
 

 
Suunnistuskilpailun tietoturvaohjeistus 

Johdanto 
 
Suunnistuskilpailun yhteydessä tietoturvasta puhuttaessa keskeinen elementti on 
digitaalisessa muodossa oleva kartta ja ratatiedot. Nykyinen teknologia altistaa 
digitaalisessa muodossa käytettävän kartan monille riskeille, joista keskeisimmät ovat: 

● Käyttäjien tietämättömyys riskeistä 
● Käyttäjien huolimattomuus ja vahingot digitaalisen aineiston käsittelyssä 
● Järjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ja sosiaalinen hakkerointi 

 
IT-maailmassa tietoturvan yhteydessä puhutaan usein ns. “hyökkäyspinnan”  
minimoisesta, jolla pyritään tekemään järjestelmään kohdistuva hyökkääminen 
mahdollisimman vaikeaksi. Tätä analogiaa voidaan soveltaa myös digitaaliseen kartta- ja 
rata-aineistoon. Minimoimalla karttaa käsittelevien ihmisten määrän sekä ajan, jolloin 
tietoa levitetään, vähennetään tehokkaimmin riskejä tietovuotoihin ja vahinkoihin.  
 
Heikoin lenkki tietoturvan kannalta on siis käyttäjä itse, ei niinkään järjestelmät, joilla 
digitaalista materiaalia käsitellään. 
 
Tässä dokumentissa käydään läpi keskeiset asiat suunnistuskilpailun tietoturvaan liittyen, 
mutta dokumentti itsessään ei ole tyhjentävä näiden asioiden suhteen. Dokumentti 
koskee ensisijaisesti suunnistuskilpailun ratamestaria, ratavalvojaa sekä 
kilpailunvalvojaa. Tätä ohjeistusta suositellaan tulkittavan sitä huolellisemmin mitä 
tärkeämmästä kilpailusta on kysymys. 
 
Tämä ohjeistus on laadittu koskemaan tietoturvaan liittyviä asioita. Ohjeistus ei ota 
suoraan kantaa vilpin yrityksiin tai lajisääntörikkomuksiin, vaan se on laadittu 
ennaltaehkäisemään suunnistuskilpailujen tietoturvaan liittyviä ongelmia. 
 

Tietoturvaohje 
Asianosaisen (ratamestari, ratavalvoja, valvoja) on huolehdittava, että  
 

1. Järjestelmien salasanat ovat vahvat ja ne vaihdetaan riittävän usein. Hyvä salasana on 
ennen kaikkea riittävän pitkä, vähintään 12 merkkiä ja sisältää mielellään erikoismerkkejä 
sekä isoja ja pieniä kirjaimia. On suositeltavaa vaihtaa sähköpostin ja 



 

tiedostonjakopalveluiden salasana, kun aloitat uuden kilpailun suunnittelun. Muutoin 
vaihtovälin tulisi olla pisimmillään kuusi kuukautta. 

 
2. Järjestelmiin tunnistautuminen vahvistetaan aina kun mahdollista kaksivaiheisella, 

vahvalla tunnistautumisella. 
 

3. Käytettävien tiedostonjakopalveluiden suojausasetukset on tarkastettu ja asetettu 
mahdollisimman rajaaviksi. On kiinnitettävä erityistä huomiota palveluihin, joissa on 
oletuksena julkiset suojausasetukset. 
 

○ Tiedostonjakopalvelut verkossa voi olla ongelma, jos 
■ On löysät suojausasetukset ja julkiset jaot 
■ Automaattisia synkronointeja laitteiden välillä 
■ On heikot salasanat 

 
4. Kartasta otettuja kuvia ei lähetetä digitaalisessa muodossa sähköpostilla. On pyrittävä 

välttämään kuvien ottamista kartasta puhelimella. Näin vähennetään merkittävästi riskiä 
erilaisten tietovuotojen tapahtumiseen sosiaalisen median tai pilvipalveluiden suhteen. 

 
○ Karttakuvien lähettäminen/jakaminen puhelimella voi olla ongelma esimerkiksi, jos 

■ Tiedostot synkronoidaan automaattisesti pilveen. 
■ Viestipalvelussa on tarpeettoman laaja vastaanottava ryhmä 
■ Viesti lähetetään väärään osoitteeseen tai ryhmään  
■ Laitteita päivitetään uuden ja vanhan version välillä 

 
5. Sähköpostilla lähetettävät karttatiedostot ovat mahdollisuuksien mukaan salattuja.  

 
○ Kartta sähköpostin liitteenä voi olla ongelma esimerkiksi, jos 

■ Käytetään salaamattomat karttatiedostot 
■ Käytetään heikkoja salasanoja 
■ Kartta liitetään kuvatiedostona ja talletetaan automaattisesti pilveen 

 
6. Järjestelmien salasanat lähetetään aina sms-viestinä tai puhelimitse. Sähköpostin tai 

sosiaalisen median privaattiviestejä ei saa käyttää salasanojen lähettämiseen. 
 

7. Karttaa käsittelevien ihmisten joukko rajataan mahdollisimman pieneksi sekä ajallisesti 
että määrällisesti. Paperisessa muodossa jaettavat kartat tulee kerätä aina pois. Pyritään 
pitämään kirjaa niistä henkilöistä, jotka käsittelevät kartta- ja ratatietoja. 
 
Karttaa ja ratatietoja käsiteltäessä on muistettava, että tietoturvariski voi tulla myös 
 

○ TV-aikataulujen, kamerapaikkojen tai vastaavien tietojen käsittelemisessä 
○ Gps-seurantaan liittyvien tietoja käsiteltäessä 
○ Jaettaessa medialle etukäteen  tietoja kilpailusta 



 

■ Tietoja ei saa jakaa tarpeettomille henkilöille 
■ Joka tapauksessa välttämättömien ennen kilpailuja tapahtuvien jakojenkin 

osalta aikaikkuna tulee minimoida  
 

8. Varmistetaan, että kaikki karttaa käsittelevät henkilöt ymmärtävät tiedon 
arkaluonteisuuden. Erityisesti suurkilpailuja järjestettäessä mukana voi olla sidosryhmiä, 
joilla ei ole lajituntemusta eikä näin ollen tarvittavaa ymmärrystä asiasta. 

 
9. Gps-kelloja käytetään koejuoksuissa mahdollisimman vähän. Varmin tapa suojautua 

vahinkoja vastaan on kieltää gps-jäljen tallentavien kellojen käyttö kokonaan. Puhelimien 
mukana kantaminen tulisi olla kiellettyä koejuoksuissa. 
 
Gps-kellot tai älypuhelimet voivat olla tietoturvaongelma, jos 

○ Älykellojen gps-reitit vuotavat verkkoon 
○ Myös kuvat, tai muut tiedot maastosta, joita jaetaan sosiaalisessa mediassa voivat 

olla tiedostamattakin osa tietoturvaongelmaa. 
 

10. Tiedostetaan tietomurtojen mahdollisuus pitämällä järjestelmät asianmukaisesti 
konfiguroituina sekä päivitettyinä. Aina on varauduttava myös ns. sosiaalisen 
hakkeroinnin mahdollisuuteen, tai muunlaisiin arkaluonteisten tietojen kalasteluyrityksiin. 
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