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Tervetuloa Turun Ammattikorkeakoulun 
7. Tietoturvapäivään!

Tänä vuonna järjestimme tapahtuman 
yhdessä Varsinais-Suomen 
Tietojenkäsittely-yhdistys Ry kanssa osana 
Turku ICT viikkoa

Aleksi Lahtovaara – Seminaarin Isäntä

Matti Kuikka – Koulustusvastaava

Jarkko Paavola - Yliopettaja
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Näytteilleasettelijat ja Demot  1(2)

• Atea
• Tietoturvapalvelut

• Euronic
• Tietosuojaselostepalvelu

• F-Secure
• Freedome for Business

• Fujitsu
• Kämmentunnistus

• IF
• Tietoturvavakuutus
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Näytteilleasettelijat ja Demot  2(2)

• AMK
• Tiedätkö kuinka helppo 

päivittämättömään Windows-
koneeseen on murtautua? 
(Tunkeutumistestaus)

• Tiedätkö miten laitteesi näkyvät 
verkossa? (Shodan)

• Osallistujat AMK tuella
• Tiedätkö miten tietosi leviävät 

verkossa? (Firefox - Light Beam)

• Kansalaisen Mikrotuki
• Miten suojaan laitteeni?

• Yksityisyys- ja tietoturva-asetukset –
Suojaukset kuntoon!

• Neuvontaa ja apua kuluttajille
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Tietoturva Turun Ammattikorkeakoulussa

Panostamme tutkinnoissamme yhä 
voimakkaammin tietoturva-asioiden 
koulutukseen sekä 
työelämäyhteistyöhön

• yli 50 lopputyötä on tehty tietoturvan 
alalta (2014: 13 kpl)

• Kymmeniä opiskelijoitamme on 
suorittanut tietoturvaan liittyvää 
harjoittelua yrityksissä

• Olemme tehneet opintojen aikana 
tietoturvakartoituksen kymmenille 
yrityksille tai yhteisölle

http://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/564/amkn-opiskelijat-harjoittelussa-apua-tarjolla-tietoteknisiin-kysymyksiin/
http://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/564/amkn-opiskelijat-harjoittelussa-apua-tarjolla-tietoteknisiin-kysymyksiin/
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Esimerkkejä  

• Palveluiden turvallisuuden 
tarkastaminen

• Tietoteknisen ympäristön 
turvallisuuden tarkastaminen

• Tietoturvaan liittyvien suositusten, 
ohjeiden ja tietoturvapolitiikan 
laatiminen 

• Toimintatapojen turvallisuuden 
tarkastaminen

• Opastus ja koulutus tietoturva-asioissa

• Yritysten tietoturvakartoitukset ja 
riskianalyysit

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-palvelut/palvelut/tietoturvapalvelu/
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-palvelut/palvelut/tietoturvapalvelu/
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Kansalaisen Mikrotuki

Oppimisympäristö, jossa 
opiskelijat mm. 
• poistavat eri tyyppisiä haittaohjelmia 

asiakkaiden tietokoneista

• neuvovat tietoturva-asioissa

• auttavat kaikessa tietotekniikkaan 
liittyvissä haasteissa ja vikatilanteissa 
kattaen

• tietokoneet
• matkapuhelimet
• tabletit
• …

Kansalaisen Mikrotuki on ilmainen 
yksityisille henkilöille

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-palvelut/palvelut/kansalaisen-mikrotuki/
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-palvelut/palvelut/kansalaisen-mikrotuki/
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Ajankohtaista: tieto turvassa?

Maksupalvelu Klarnasta voi saada esiin toisten käyttäjien tietoja 
sen automatisoidun tietojen täyttötekniikan takia..

The NSA and its allies stole the keys to your phone's security..

Reaaliaikainen verkkohyökkäyskartta: map.ipviking.com
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Tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminta (TKI)

• Turun AMK:ssa yritysten kanssa tehtävä tutkimus- ja 
kehitystoiminta tapahtuu tutkimusryhmien kautta

• Tietoturvaan liittyvät aktiviteetit ryhmässä Tietoliikenne- ja 
tietoturva. Aktiviteetteja mm.:
• Tietoturvatietoisuuden lisääminen esim.

• Tietoturvapäivä

• Tietoturvajulkaisut: loki.turkuamk.fi 

• Opetuksen kehittäminen: esim. murtautumistestauksen roolin
kasvattaminen

• Yritysten kanssa yhteistyössä toteutetut projektit
• Mobiililaiteturvallisuus ja sähköinen tunnistautuminen

• Teollisen internetin tietoturvahaasteet
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