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YLI PUOLET
KAIKISTA RIKOKSISTA
TAPAHTUU VERKOSSA

Lähde: NCA, Nation Crime Agency

Ransomware kiristyshaittaohjelmat kasvussa
Verkkopankkiin kohdistuvat hyökkäykset ja huijaukset 

Tietojenkalastelulla varastetaan tärkeitä tunnuksia ja tietoja
Mobiililaitteet ovat käytetyimpiä laitteitamme

F-Secure vs. ilmaiset tietoturvaohjelmistot
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RANSOMWARe
KIRISTYSHAITTAOHJELMA

Ransomware eli kiristysohjelma on haittaohjelma, 
joka saastuttaa tietokoneen, lukitsee sen tai sen 
sisältämät tiedostot, ja vaatii lunnaita lukituksen 
purkamiseksi.

Tiedostoja ei saa auki ilman salauksen purkuavainta, joka 
palauttaa tiedostot takaisin entiselleen. Purkuavainta 
vastaan pyydetään lunnaita.

Maksu vaaditaan usein Bitcoineina ja summa on yleensä 
300–500 $ per laite. 

Yksi yleisimmistä haittaohjelmistotyypeistä viime vuosina on ollut kiristysohjelma.



VERKKOPANKKIHYÖKKÄYKSET

Suomalaisten pankkien nimissä on jatkuvasti 
liikkeellä phishingiä eli verkkopankkitunnusten 
kalastelua.

Kuluttajien riesana ovat myös erilaiset 
verkkopankkitroijalaiset.

Verkkopankkihyökkäysissä ei yleensä 
murtauduta pankin järjestelmiin, vaan niissä 
saastutetaan käyttäjän oma tietokone ja sitä 
kautta päästään kiinni käyttäjän tileihin ja 
rahoihin.

Kaikkien verkkopankkien käyttöehdoissa 
velvoitetaan käyttäjää suojaamaan oma 
tietokone riittävällä tavalla.
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PHISHING
TIETOJENKALASTELU

Huijauksissa päätelaite ei välttämättä saastu, joten 
tieto urkitaan itse käyttäjältä eikä päätelaitteesta. 

Huijaukset on usein tehty hyvällä suomen kielellä 
ja jonkun tunnetun brändin nimissä. Käyttäjä 
luottaa brändiin, eikä välttämättä näe huijauksen 
läpi.

Huijauksilla varastetaan yleensä 
luottokorttitietoja, salasanoja, käyttäjätunnuksia 
tai pankkitunnuksia.

Internet ja varsinkin sosiaalinen media on täynnä erilaisia huijauksia



5

Mobiililaitteet ovat meidän kaikista 
henkilökohtaisimpia ja käytetyimpiä laitteita. 

Niissä on usein enemmän tietoa meistä missään 
kuin muissa laitteissa: sosiaalisen median sisällöt, 
valokuvat, sähköpostit, tekstiviestit, videot jne.

Käytämme niillä verkkopankkia ja teemme 
ostoksia netissä.

Henkilökohtaisten tietojen lisäksi meillä on 
mobiililaitteissa monesti myös yrityssensitiivistä 
dataa.

Mobiililaitteet ovat
käytetyimpiä laitteitamme



MITÄ ANDROID – HAITTAOHJELMAT
TEKEVÄT?

Lähettävät SMS viestejä maksullisiin numeroihin.

Varastavat käyttäjätunnuksia, salasanoja, 
puhelinnumeroita, pankkitunnuksia ja luottokorttitietoja.

Kopioivat matkapuhelimen sisältöä kuten valokuvia ja 
tekstiviestit yms.

Käyttävät laitettasi Bitcoinien louhimiseen.

Levittävät ransomware kiristysohjelmia ja troijalaisia.

Myös Google Play –kaupassa on tavattu 
verkkopankkitroijalaisia!
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Ilmainen ohjelma on syystä ilmainen: Ilmaiset 
tietoturvat rahoittavat toimintaansa mainonnalla 
eivätkä ne takaa kunnon suojaa

Vain maksullinen versio antaa täyden suojan: 
Ransomware suojaus, pankkitoimintojen suojaus, 
selauksen suojaus ja lapsilukko puuttuvat lähes aina 
ilmaisista versioista.

F-Secure tarjoaa tuen ja asiakaspalvelun 
ongelmatilanteita varten. Tukipalvelu puuttuu 
ilmaisista ohjelmista.

F-Secure on testatusti suojauskyvyltään paras sekä 
suojaa käyttäjää parhaiten. F-Securen labrassa 
tuotteita kehitetään jatkuvasti ja reagoidaan uusimpiin 
tietoturvauhkiin.

F-secure vs. 
Ilmaiset tietoturvaohjelmistot



vip.f-secure.com
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