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https://tivia.fi/
TIVIA-yhteisö tarjoaa verkoston, jonka avulla voit kehittää osaamistasi 

osallistumalla tapahtumiin, joita järjestetään vuosittain yli 500 ympäri Suomea

https://tivia.fi/


Tätä esitystä kyberturvallisuudesta voidaan vapaasti käyttää Ei-kaupallisessa tilaisuudessa.

Kyberin taskutieto on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä toteutettu, 
kaikille kansalaisille tarkoitettu kyberturvallisuuden opas, Kyberin taskutieto -julkaisu

Esityksen lyhyt versio: Esityskalvot (kuulijoille) ja esittäjän muistiinpanot
Esityksen pitkä versio: Esityskalvot (kuulijoille) ja esittäjän muistiinpanot

Jos et halua pitää itse esitystä kyberturvallisuudesta, mutta haluat kuitenkin välittää siitä tietoa, katso video. 
https://youtu.be/1XFNT51unRc

Jos kybermaailma ja turvallisuus kiinnostavat Sinua enemmänkin, tutustu myös Jyväskylän yliopiston 
Johdatus kyberturvallisuuteen -verkkokurssiin. Senkin materiaali on verkossa vapaasti käytettävissä.

Tervetuloa

PoKatin jäseneksi voi muuten liittyä täällä: 
https://www.pokat.fi/index.php/jasenyys/

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/53510/978-951-39-7009-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyu-my.sharepoint.com/personal/pjmoilan_jyu_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=02c2f76e74d3f4401885d365869e04a76&authkey=ARTovNRCCaTuoKs50rerRtU
https://jyu-my.sharepoint.com/personal/pjmoilan_jyu_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=03f08175282b04c1083d6f96bf342bdc4&authkey=AUBsJ33_n1FBmfShhdthNfg
https://jyu-my.sharepoint.com/personal/pjmoilan_jyu_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=05fc48cf9313b4566bc1021ae03a1ae1f&authkey=AUhfWhtj1I1I1909RiEeCsE
https://jyu-my.sharepoint.com/personal/pjmoilan_jyu_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=02f88283d65304a40bb94210e81f8e8b7&authkey=AZt1WY401DWhPDPItFHdOfc
https://youtu.be/1XFNT51unRc
https://peda.net/jyu/it/do/kkv
https://www.pokat.fi/index.php/jasenyys/


Sääntely ja valvonta
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta

Kyberturvallisuuskeskuksen verkkopalvelu/Tietoturvan vuosi 2018 -katsaus
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/Vuosikatsaus_2018
_tulostettava_sivuttain.pdf

Suojautuminen Microsoft Office 365 -tunnusten kalastelulta ja tietomurroilta-opas
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/node/2532

Pilvipalveluiden turvallisuuden arviointikriteeristö, PiTuKri
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/Pilvipalveluiden_turvallisuu
den_arviointikriteeristo_PiTuKri.pdf

Tehokas tapa parantaa kyberturvallisuutta on puuttua mahdollisiin ongelmiin jo 
ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehitysvaiheen aikana.
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/Turvallinen_tuotek
ehitys_Suomi_J003_2018.pdf

Kyberturvallisuuskeskus

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/Vuosikatsaus_2018_tulostettava_sivuttain.pdf
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/node/2532
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/Pilvipalveluiden_turvallisuuden_arviointikriteeristo_PiTuKri.pdf
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/Turvallinen_tuotekehitys_Suomi_J003_2018.pdf


Hyväksytyt tietoturvallisuuden arviointilaitokset
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/arviointi-hyvaksynta-ja-
neuvonta/hyvaksytyt-tietoturvallisuuden-arviointilaitokset

Kyberturvallisuuskeskus tukee huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden kyberharjoittelua.
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/harjoitustoiminta

EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivissä (ns. NIS-direktiivi) säädetään tietoturvavelvollisuuksista ja 
häiriöraportoinnista useilla eri sektoreilla. Suomessa velvoitteet säädetään näiden sektoreiden 
omassa säädännössä ja niitä valvovat sektoreiden valvontaviranomaiset.
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/nis-direktiivi

Toimiala Valvontaviranomainen
Liikenne Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
Energiahuolto Energiavirasto
Terveydenhuolto Valvira
Finanssiala Finanssivalvonta
Vesihuolto ELY-keskukset
Digitaalinen infrastruktuuri Traficomin Kyberturvallisuuskeskus
Digitaaliset palvelut Traficomin Kyberturvallisuuskeskus

Valvontaviranomaiset

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/arviointi-hyvaksynta-ja-neuvonta/hyvaksytyt-tietoturvallisuuden-arviointilaitokset
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/harjoitustoiminta
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/nis-direktiivi


Tervetuloa kyberturvallisuuskeskukseen

CGI CyberCon Pakohuonepeli – kyberturvaa pelillistämisestä

Kyberturvaa valkohattuhakkereiden verkostosta Hackers-as-a-Service on yhä suositumpi keino 
kyberhaavoittuvuuksien tunnistamiseen. 

HackerOne-yhtiö yhdistää 250 000 valkohattuhakkeria, jotka käyttävät osaamistaan vastuullisesti 
kyberturvallisuuden ja luottamuksen edistämiseen. 

Jan Mickos
Kyberturvallisuusjohtaja

https://www.cgi.fi/fi/tietoturva/kyberturvallisuus

https://www.cgi.fi/fi/lataa/kyberturvallisuuden-tila-suomessa-2018

CGI

Mika Heino
Director, Security Operations Center

Ota yhteyttä, mikäli haluat kuulla lisää kyberpalveluista: 

securityadvisory.fi@cgi.com

www.cgi.fi/kyber 

https://www.cgi.fi/tietoturva/soc
https://www.cgi.fi/fi/videot/cgi-cybercon-pakohuonepeli
https://www.cgi.fi/fi/tietoturva/kyberturvallisuus
https://www.cgi.fi/fi/lataa/kyberturvallisuuden-tila-suomessa-2018
mailto:securityadvisory.fi@cgi.com

