
#MobileMalware 

VAIN PELI?
Asenna sovelluksia vain 
virallisista sovelluskaupoista

Ennen sovellusten asentamista on 
selvitettävä sekä sovelluksen julkaisija 
että laatija. Suhtaudu varauksella 
linkkeihin, joita saat sähköpostissa tai 
tekstiviestissä ja jotka voivat 
houkutella sinut kolmannen osapuolen 
laatimaan sovellukseen, jonka alkuperä 
ei ole tiedossa.  

KATSO MUIDEN 
KÄYTTÄJIEN ARVIOITA 
JA LUOKITUKSIA 

LUE SOVELLUKSEN 
LUVAT
Tarkista, minkä tyyppisiin 
tietoihin sovellus voi päästä 
käsiksi ja voiko se jakaa tietojasi 
ulkopuolisten kanssa. 
Tarvitseeko se kaikki nämä 
luvat? Jos ei, älä asenna sitä. 
 

Tuntematon myymälä

Sketchy application
by TrustMe :-) Developers

Uskomaton sovellus, jonka 
avulla voit ansaita 20 000 
EUR kahdessa tunnissa. Lataa 
se nyt!

ARVIOITA (9,458)

Käyttäjä 1
Malware

Käyttäjä 2
Malware 100%

Käyttäjä 3
Vältä

Käyttäjä 4
Älä lataa

SOVELLUKSEN LUVAT

Tämä sovellus pääsee: 
 Yhteystietoihisi
 Puheluihisi
 Viesteihisi
 Mikrofooniisi
 Kameraasi
 Sijaintiisi
 Tallennuksiisi

SOVELLUKSET

ASENNA MOBIILILAITTEESEEN 
TIETOTURVASOVELLUS.
Se tarkistaa kaikki sovellukset laiteellasi ja kaikki 
uudet asennettavat sovellukset ja varoittaa, jos 
haittaohjelmia havaitaan. 



HAITTAOHJEL
MAT KÄYVÄT 
KALLIIKSI
Verkkopankkien mobiilisovellusten 
haittaohjelmat on suunniteltu 
varastamaan laitteelle tallentamasi 
tiedot.

MITEN SE LEVIÄÄ?

Haittaohjelmia sisältävillä 
sivuilla käyminen

Henkilötietojesi ja 
tunnistetietojesi 
sieppaaminen

Luvattomat 
veloitukset

Lataamalla haittaohjelman 
sisältäviä sovelluksia

Verkkourkinnan kautta

MILLAISIA RISKEJÄ ON OLEMASSA?

MITÄ VOIN TEHDÄ?

OMA PANKKISI

MOBIILIPANKIN  
HAITTAOHJELMAT

Lataa pankin mobiilisovellus ja 
varmista, että vierailet aina 
pankin omilla sivuilla. 

Vältä sovelluksen automaattista 
kirjautumista pankin sivuille. 

Älä anna pankkikorttisi numeroa 
tai salasanaa kenellekään

Jos mahdollista, asenna 
mobiililaitteen tietoturvasovellus, 
joka varoittaa mahdollisista 
epäilyttävistä toimista. 

Jos hukkaat matkapuhelimesi tai 
vaihdat numeroa, ota yhteys 
pankkiin tietojesi päivittämiseksi.

Älä jaa tilitietojasi tekstiviestillä 
tai sähköpostilla. 

Käytä aina suojattua 
Wi-Fi-verkkoa, kun otat yhteyttä 
pankin sivustolle tai 
sovellukseen. Älä tee sitä 
avoimesta Wi-Fi-verkosta!

Tarkasta tiliotteesi säännöllisesti. 
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MITEN SE LEVIÄÄ?

Käyt haittaohjelmia 
sisältävillä sivustoilla. Voit joutua tekemään 

tehdasasetukset 
uudelleen ja menetät  
kaikki tietosi.

Hyökkäyksen tekijä voi 
ottaa laitteen 
täydelliseen hallintaan 
ja jakaa tietoja muiden 
kanssa. 

Lataat asianmukaisten 
sovellusten väärennettyjä 
versioita. 

Napsautat haittaohjelmien 
linkkejä tai liitteitä 
verkkourkintasähköposteissa.

MILLAISIA RISKEJÄ ASIAAN LIITTYY?

MITÄ VOIT TEHDÄ?

HYVÄSTI 
OMAT 
TIEDOSTOT!
Kiristyshaittaohjelma ottaa 
mobiililaitteesi tai tietosi 
haltuunsa kiristääkseen rahaa. 
Tällainen haittaohjelma lukitsee 
laitteen näytön tai estää pääsyn 
johonkin tiedostoihin tai laitteen 
ominaisuuksiin. 

MOBIILILAITTEIDEN 
KIRISTYSHAITTAOHJELMA

Tee tiedoistasi varmuuskopioita 
säännöllisesti ja pidä 
käyttöjärjestelmäsi ajan tasalla. 

Älä tee ostoksia kolmannen 
osapuolen sovelluskaupassa.

Jos mobiililaitteen 
tietoturvasovellus on saatavissa, 
asenna se varoittamaan sinua, 
jos laitteesi on vaarassa.

Varo epäilyttäviä tai liian 
houkuttelevilta vaikuttavia 
sähköposteja ja sivustoja.

Älä anna kenellekään 
pääkäyttäjän valtuuksia. 

Älä maksa kiristysmaksua. 
Rahoitat tällöin rikollisia ja 
kannustat heitä jatkamaan 
laittomia toimiaan.
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KÄYTTÄJÄTUNNUS

SALASANA

LÄHETÄ

KATSO 
KAHDESTI ENNEN 
KLIKKAAMISTA 

Voit menettää rahasi, 
henkilötietosi ja jopa 
tallennetut tietosi, jos laite 
lakkaa toimimasta. Älä jää 
koukkuun! 

VERKON UHAT

MITEN SE VOI TAPAHTUA? MIKSI SE ON TEHOKASTA?

V������������: Käyttäjä saadaan 
luovuttamaan henkilötietonsa 
antamalla luottamusta herättävä 
vaikutelma. 
Verkkourkintahyökkäykset 
leviävät sähköpostin, 
tekstiviestien ja sosiaalisen 
median sivustojen kautta.

Mobiililaitteeseen voi tarttua 
haittaohjelma helposti  
vierailemalla suojaamattomalla 
sivustolla. 

Sähköpostissa voi olla haitallisia 
linkkejä tai liitetiedostoja. 

Ole varuillasi, kun saat 
tekstiviestin tai puhelun yhtiöltä, 
joka pyytää henkilötietojasi. Voit 
tarkistaa, että viesti/puhelu on 
asianmukainen soittamalla yhtiön 
viralliseen numeroon. 

Kun selaat Internetiä 
mobiililaitteella, varmista että 
yhteys on suojattu HTTPS:n 
avulla. Voit aina tarkistaa sen 
URL-osoitteen alusta. 
 

P���� N����� on rajoittava tekijä. 
Verkkoselaimet näyttävät 
URL-osoitteen rajoitetussa muodossa 
jolloin on vaikea nähdä, onko 
verkkotunnus oikea. 

K������� L������ oman 
mobiililaitteensa yksityisyyteen. 

Mobiililaitteet ovat jatkuvasti 
yhteydessä internetiin. 

MITÄ VOIT TEHDÄ?

85%

http://malicioussite.com

OMA PANKKISI

Älä koskaan napsauta 
linkkiä/liitetiedostoa 
tuntemattomasta sähköpostista 
tai tekstiviestistä. Poista se heti. 

Ole varuillasi, jos päädyt 
sivustolle, jonka kieli on huonoa, 
jolla on kirjoitusvirheitä ja jonka 
resoluutio on heikko. 

Jos mahdollista, asenna 
mobiililaitteen 
tietoturvasovellus, joka varoittaa 
mahdollisista epäilyttävistä 
toimista. 
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MOBIILILAITTEIDEN HAITTAOHJELMAT
VINKKEJÄ JA OHJEITA YRITYKSILLE

 Mobiilityöskentely hämärtää eroa yksityisen ja yrityskäytön välillä. 
Yrityksille voi aiheutua paljon harmia hyökkäyksestä, joka on kohdistunut 
jonkun henkilön mobiililaitteeseen. Mobiililaite on tietokone ja se tulee 
suojata vastaavalla tavalla.

Tiedota henkilöstöäsi 
mobiililaitteiden riskeistä.

 Kun työntekijät käyttävät omia laitteitaan päästäkseen yrityksen 
tietoihin ja järjestelmiin (vaikka vain sähköpostiin, kalenteriin ja 
yhteystietoihin), heidän täytyy noudattaa yhtiön menettelytapoja. Valitse 
huolella mobiililaitteissa ja niiden suojauksessa käytettävät teknologiat, ja 
kehota henkilöstöä varovaisuuteen.

Ota käyttöön yrityksessä "tuo omat laitteesi" 
-menettely.

 Jos mobiililaite ei täytä tietoturvavaatimuksia, sen ei tulisi sallia ottaa 
yhteyttä yrityksen verkkoon eikä käyttää yrityksen tietoja. Yritysten tulisi 
hyödyntää omaa mobiililaitteiden hallintajärjestelmää (MDM- tai EMM 
-ratkaisuja).

 Tämän täydentämiseksi on erittäin tärkeää ottaa käyttöön mobiililaitteita 
suojaava tietoturvajärjestelmä. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja tietoisuutta 
applikaatioiden, verkkojen ja käyttöjärjestelmien tasolla piilevistä uhista.

Liitä mobiililaitteet ja sovellukset osaksi 
yleistä tietoturvastrategiaa.

 Yleensä julkiset Wi-Fi -verkot eivät ole turvallisia. Jos työntekijä käsittelee 
yrityksen tietoja käyttäen yleistä Wi-Fi-verkkoa lentokentällä tai kahvilassa, 
tietoihin voi päästä käsiksi myös ei-toivottu käyttäjä. On suositeltavaa, että 
yritykset kehittävät tehokkaita menetelmiä tässä suhteessa.

Varo käyttämästä yleisiä Wi-Fi -verkkoja 
päästäksesi yhtiön tietoihin.
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Kehota henkilöstöä asentamaan 
mobiililaitteeseen tietoturvasovellukset.

 Kaikki käyttöjärjestelmät ovat vaarassa. Jos mahdollista, on 
varmistettava, että henkilöstö käyttää sellaisia mobiililaitteiden 
tietoturvasovelluksia, jotka havaitsevat mobiililaitteiden haittaohjelmat, 
sekä muita tietosuoja- ja varkaudenestosovelluksia. 

 Mobiililaitteiden käyttäjät haluavat usein päästä käsiksi tärkeisiin 
asiakirjoihin muutenkin kuin vain työkoneen kautta käyttäen omia 
puhelimiaan ja tabletteijaan toimiston ulkopuolella. Yritysten on syytä 
harkita pilvipohjaisten turvatallennejärjestelmien käyttöä ja tiedostojen 
synkronointipalveluja varmistaakseen tiedostojen turvallisen käytön. 

Ota huomioon 
pilvitallennusratkaisut.

 Jos poistat laitteen käyttöjärjestelmän valmistajan rajoitukset, tarjoat 
pääsyn kaikkiin järjestelmän ominaisuuksiin. Jos purat laitteesi 
käyttöjärjestelmän suojaukset, heikennät merkittävästi sen turvallisuutta, 
avaat aukkoja suojaukseen, jotka eivät ole heti havaittavissa. Yrityksen 
ympäristössä ei saa käyttää laitteita, joiden juureen asti voi päästä.

Estä järjestelmäntarjoajan 
estojen poistaminen.

Pidä laitteen käyttöjärjestelmä 
ja sovellukset ajan tasalla.

 Opasta henkilöstöä lataamaan ohjelmapäivitykset mobiililaitteiden 
käyttöjärjestelmiin heti kehotuksen saatuaan. Eritoten Android-laitteissa, 
tutustu myös palveluntarjoajiin ja hands free valmistajiin varmistuaksesi  
ohjelmistopäivitysten suosituksista. Jos olet tehnyt uusimmat päivitykset, 
laitteesi on turvallinen ja toimii paremmin.  

 Yritysten tulee sallia sovellusten asentaminen vain virallisilta sivuilta 
yrityksen verkkoon liittyville laitteille. Voit myös luoda yrityksen oman 
sovelluskaupan, jonka kautta käyttäjät voivat ladata ja asentaa yrityksen 
hyväksymiä sovelluksia. Ota yhteyttä tietoturvapalvelujen tuottajiin, 
saadaksesi neuvoja tai luodaksesi yrityksen oman ratkaisun.

Asenna sovelluksia vain 
luotettavista lähteistä.



MOBIILILAITTEIDEN HAITTAOHJELMAT
VINKKEJÄ JA OHJEITA, MITEN SUOJAAT ITSEÄSI

 Älä koskaan tallenna käyttäjätunnustasi tai salasanaasi mobiililait-
teeseen tai sovellukseen — Jos puhelimesi tai tablettisi varastetaan, 
kuka tahansa voi päästä tilillesi. Kun toimenpide on tehty, kirjaudu ulos 
sivustolta sen sijaan, että suljet vain selaimen.

 Älä käytä pankkia tai  tee ostoksia julkisissa Wi-Fi-verkoissa — Käytä 
pankkia ja tee ostoksia vain verkoissa, jotka tunnet ja joihin luotat.

 Tarkista sivujen URL — Varmista, että verkko-osoite on oikea ennen 
kirjautumista tai arkojen tietojen lähettämistä. Muista ladata pankin 
virallinen sovellus varmistaaksesi, että olet yhteydessä aina todelliseen 
sivustoon.

Kirjaudu ulos sivustoilta, kun 
olet suorittanut maksun 

 Älä luota linkkeihin sähköposteissa tai tekstiviesteissä, jotka olet 
saanut pyytämättä (SMS ja MMS) — Poista ne heti saatuasi ne. 

 Tarkista lyhennetyt URL-osoitteet ja QR-koodit — ne voivat ohjata 
sinut haitallisille verkkosivuille tai suoraan lataamaan haittaohjelmaa 
laitteellesi. Ennen napsauttamista on käytettävä URL-esikatselusivustoa 
vahvistamaan, että verkko-osoite on oikea. Ennen QR-koodin 
skannausta on valittava QR-lukija, joka lukee upotetun verkko-osoitteen, 
ja käytettävä mobiililaitteen turvaohjelmaa, joka varoittaa vaarallisista 
linkeistä.

Älä klikkaa linkkejä tai liitteitä sähköposteissa tai 
tekstiviesteissä, joita et ole pyytänyt

 Tee ostokset tunnetuissa sovelluskaupoissa — Ennen sovelluksen lataamista 
on selvitettävä sekä sovellus että sen laatija ja julkaisija. Suhtaudu varovasti 
linkkeihin, joita saat sähköpostissa tai tekstiviestissä, jotka voivat houkutella 
sinut kolmannen osapuolen laatimaan sovellukseen, jonka alkuperä ei ole 
tiedossa.

 Katso muiden käyttäjien arvioita ja luokituksia, jos niitä on saatavissa.

 Lue sovelluksen luvat— Tarkasta, minkä tyyppisiin tietoihin sovellus voi 
päästä käsiksi ja voiko se jakaa tietojasi ulkopuolisten kanssa. Jos olet 
epäluuloinen ehtojen suhteen, älä lataa sovellusta.

Asenna sovelluksia vain 
tunnetuista lähteistä

Pidä käyttöjärjestelmäsi ja 
sovelluksesi ajan tasalla

 Lataa ohjelman päivitys mobiililaitteeseen 
käyttöjärjestelmän toimittajalta heti, kun saat 
kehotuksen — Jos käytät uusimpia päivityksiä, varmistat, 
että laitteesi on turvallinen ja toimii paremmin.
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 Älä koskaan vastaa kyselyihin lähettämällä henkilötietojasi 
tekstiviestillä tai sähköpostilla. Varmista tietopyyntö aina suoraan 
kysyvältä yritykseltä. 

 Tarkista mobiililaitteiden laskusi säännöllisesti epäilyttävien 
maksujen varalta — Jos huomaat perusteettomia veloituksia, ota heti 
yhteys palveluntarjoajaasi.

Älä anna henkilökohtaisia 
tietojasi

Tee tiedoistasi 
varmuuskopioita

 Monet älypuhelimet tarjoavat mahdollisuuden tehdä tiedoista 
varmuuskopioita langattomasti — Katso vaihtoehtoja laitteen 
käyttöjärjestelmästä riippuen. Tekemällä varmuuskopion älypuhelimestasi 
tai tabletistasi, voit helposti saada tietosi takaisin, jos laitteesi hukkuu, 
varastetaan tai vahingoittuu.

 Sammuta Wi-Fi, jos et käytä sitä — Kyberrikolliset pääsevät käsiksi tietoi-
hisi, jos yhteys ei ole turvallinen. Jos mahdollista, käytä 3G- tai 4G-yhteyttä 
Wi-Fin sijaan. Voit myös valita VPN-yhteyden (virtual private network) 
salataksesi tietosi lähetyksen yhteydessä.

 Älä anna sovellusten käyttää paikallistamispalveluita, jos se ei ole 
välttämätöntä — Nämä tiedot voidaan jakaa tai vuotaa, ja niitä voi käyttää 
lähettämään mainoksia sijaintisi perusteella. 

 Sammuta Bluetooth, kun et tarvitse sitä — Varmista, että se on sammutettu 
kokonaan eikä vain huomaamattomassa käytössä. Usein oletusasetukset on 
tehty siten, että muut henkilöt pääsevät laitteellesi tietämättäsi. Haittaohjelmat 
voivat kopioida tiedostoja, päästä muihin liitettyihin laitteisiin tai jopa saada 
etäyhteyden puhelimeen puhelujen soittamista tai tekstiviestein lähettämistä 
varten, mikä voi aiheuttaa kalliin laskun.

Sammuta Wi-Fi, paikannus ja 
Bluetooth, kun et käytä niitä

 Jos poistat laitteen käyttöjärjestelmän valmistajan rajoitukset, 
tarjoat pääsyn kaikkiin järjestelmän ominaisuuksiin. — Jos purat 
laitteesi käyttöjärjestelmän suojaukset, heikennät merkittävästi sen 
turvallisuutta, avaat aukkoja suojaukseen, jotka eivät ole heti 
havaittavissa. 

Älä avaa laitteesi 
valmistajan suojauksia

 Kaikki käyttöjärjestelmät ovat alttiita haittaohjelmille. Käytä 
mobiililaitteessa tietoturvasovellusta, joka tunnistaa ja ehkäisee 
haittaohjelmat ja vakoiluohjelmat muiden suojaus- ja varkaudenesto 
-ominaisuuksien ohella.

Asenna mobiililaitteeseesi 
tietoturvasovellus 
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