, SSD HDD 

512GByte 

Useita 

haihtumattomia 

varastointilaitteita,  

Write Blockers. 

 

Software 

Digitaalinen 

rikostekninen 

software:  

Caine 

https://www.caine-

live.net/ 

FTK 

Imag

er 

 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun 

pääsemiseksi: 

Käyttäen internet-hakua, tarkastele 

soveltuvia paikallisia säädöksiä, jotka 

liittyvät digitaaliseen turvallisuuteen. 

Rikostekninen prosessi: Esimerkkiteksti: 

The Basics of Digital Forensics: The Primer 

for Getting Started in Digital Forensics 

ISBN-10: 0128016353 

ISBN-13: 978-0128016350 

Tekijä: John Sammons 

Digital Forensics and Incident Response: 

Incident response techniques and 

procedures to respond to modern cyber 

threats, 2nd Edition Paperback 

ISBN-10: 183864900X 

ISBN-13: 978-1838649005 

Tekijä: Gerard Johansen 

 

Muita hyödyllisiä resursseja 

https://accessdata.com/assets/pdfs/Conversationa

l_Digital_Forensics_Analysis-Mini_Edition.pdf 

http://marketing.accessdata.com/l/46432/2018-

04-06/5d6nfm 

 

Lainsäädäntö/Rikostekninen prosessi 

https://www.caine-live.net/
https://www.caine-live.net/
https://accessdata.com/assets/pdfs/Conversational_Digital_Forensics_Analysis-Mini_Edition.pdf
https://accessdata.com/assets/pdfs/Conversational_Digital_Forensics_Analysis-Mini_Edition.pdf
http://marketing.accessdata.com/l/46432/2018-04-06/5d6nfm
http://marketing.accessdata.com/l/46432/2018-04-06/5d6nfm
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Tietoisuus ei-

oletusarvoisista 

lähteistä 

käynnistämisestä. 

Tämä voi edellyttää 

ymmärrystä 

todellisen / VM 

tietokoneen 

käynnistämisestä / 

asentamisesta .ISO-

tiedostosta. 

 

Software asennus. 

 

Software 

virtualisointi. 

 

https://accessdata.co

m/product-download 

Wireshark 

https://www.wiresha

rk.org/ 

Autopsy 

https://www.autopsy.

com/ 

Case Notes 

https://first-

response.co.uk/case

notes/ 

Virtualisointi 

software 

Oracle Virtual Box: 

https://www.virtualb

ox.org/wiki/Downloa

ds 

VMware (koekäyttö) 

https://www.vmware.

com/products/workst

ation-

pro/workstation-pro-

evaluation.html 

Vmware Player 

https://my.vmware.co

m/en/web/vmware/d

ownloads/details?do

wnloadGroup=PLAYE

R-

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-

europes-cybersecurity 

 

https://ec.europa.eu/anti-

fraud/investigations/digital-forensics_en 

 

https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-

cybersecurity-specialists/online-training-

material/documents/digital-forensics-handbook 

 

Tämä lista ei ole tyhjentävä ja se on annettu 

vain oikean suunnan antamiseksi. 

Huomioi: Se mitkä säädökset ovat 

relevantteja, riippuu vahvasti siitä, missä 

suoritat tämän haasteen, sillä säädökset 

voivat vaihdella eri maiden välillä. 

 

Resursseja esimerkkikuvatiedostoista, jotka 

mahdollistavat analyysityön suorittamisen:  

https://www.cfreds.nist.gov/ 

https://digitalcorpora.org/ 

ja vielä erityisesti 

https://digitalcorpora.org/corpora/scenarios/nation

al-gallery-dc-2012-attack 

Huomaa: Kuvatiedostot ja vastaustiedostot voivat 

vaatia salasanan, jotka akateemiset instituutiot 

voivat saada sähköpostitse ilmaiseksi digitaalisista 

korporaatioista.   

 

Tästä osasta on paljon resursseja saatavilla. 

Opettajien tulisi käyttää kaikkia saatavilla olevia 

https://accessdata.com/product-download
https://accessdata.com/product-download
https://www.wireshark.org/
https://www.wireshark.org/
https://www.autopsy.com/
https://www.autopsy.com/
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
https://www.cfreds.nist.gov/
https://digitalcorpora.org/
https://digitalcorpora.org/corpora/scenarios/national-gallery-dc-2012-attack
https://digitalcorpora.org/corpora/scenarios/national-gallery-dc-2012-attack
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1600&productId=1039

&rPId=51984 

Hyper-V (vain 

Windows-

järjestelmiin) 

Miten ottaa käyttöön 

Windows 10:  

https:/

/www

.altaro

.com/

hyper

-

v/inst

all-

disabl

e-

hyper

-v-

windo

ws-

10/ 

 

resursseja. Nämä ovat resurssit, jotka on 

annettu opiskelijoille haasteen ratkaisemiseen. 

 

 

 

  

https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
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Haasteen aikataulu 

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

 

- 4 tuntia parametrien asettamiseen, joita tarvitaan haasteen ratkaisemiseen 

(sisältäen mahdollisesti työnjaon määrittelyn).   

- 20 tuntia tiedon etsintään. 

- 12 tuntia ehdotuksien esittämiseen / löydöksien lajitteluun ja niistä keskusteluun 

(opiskelijaryhmässä).  

- 3 tuntia sen päättämiseen, miten löydökset esitetään (jo opettajaei ole määritellyt 

sitä).  

- 3 tuntia löydösten valmisteluun tiettyyn formaattiin, esimerkiksi PowerPoint-

esitykseen.  

- 3 tuntia tuloksien esittelyyn ja niistä keskusteluun. 

- 3 tuntia itsearvioinnin tekemiseen: miten haaste tehtiin ja miten voi parantaa tulevaa 

toimintaa. 
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Tulosten esittäminen 

 

Löydökset voidaan esittää missä tahansa ryhmän päättämässä mediassa. Löydökset pitää olla 

sellaisessa muodossa, että ne voidaan säilyttää haasteen jälkeen. Löydösten esittely voi sisältää 

nämä formaatit, mutta ei rajoitettuna näihin: 

• Video 

• Softwarea hyödyntävä esittely 

• Suullinen / verbaalinen (tämä pitäisi nauhoittaa)  

• Kirjallinen raportti 

• Blogi / vlogi/wiki 

• Mikä tahansa muu sopiva media 

 

Huom: Opettajan pitäisi päättää soveltuva formaatti tulosten esittämiseen.   
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Arviointikriteerit 

 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi (ohjeistus liitteessä C 

osiossa (ii)). 

 

Julkinen esittäminen (20%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liite A löytyy tämän dokumentin lopusta, josta löytyy kriteerit, joita 

voidaan käyttää apuna julkisen esittämisen taitojen arvioimiseksi.  

 

Tiimityön suoritus (20%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä B  löytyy tämän dokumentin lopusta, joka voi auttaa 

opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

 

Löydökset haasteessa (60%).  Mahdollisesti 15% per kohta (Kuitenkin työnkokonaisuuden 

kannalta, käytännöllisestä näkökulmasta katsottuna tässä on kolme vaihetta – Vaihe 3 = 30%, 

Vaiheet 1, 2 & 4 10% jokaisesta. Se miten määrität arvosanan riippuu siitä, mikä tärkeys annetaan 

käytännöllisille elementeille siinä yhteydessä, jossa käytät tätä haastetta,  

Vaiheessa 1: Vastaukset vaihtelevat, mutta seuraava verkkosivu tarjoaa kuitenkin hyvän 

esimerkin mitä voisi odottaa. Huomioi, että rikosteknisen prosessin vaiheet voivat vaihdella 

dokumenteittain, esimerkiksi jos katsot poliisien rikosteknistä prosessia, siinä on enemmän 

vaiheita johtuen todistusaineiston valmistelun ja keräämisen luonteesta, kun taas teollisessa 

ympäristössä prosessi on tavallisempi. Nämä prosessit voivat vaihdella maakohtaisesti. 

https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/digital-forensics/content-section-4.1 

Opiskelijoiden tulisi näyttää myös todisteita siitä, että he ovat tutkineet sopivia säädöksiä ja soveltaneet valittuja 

säädöksiä suhteessa annettuun tapaustutkimukseen / skenaarioon. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en 

Opiskelijoita vaaditaan myös tunnistamaan mikä päivä ja sijainnit, joihin he tarvitsevat sisäänpääsyn tutkimuksen 

aikana.  

 

https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/digital-forensics/content-section-4.1
https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en
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Vaihe 2: Tässä vaiheessa opiskelijoilta vaaditaan varastointivälineen kuvan kaappaaminen 

(esimerkiksi muistitikku/hdd, jne.), TÄMÄ KAAPATTU KUVA EI TULISI OLLA TODELLINEN KUVA 

SIITÄ, ETTÄ ANALYYSIA SUORITETAAN. Heidän tulisi osoittaa, käyttäen sopivia rikosteknisiä 

työkaluja, että he voivat kaapata varastointivälineestä kuvan. Seuraavat linkit tarjoavat 

ohjeistusta siihen, miten joitakin työkaluja voi käyttää kuvan luomiseen:  

https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-with-ftk-imager-

6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you

%20have%20connected%20a...%20More%20 

https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/legal-and-

ethical-principles/chain-of-custody-in-computer-forensics/ 

 

Vaihe 3: Tässä vaiheessa opiskelijat analysoivat kuvatiedostoja (sekä varasto että 

verkko), joita he ovat joko luoneet tai jotka he ovat saaneet. Heidän analyysinsa 

tulisi korostaa digitaalisia rikosteknisiä kohteita, jotka auttavat perustelemaan, 

mikäli syytökset ovat päteviä tai eivät ole. 

Kuvatiedostot ovat valmiina saatavilla: 

https://digitalcorpora.org/ 

https://www.cfreds.nist.gov/ 

Annetut vastaukset vaihtelevat riippuen, mitä kuvaa käytetään, ja mitä todistusaineistoa 

odotetaan kerättäväksi analyysin aikana. 

Alla linkkejä ohjeistukseen, miten dataa analysoidaan:  

https://tinyurl.com/y3hmv4rw 

https://tinyurl.com/y36vr9hb 

https://tinyurl.com/y4jjjnlv 

https://www.sans.org/blog/a-step-by-step-introduction-to-using-the-autopsy-forensic-browser/ 
  

 

Verkkojen analyyseja varten opiskelijoiden tulisi demonstroida, että he voivat analysoida ja 

tulkita verkkoliikennettä sillä tavoitteella, että he voivat sijoittaa tiettyjä keskusteluja / 

kommunikaatioita, jotka liittyvät kerättyyn todistusaineistoon. Vastaukset vaihtelevat riippuen 

https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-with-ftk-imager-6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you%20have%20connected%20a...%20More%20
https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-with-ftk-imager-6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you%20have%20connected%20a...%20More%20
https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-with-ftk-imager-6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you%20have%20connected%20a...%20More%20
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/legal-and-ethical-principles/chain-of-custody-in-computer-forensics/
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/legal-and-ethical-principles/chain-of-custody-in-computer-forensics/
https://digitalcorpora.org/
https://www.cfreds.nist.gov/
https://tinyurl.com/y3hmv4rw
https://tinyurl.com/y36vr9hb
https://tinyurl.com/y4jjjnlv
https://www.sans.org/blog/a-step-by-step-introduction-to-using-the-autopsy-forensic-browser/
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analysoitavasta verkkoliikenteestä. Alla joitakin linkkejä, jotka auttavat näyttämään, miten 

analysoida wiresharkilla. 

Miten wiresharkia käytetään: 
https://www.hackers-arise.com/post/2018/09/24/network-forensics-wireshark-basics-part-1 

Yleistä ohjeistusta verkon rikostekniikkaan: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_forensics 
  
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/digital-
forensics/network-forensics-analysis-and-examination-steps/ 

Näyte verkkologista löytyy täältä:  

https://digitalcorpora.org/ 

 

Vaihe 4: Opiskelijoiden tulisi todistaa, että he ovat suorittaneet tutkimuksen ja analyysin. Tämä 

vaihe voi olla interaktiivinen, jos todistusaineisto puuttuu. Tämä vaihe voidaan kuitenkin suorittaa 

loppuun käyttäen todistusaineistona raportteja/ esityksiä/ logikirjoja tai mitä tahansa muuta 

sopivaa todistusaineistoa. Alla olevista linkeistä löytyy esimerkkejä miten tapauksia on ratkaistu 

digitaalista rikostekniikkaa hyödyntäen: 

https://blog.eccouncil.org/5-cases-solved-using-extensive-digital-forensic-evidence/ 

https://www.controlrisks.com/campaigns/compliance-and-investigations/five-case-studies-

of-interest-to-corporate-investigators 

 

 Huomioi: Kaikki annetut linkit olivat valideja 30.9.2020. 

 

  

https://www.hackers-arise.com/post/2018/09/24/network-forensics-wireshark-basics-part-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_forensics
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/digital-forensics/network-forensics-analysis-and-examination-steps/
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/digital-forensics/network-forensics-analysis-and-examination-steps/
https://digitalcorpora.org/
https://blog.eccouncil.org/5-cases-solved-using-extensive-digital-forensic-evidence/
https://www.controlrisks.com/campaigns/compliance-and-investigations/five-case-studies-of-interest-to-corporate-investigators
https://www.controlrisks.com/campaigns/compliance-and-investigations/five-case-studies-of-interest-to-corporate-investigators
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Liite A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri Erinomainen 

Erittäin 
hyvä Hyvä Kohtalainen 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset:   

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 
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Liite B 

Tavoitteet 

Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt ja tiimin 
jäsenet ovat niihin täysin sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, tunteitaan ja 
ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa motiiveista. 1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja eivät pelkää 
pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 

Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat erilaisuuden tai 
välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa vapaita 
ilmaisemaan erilaisuuden ja työstämään 
niitä.  
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Tuki 

Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai antamaan apua.  1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa mukavaksi apua 
antamalla ja saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama jäsen.  1 2 3 4 5 Kaikki jäsenet osallistuvat keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen teossa 
mukana. 

Joustavuus 

Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin sääntöihin ja 
proseduureihin, joita jäsenet näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina muuttamaan 
proseduureja tilanteen muuttuessa. 
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Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole hyvin 
hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja kokemus 
ovat täysin hyödynnettyjä. 
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Liite C 

 

Ohjeistus opettajille haasteen toteuttamiseen  
 

Tämä haaste voidaan toteuttaa erillisenä haasteena tai yhdistettynä / sisällytettynä muihin sopiviin tutkintoihin / 

oppimistilanteisiin. Voi olla järkevää varmistaa, että tässä haasteessa luodut vastaukset ovat yhteensopivia tutkinnon 

/ tutkinnonosan vaatimuksiin.   

 

Tämän haasteen toteutusmenetelmä on täysin opettajan oman harkinnan varassa. Tässä opettajan dokumentissa 

oletetaan, että opiskelijat saavat opiskelijan dokumentin haasteesta ja etsivät löydöksiä sen perusteella. Kuitenkin 

opettaja voi esimerkiksi antaa haasteen ja ehdotetut löydökset ja ohjeistaa opiskelijoita osoittamaan miten opettaja 

pääsi näihin löydöksiin.  

 

I. Tälle haasteelle määritelty aika on vain kuvitteellinen ja opettajan tulisi varata aikaa haasteen suorittavien 

opiskelijoiden tietojen ja taitotason perusteella.   

 

II. Arvioinnissa mainitut prosenttimäärät eri löydöksien osalta ovat vain ehdotuksia ja niitä pitää soveltaa 

kontekstiin / oppimisympäristöön, jossa haastetta toteutetaan. Esimerkiksi jos opiskelijoita ei odoteta 

arvioitavan tiimityöskentelyn tai esiintymistaitojen perusteella, niin siinä tapauksessa 100 %:ia arvioinnista 

tulisi perustua löydöksille.  
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RIKOSTEKNINEN ANALYYSI 

TURVATTOMASSA 

DIGITAALISESSA MAAILMASSA  

Dokumentti opiskelijoille 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                          

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella.   
Tämä julkaisu ilmentää vain tekijöiden näkemyksiä ja Komissio ei ole vastuussa siitä, miten tämän julkaisun sisältämiä 
tietoja käytetään. 
 

Haasteen kesto 

 

48 tuntia / 6 päivää 
Sinun tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

 

Olet digitaalinen rikostekninen tutkija, ja sinut palkannut yritys toivoo, että 

toteutat tutkimuksen joistakin heidän työntekijöistään ja epäilyksistään, että 

he myyvät yrityksen suunnittelusalaisuuksia kilpailijoille. 

 

Tehtäväsi on useassa vaiheessa: 

Vaihe 1: Osana sitoutumisvaihetta sinun tulee esitellä yrityksen johdolle, mitä 

digitaalinen rikostekninen prosessi tarkoittaa. Sinun tulisi myös esitellä 

organisaatioon kohdistuvat relevantit säädökset, joista heidän ja sinun tulisi 

olla täysin tietoisia tutkimuksen aikana. Sinun tulisi myös tunnistaa tässä 

esityksessä, mihin ennakoit tarvitsevasi sisäänpääsyn tutkimuksen aikana. 

Vaihe 2: Sinulle esitellään epäillyn tietokone: sinun odotetaan kloonaavan 

digitaalisen todistusaineiston, joka voi olla koneessa. Kloonattua dataa tulisi 

hallinnoida asianmukaisesti tutkimuksen aikana. Sinun tulisi suunnitella ja 

demonstroida sopiva prosessi, jolla varmistetaan kloonatun datan eheys 

tutkimuksen aikana. Verkkodataa tulisi myös käyttää ja on todennäköistä, että 

tämä data annetaan yrityksen toimesta verkon sieppaustiedosto(i)na.  
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Vaihe 3: Sinun tulee suorittaa kloonatun datan analyysi, jossa vaaditaan 

tutkimusta ja useiden sovellusten/työkalujen käyttöä, joilla pääset 

analysoimaan kloonattua dataa. 

Vaihe 4: Sinun tulisi arvioida löydöksesi ja lajitella saatua todistusaineistoa, 

jotta voit muodostaa ajatuksen, mitä on tapahtunut. Sinulta voidaan myös 

vaatia ylimääräisen datan palautuksen suorittaminen, jotta voidaan saada 

enemmän digitaalista todistusaineistoa, jolla perustella näkemyksesi 

tapahtumista. 

 

Oppimistavoitteet 

 
• U12LO1. Oppija osaa tunnistaa ja soveltaa rikosteknisen analyysin vaiheita. 

• U12LO2. Oppija osaa kloonata laitteita. 

• U12LO3. Oppija osaa tehdä monipuolisen analyysin. 

• U12LO4. Oppija osaa palauttaa informaatiota. 

 

Resurssit joita voit käyttää 

 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi: 

Käyttäen internet-hakua, tarkastele soveltuvia paikallisia säädöksiä, jotka 

liittyvät digitaaliseen turvallisuuteen. 

Rikostekninen prosessi: Esimerkkiteksti: 

The Basics of Digital Forensics: The Primer for Getting Started in Digital 

Forensics 

ISBN-10: 0128016353 

ISBN-13: 978-0128016350 

Tekijä: John Sammons 

Digital Forensics and Incident Response: Incident response techniques and 

procedures to respond to modern cyber threats, 2nd Edition Paperback 

ISBN-10: 183864900X 
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ISBN-13: 978-1838649005 

Tekijä: Gerard Johansen 

Säädökset esimerkiksi https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity 

Tämä lista ei ole tyhjentävä ja se on annettu vain oikean suunnan antamiseksi. 

Huomioi: Se mitkä säädökset ovat relevantteja, riippuu vahvasti siitä missä 

suoritat tämän haasteen, sillä säädökset voivat vaihdella eri maiden välillä. 

 

Suositeltu prosessi 

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita: 

1. Aseta parametrit, joita tarvitsette haasteen ratkaisemiseen. 

Esimerkiksi tässä tapauksessa tunnistetut alan 

säädökset/lait/ohjeistukset, jotka vaikuttavat valitsemaasi 

organisaatioon. 

2. Etsikää tietoa, joka liittyy näihin parametreihin (katso ehdotettuja 

resursseja, mutta voitte myös käyttää muita). 

3. Valitkaa mikä tieto on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

4. Keksikää erilaisia ehdotuksia haasteen ratkaisemiseksi.  

5. Valitkaa ehdotus / ehdotukset, jotka ovat tehokkaimmat sinun ryhmäsi 

näkökulmasta.  

6. Suunnitelkaa toimet, joita tarvitsette ongelman ratkaisemiseksi (kun 

tiedätte mitä tulee tehdä, kuvailkaa miten teette sen).  

7. Toteuttakaa toimet. 

8. Esittäkää tulokset (noudattakaa opettajan ohjeita). 

9. Arvioikaa miten suoriuduitte haasteesta. 

 

Arviointikriteerit 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
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• Vaiheet on tunnistettu ja niitä noudatetaan rikosteknistä analyysia 
tehdessä. Löydökset on esitetty vakiintunutta raportointimenetelmää 
noudattaen. Sopiva säädösten tunnistus ja perustelu. 
Sisäänpääsyvaatimusten ja tutkimuksen laajuuden tunnistaminen. 
 

• Kaksoiskappaleiden ja digitaalisten laitteiden hallinta vakaasti 
todistusaineiston eheyden varmistamiseksi.  
 

• Analyysi on suoritettu sekä järjestelmädatana että verkkodatana. 
Esimerkiksi logitiedostojen, todistusaineiston ja muun informaation 
analyysi, joka määrittää parhaat metodit verkon tunkeutumisen 
tekijöiden tunnistamiseen. Verkkoliikenne, joka liittyy pahantahtoiseen 
toimintaan on saatu kiinni ja analysoitu. 

 
• Löydetty data on tutkittu tunkeutumisen relevanssin 

määrittelemiseksi. Data on louhittu käyttäen datan 
kaiverrustekniikoita (Forensic Tool Kit, Foremost…). Kaapattu data on 
kryptattua, joka voi tarkoittaa salasanojen tai purkuavaimien 
pyytämistä, joka perustuu päteviin syihin, jotka on tunnistettu 
tutkimuksen aikana. 
 

• Sopiva reflektio/arviointi ja kehitysehdotukset tulisivat olla selviä. 
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Perimetraalinen turvallisuus 

Dokumentti opettajille  
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Haasteen kesto 

  

24 tuntia / 3 päivää 
Tilanteen kuvaus 

Työskentelet pienessä (tai keskikokoisessa) yrityksessä IT spesialistina ja 

olet vastuussa perimetraalisesta turvallisuudesta.  

Onko yrityksessäsi turvallisuusaukkoja? Sinun täytyy tehdä sisäinen ja 

ulkoinen turvallisuusarviointi selvittääksesi onko yrityksessäsi 

haavoittuvuuksia ja päättääksesi mitä toimenpiteitä tulisi ottaa käyttöön. 

Tämä voi sisältää:  

• vahvempien turvallisuuskäytäntöjen toteuttaminen. 

• salasanakäytäntöjen vahvistaminen.  

• yrityksen verkon monitorointi epäilyttävien toimintojen varalta.  

• datan varmuuskopiointijärjestelmän tarkistus.  

• turvallisuuskoulutuksien järjestäminen työntekijöille:  

o miten välttää tietojenkalastelu?  

o kyberhyökkäykset käyttäjän manipulointina,  

o mikä on haittaohjelma? 

o miten ymmärtää ja raportoida mahdollisista turvallisuusuhista?  

o selitä mitkä ovat yrityksen IT-menettelytavat ja parhaat 

käytännöt.  

Tehtävänäsi on keksiä erilaisia ratkaisuja ja valita paras ratkaisu, joka vastaa 

yrityksen tarpeisiin ja budjettiin.  

 

Oppimistavoitteet 
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U5LO1. Oppija osaa soveltaa kommunikaatioturvallisuustekniikoita. 

U5LO2. Oppija osaa suunnitella ja soveltaa verkkoa turvallisuusmallin 

mukaisesti. 

U5LO3. Oppija osaa tunnistaa todennus- ja identiteetinhallintajärjestelmiä 

(SSO). 

U5LO4. Oppija osaa tunnistaa tapahtumanhallintaratkaisuja. 

 

Minimivaatimukset haasteen tekemiseen 

Edeltävä tieto Laitteet 

/software 

Koulutusresurssit 

Kykenee 

työskentelemään 

kannettavalla, 

pöytäkoneella ja 

älypuhelimella.  

 

On tutustunut 

verkkoon/internetti

in.  

 

Ymmärrys 

perimetraalisesta 

turvallisuudesta. 

 

Internet-

yhteydellä 

oleva 

laite, 

kuten 

pöytäkone

, 

kannettav

a, 

älypuhelin

. 

 

 

 

• Penetraatiotestiin työkaluja 
https://www.csoonline.com/article/2943524/1
1-penetration-testing-tools-the-pros-use.html  

• Software-testaukseen työkaluja 
https://www.softwaretestinghelp.com/penetra
tion-testing-tools/  

• Hakkerointiin työkaluja 
https://www.concise-courses.com/hacking-
tools/top-ten/  

• 5 penetraatiotestityökalua verkkosi 
turvaamiseksi  
https://www.computerweekly.com/tip/5-
penetration-test-tools-to-secure-your-network  

• Työkaluja pienille yrityksille 
https://www.comparitech.com/blog/informa

tion-security/small-business-cybersecurity-

free-tools/  

• Turvallisuusratkaisuja pienille 
yrityksille 
https://www.businessnewsdaily.com/6
020-cybersecurity-solutions.html  

 

• Opettaja valitsee yrityksen tai simulaation – voi 

olla myös kouluympäristö. 

https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-tools-the-pros-use.html
https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-tools-the-pros-use.html
https://www.softwaretestinghelp.com/penetration-testing-tools/
https://www.softwaretestinghelp.com/penetration-testing-tools/
https://www.concise-courses.com/hacking-tools/top-ten/
https://www.concise-courses.com/hacking-tools/top-ten/
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.comparitech.com/blog/information-security/small-business-cybersecurity-free-tools/
https://www.comparitech.com/blog/information-security/small-business-cybersecurity-free-tools/
https://www.comparitech.com/blog/information-security/small-business-cybersecurity-free-tools/
https://www.businessnewsdaily.com/6020-cybersecurity-solutions.html
https://www.businessnewsdaily.com/6020-cybersecurity-solutions.html
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• Auta opiskelijoita valitsemaan tarkennettu aihe ja 

keräämään dataa:  

o Verkon monitorointi  

o Epäilyttävän toiminnan havaitseminen  

o Datan varmuuskopioinnin ratkaisut 

o Tietoturvaloukkausten hallinta ja seuranta 

 

Tästä osasta on paljon resursseja saatavilla. 

Opettajien tulisi käyttää kaikkia saatavilla 

olevia resursseja. Nämä ovat resurssit, jotka 

on annettu opiskelijoille haasteen 

ratkaisemiseen. 
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Haasteen aikataulu 

Alla ehdotus kuvitteellisesta aikataulusta haasteelle: 

1 tunti haasteen selittämiseen.  

4 tuntia todistusaineiston keräämisen.  

6 tuntia informaation analysointiin.  

6 tuntia alustavien ratkaisujen keksimiseen. 

2 tuntia tiimikeskusteluun.  

4 tuntia raportin kirjoittamiseen.  

1 tunti viimeistelyjen tekemiseen ja opettajalle esittämiseen.  

 

 

 

Tulosten esittäminen 

 

Opiskelijat toimittavat haasteen opettajalle. Opettaja arvioi raportin ja voi 

kysyä joitakin kysymyksiä varmistaakseen mitä opiskelija on oppinut.  

Koska opiskelijat työskentelevät yhdessä, heidän tulee tuottaa  oma 

yksilöllinen ratkaisu. 

Tuotetussa ratkaisussa tulee olla:  

• Lyhyt katsaus tilanteeseen ja keskeisiin turvallisuusaukkoihin.  

• Kirjallinen raportti menetelmistä, jotka tulisi ottaa käyttöön.  

• Suullinen perustelu opettajan kysymyksiin.  
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Arviointikriteerit 

 

Seuraavat ohjeet ovat vain ehdotuksia ja ne ovat opettajan tukemiseksi. 

 

Tiimityön suoritus (10%) 

Ehdotettu arviointitaulukko Liitteessä A löytyy tämän dokumentin lopusta, 

joka voi auttaa opettajaa tiimityöskentelytaitojen arvioinnissa,  

 

Haasteet: 

Lyhyt katsaus tilanteeseen ja keskeisiin turvallisuusaukkoihin (20%) 

Kirjallinen raportti menetelmistä, jotka tulisi ottaa käyttöön (40%) 

Suullinen perustelu opettajan kysymyksiin (10%) 

 

Opettajat voivat vapaasti päättää arvioinnista.  
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Appendix A 
Esityksen arviointi 
(Tiimi tai 
henkilökohtainen)       

Kriteeri Erinomainen 

Erittäin 
hyvä Hyvä Kohtalainen 

Ei 
tehty Kommentit / 

ehdotukset:   

Suullinen johdanto: Puhujan 
esittely, yleisön huomion 
vangitseminen 

4 3 2 1 0 

  

Puheen sisältö: Helppo 
seurata ja ymmärtää, 
informaatio vaikuttaa 
täsmälliseltä ja valmiilta 

4 3 2 1 0 

Yhteenveto: Lyhyt, selkeä ja 
tarjoaa aiheesta koonnin 

4 3 2 1 0 

Suoritus: Puhuja käytti hyvää 
äänen vaihtelua, kunnollista 
ääntämistä, käytti ilmaisuja 
asioiden 
havainnollistamiseen, vaikutti 
keskustelevalta ja 
luonnolliselta, piti 
katsekontaktin yleisöön ja 
ääni oli tarpeeksi kuuluva ja 
selkeä kuulemiseen, tukeutui 
vain vähän muistilappuihin 

4 3 2 1 0 

Osallistujan tiedot: 
Osallistuja osasi vastata 
yleisöstä nouseviin 
kysymyksiin, kysymyksen 
kertaamisen jälkeen 

4 3 2 1 0 

Yleisön huomio: Piti yleisön 
huomion koko esityksen ajan.  

4 3 2 1 0 

Lähteet: Lähteet olivat 
listattuna puheen lopussa  

1 0 0 0 0 

 

Tavoitteet 
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Tavoitteet ovat epäselvät tai huonosti 
ymmärrettyjä, joka johtaa vähäiseen 
sitoutumiseen niihin.  

1 2 3 4 5 
Tavoitteet ovat selkeät, ymmärretyt 
ja tiimin jäsenet ovat niihin täysin 
sitoutuneita   

Avoimuus 

Jäsenet ovat varovaisia keskustelussa. 1 2 3 4 5 
Jäsenet ilmaisevat ajatuksiaan, 
tunteitaan ja ideoitaan vapaasti.  

Molemmin puolinen luottamus  

Jäsenet ovat epäluuloisia toistensa 
motiiveista. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet luottavat toisiinsa ja eivät 
pelkää pilkkaa tai kostoa.   

Asenteet erilaisuutta kohtaan 

Jäsenet siloittavat ja tukahduttavat 
erilaisuuden tai välttelevät konfliktia. 

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olevansa 
vapaita ilmaisemaan erilaisuuden 
ja työstämään niitä.  

Tuki 
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Jäsenet ovat vastahakoisia kysymään tai 
antamaan apua.  

1 2 3 4 5 
Jäsenet tuntevat olonsa 
mukavaksi apua antamalla ja 
saamalla. 

Osallistuminen 

Keskustelua dominoi yleensä muutama jäsen.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet osallistuvat 
keskusteluun.  

Päätöksen teko 

Vain muutama jäsen tekee päätöksiä.  1 2 3 4 5 
Kaikki jäsenet ovat päätöksen 
teossa mukana. 

Joustavuus 

Ryhmä on lukkiutunut vakiintuneisiin 
sääntöihin ja proseduureihin, joita jäsenet 
näkevät vaikeaksi muuttaa.   

1 2 3 4 5 
Jäsenet ovat valmiina 
muuttamaan proseduureja 
tilanteen muuttuessa. 
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Jäsenten resurssien käyttö 

Yksilöiden kykyjä, tietoja ja kokemusta ei ole 
hyvin hyödynnetty.  

1 2 3 4 5 
Jokaisen jäsenen kyvyt, tiedot ja 
kokemus ovat täysin 
hyödynnettyjä. 
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Liite B 

 

Ohjeistus opettajille haasteen toteuttamiseen  
 

Tämä haaste voidaan toteuttaa erillisenä haasteena tai yhdistettynä / sisällytettynä muihin 

sopiviin tutkintoihin / oppimistilanteisiin. Voi olla järkevää varmistaa, että tässä haasteessa 

luodut vastaukset ovat yhteensopivia tutkinnon / tutkinnonosan vaatimuksiin.   

 

Tämän haasteen toteutusmenetelmä on täysin opettajan oman harkinnan varassa. Tässä 

opettajan dokumentissa oletetaan, että opiskelijat saavat opiskelijan dokumentin haasteesta ja 

etsivät löydöksiä sen perusteella. Kuitenkin opettaja voi esimerkiksi antaa haasteen ja 

ehdotetut löydökset ja ohjeistaa opiskelijoita osoittamaan miten opettaja pääsi näihin 

löydöksiin.  

 

I. Tälle haasteelle määritelty aika on vain kuvitteellinen ja opettajan tulisi varata aikaa 

haasteen suorittavien opiskelijoiden tietojen ja taitotason perusteella.   

 

II. Arvioinnissa mainitut prosenttimäärät eri löydöksien osalta ovat vain ehdotuksia ja 

niitä pitää soveltaa kontekstiin / oppimisympäristöön, jossa haastetta toteutetaan. 

Esimerkiksi jos opiskelijoita ei odoteta arvioitavan tiimityöskentelyn tai 

esiintymistaitojen perusteella, niin siinä tapauksessa 100 %:ia arvioinnista tulisi 

perustua löydöksille.  
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Perimetraalinen turvallisuus 

Dokumentti opiskelijoille 
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Haasteen kesto 

 

24 tuntia / 3 päivää 
Sinun tiimisi 

Opiskelijan / opettajan tulisi päättää seuraavat asiat: 

 

Tiimin nimi: 

 

Tiimin jäsenten nimet: 

 

Tilanteen kuvaus 

Työskentelet pienessä (tai keskikokoisessa) yrityksessä IT spesialistina ja 

olet vastuussa perimetraalisesta turvallisuudesta.  

Onko yrityksessäsi turvallisuusaukkoja? Sinun täytyy tehdä sisäinen ja 

ulkoinen turvallisuusarviointi selvittääksesi onko yrityksessäsi 

haavoittuvuuksia ja päättääksesi mitä toimenpiteitä tulisi ottaa käyttöön. 

Tämä voi sisältää:  

• vahvempien turvallisuuskäytäntöjen toteuttaminen. 

• salasanakäytäntöjen vahvistaminen.  

• yrityksen verkon monitorointi epäilyttävien toimintojen varalta.  

• datan varmuuskopiointijärjestelmän tarkistus.  

• turvallisuuskoulutuksien järjestäminen työntekijöille:  

o miten välttää tietojenkalastelu?  

o kyberhyökkäykset käyttäjän manipulointina,  

o mikä on haittaohjelma? 

o miten ymmärtää ja raportoida mahdollisista turvallisuusuhista?  
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o selitä mitkä ovat yrityksen IT-menettelytavat ja parhaat 

käytännöt.  

Tehtävänäsi on keksiä erilaisia ratkaisuja ja valita paras ratkaisu, joka vastaa 

yrityksen tarpeisiin ja budjettiin.  

 

Oppimistavoitteet 

 

U5LO1. Oppija osaa soveltaa kommunikaatioturvallisuustekniikoita. 

U5LO2. Oppija osaa suunnitella ja soveltaa verkkoa turvallisuusmallin 

mukaisesti. 

U5LO3. Oppija osaa tunnistaa todennus- ja identiteetinhallintajärjestelmiä 

(SSO). 

U5LO4. Oppija osaa tunnistaa tapahtumanhallintaratkaisuja. 

 

Resurssit joita voit käyttää 

Joitakin yleisiä resursseja alkuun pääsemiseksi: 

 

• Valitse tarkennettu aihe ja kerää data:  

o Verkon monitorointi  

o Epäilyttävän toiminnan havaitseminen  

o Datan varmuuskopioinnin ratkaisut 

o Tietoturvaloukkausten hallinta ja seuranta 

 

 

Suositeltu prosessi 

Jotta voitte ratkaista tämän haasteen, teidän täytyy työskennellä 

järjestelmällisellä tavalla. Suosittelemme seuraavia askeleita: 

1. Määrittele kysymykset ja toiminnot tilanteen kuvauksesta.  
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2. Valitse mikä informaatio on tärkeää haasteen ratkaisemiseksi.  

3. Kerää dataa (todistusaineistoa). 

4. Analysoi kerättyä informaatiota ja keksi joitakin alustavia 

ratkaisuja.  

5. Keskustele ratkaisuista tiimissäsi.  

6. Työskentelet ryhmässäsi, mutta kirjoita omat vastauksesi.  

7. Jaa raporttisi muiden kanssa.  

8. Esittele alustavat ratkaisut (noudattaen opettajan ohjeita).  

9. Arvioi miten suoriuiduit haasteesta.  

 

Arviointikriteerit 

• Tarkista, onko kaikki oppimistavoitteet saavutettu.  

• Tarkista, osaatko selittää, mitä teit tässä tehtävässä.  

• Olet keksinyt vähintäänkin kaksi ratkaisua.  

 

 

 

 


