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Kuukausittainen uutiskirje tietoturvatietoisuuteen liittyvistä aiheista

Parhaat vinkit sosiaalisen
median käyttöön
Yleiskatsaus

Sosiaalisen median sivustot kuten Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn ovat mahtavia palveluja, jotka
mahdollistavat muiden kanssa kommunikoinnin, kanssakäymisen ja monimuotoisen sisällön jakamisen ympäri maailman.
Näiden palveluiden käyttöön liittyy suuria riskejä, ei vain sinulle, vaan myös perheellesi, kavereillesi ja työnantajallesi.
Tässä uutiskirjeessä katamme tärkeimmät periaatteet joilla käytät näitä palveluita tehokkaasti ja tietoturvallisesti.

Julkaiseminen
Noudata varovaisuutta ja mieti ennen kuin julkaiset mitään. Teoriassa kaikki mitä julkaiset saattaa muuttua jossakin
vaiheessa julkiseksi, vaikuttaen maineeseesi ja tulevaisuuteesi, esim. työpaikan tai koulupaikan suhteen. Jos et
halua, että pomosi tai perheesi näkee jotain, sinun ei todennäköisesti kannata sitä julkaista. Mieti myös mitä muut
julkaisevat sinusta, joudut ehkä pyytämään heitä poistamaan osan julkaisuista.

Yksityisyys
Melkein kaikki sosiaalisen median sivustot mahdollistavat erittäin tiukat yksityisyysasetukset, käytä näitä
mahdollisuuksia aina kun mahdollista. Mieti pitääkö jonkun sovelluksen oikeasti saada käyttöönsä sijaintitietosi.
Toisaalta yksityisyysasetukset saattavat olla hankalia löytää ja niitä saatetaan muuttaa, joten muista tarkistaa ne
säännöllisesti jotta asetukset ovat sillä tasolla mitä haluat niiden olevan.

Salasanalausekkeet
Varmista tiliesi turvallisuus pitkällä, uniikilla salasanalla. Salasanalausekkeet ovat erinomainen tapa muodostaa
laadukkaita salasanoja, joten tutustu niiden käyttöön.

Kaksivaiheinen tunnistautuminen
Jos haluat varmistaa vielä turvallisemman kirjautumisen, tutustu kaksivaiheiseen tunnistautumiseen ja ota se
käyttöön kaikilla mahdollisilla tileillä. Tämä on yksi tehokkaimpia keinoja tilisi suojaamisessa.
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Huijaukset

Aivan kuten sähköpostissakin, haitalliset tahot saattavat yrittää huijata sinua sosiaalisessa mediassa. Tämän
vuoksi noudata varovaisuutta siinä mitä klikkaat; jos kaverisi lähettää sinulle viestin joka vaikuttaa vähän
hassulta, kyseessä saattaa olla haittaohjelma ja joku yrittää kalastella sinulta jotain tietoja tai asentaa koneellesi
jotain haitallista.

Käyttöehdot
Tutustu palvelun käyttöehtoihin. Kaikki mitä julkaiset saattaa muuttua kyseisen yrityksen omaisuudeksi ja tietojasi
saatetaan käyttää tavalla jota et halua.

Työ
Jos julkaiset mitään työhösi liittyvää, Varmista aina esimieheltäsi työnantajasi ohjeistukset liittyen sosiaalisen
median käyttöön.
Seuraa näitä ohjeita turvataksesi sosiaalisen median käyttösi. Saat myös lisätietoja kyseisen sosiaalisen median
palvelun turvallisuusosiosta.
Uutiskirjeen kääntäjä Kirill Filatov (KTM) on GIAC-sertifioitu tietoturvaa rakastava, kokenut IT-ammattilainen. Kirill turvaa

Vierastoimittaja
Jessica Barker on kyberturvallisuuden inhimillisen puolen johtava asiantuntija. Hän on ollut
perustamassa Redacted Firm-nimistä yritystä, jossa hän konsultoi asiakkaita maailman
laajuisesti ja on myös arvostettu puhuja. Voit seurata Jessicaa Twitterissä @drjessicabarker.

Lähteet
Salasanalausekkeet:				https://www.sans.org/u/B6E
Kaksivaiheinen tunnistautuminen:

https://www.sans.org/u/B6J

Lasten internetkäytön turvaaminen:		

https://www.sans.org/u/B6O

Lock Down Your Login:				https://www.lockdownyourlogin.org/
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