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1 Johdanto 

Tietoturvan merkitys on tänä päivänä erittäin suuressa nosteessa, joka koskettaa lähes kaikkia 

ihmisiä sekä yrityksiä. Tietoturva on osa jokapäiväistä elämää enemmän kuin koskaan 

aiemmin, mikä helpottaa, mutta samalla tuo useita uusia haasteita. Tietoturvalla 

tarkoitetaan tietoaineistojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojasta siten, 

että niiden luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen liittyvät riskit otetaan 

huomioon. 

 

Opinnäytetyön aiheenani on laatia tietoturvaohjeistus Isännöintiverkko Oy:n henkilöstölle. 

Ohjeistukselle on tarvetta, sillä digitalisaation myötä palvelut sekä laitteistot ovat yhä 

enemmän verkossa. Tämän vuoksi käyttäjien tietoturvaosaaminen tulisi vastata nykyisiä 

haasteita. Tavoitteena on siis laajentaa työntekijöiden tietoisuutta tietoturvan tärkeydestä 

sekä ohjeistaa henkilöstöä toimimaan mahdollisimman tietoturvallisesti verkossa. 

 

2 Tietoturvan osa-alueet 

Tietoturva koostuu eri osa-alueista ja nämä yhdessä luovat kokonaisvaltaisen käsityksen 

tietoturvasta. Näiden kaikkien osa-alueiden toteuttaminen mahdollistaa kattavien 

tietoturvakäytäntöjen muodostamisen organisaatiolle.  

 

Tässä luvussa käydään tarkemmin läpi tietoturvallisuuden osa-alueet ja mitä niihin sisältyy. 

 

2.1 Hallinnollinen turvallisuus 

Organisaatiossa useimmiten pidetään tietoturvan perusalustana juuri hallinnollista 

turvallisuutta. Hallinnollisen turvallisuuden tarkoituksena on luoda organisaatioon 

tietoturvalliset toimintatavat. Organisaation hallinnon on määriteltävä tietoturvallisuuden 

pääperiaatteet ja tehtävä toimenpiteet. Hallinnollinen turva koostuu hyväksytyistä 

käytännöistä, toimintatavoista, standardeista ja suosituksista. Nämä luovat puitteet yrityksen 

pyörittämiselle ja ihmisten johtamiselle ja niillä pyritään varmistamaan tietoturvan 

kehittäminen ja johtaminen. (Hakala, Vainio & Vuorinen. 2006: 10-11) 

 

Hallinnolliseen tietoturvaan kuuluu taulukon 1 mukaiset asiat. (VAHTI 5/2004) 

 

Taulukko 1: Hallinnollinen turvallisuus 

Tietoturvastrategia Asetetut tietoturvallisuuden tavoitteet. 
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Tietoturvapolitiikka Turvallisuustoimintaa ohjaavat periaatteet ja 

määrittelyt. Johto hyväksyy ja katselmoi 

säännöllisesti. 

Toimintaan liittyvät säädökset, 

määräykset, ohjeet ja muut velvoitteet 

Toimintaa ohjaavat säädökset ja velvoitteet 

on tunnistettu ja niitä noudatetaan. 

Tietoturvallisuuden koordinointi Tietoturvallisuuden kehittämiseen ja 

toteuttamiseen liittyvät vastuut ja tehtävät 

on määritelty selkeästi henkilötasolle asti. 

Tietojärjestelmä- ja tietoturvakuvaukset Suojattavat tietojärjestelmät, tietoverkot, 

integraatiot ja tietoturvaratkaisut on 

kokonaisuudessaan dokumentoitu 

Tietojen omistajuus Tiedoille on nimetty vastuuhenkilö, joka 

vastaa tietojen eheydestä, käytettävyydestä 

ja luottamuksellisuudesta 

Riskien hallinta Sisäisten ja ulkoisten riskien tunnistus, 

arviointi ja kontrollit, toimenpiteiden 

toteuttamisen ja tehokkuuden valvominen, 

riskien priorisointi ja tietoturvan arviointi. 

Viestintäsuunnitelma Johdon hyväksymien tietoturvatavoitteden ja 

–periaatteiden tehokas viestintä 

organisaatiossa on suunniteltu. Samoin 

viestintä asiakkaille ja kumppaneille sekä 

normaali- että häiriötilanteiden varalle. 

Koulutussuunnitelma Henkilökunnan jatkuva koulutus ja 

tietoturvallisen käyttäytymisen kehittäminen 

on suunniteltu. 

Kehittämis- ja toimintasuunnitelma Tietoturvastrategiaan ja –politiikkaan 

pohjautuva tietoturvallisuuden kehittämis- ja 

toimintasuunnitelma. Tietoturvan tulee olla 

keskeisenä osana toimintastrategiaa. 

Dokumentointi Järjestelmät, prosessit, tietoturvaratkaisut 

ja niiden perustelut, toimintaperiaatteet, 

suunnitelmat ja käytännöt on dokumentoitu. 

 

 

Tietohallinto tai siihen erikseen määritelty muu taho vastaa hallinnollisesta turvallisuudesta. 

Tämän vastaavan tehtävänä on toteuttaa yrityksen tietoturvamäärityksiä ja varmistaa, että 

työpaikan ulkopuolella työskentely on myös tietoturvallisesti mahdollista. Tietohallinto 

hallitsee mm. työntekijän käyttämiä laitteita ja tunnuksia sekä tietoaineistoja. Tämän 
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vastaavan tulee pitää huoli siitä, että kaikki palautuu takaisin yritykselle ja tarpeeton 

työntekijään liittyvä aineisto, kuten oikeudet ja tunnukset poistetaan. 

 

2.2 Henkilöstöturvallisuus 

Henkilöstöturvallisuudella tarkoitetaan henkilöstöön liittyvien salassapito- ja 

käytettävyysriskien hallintaa tietoja ja tietojärjestelmiä käytettäessä. Tietojen turvaaminen 

on keskeisessä asemassa henkilöstöturvallisuudessa. Haasteena toiminnassa on ihminen. 

Lisäksi henkilöstöllä on keskeinen rooli tietovarastojen ja –järjestelmien ylläpidossa. 

Henkilöstö käsittelee tietoja mm. vastaanottamalla, muokkaamalla, tallentamalla ja niiden 

käsittelyn päätyttyä tuhoamalla niitä.  

 

Henkilöstöturvallisuus sisältää kaksi toisistaan riippuvaista vaatimusta. Käytettävyysvaatimus 

ja tietojen eheysvaatimus sekä salassapitovaatimus. 

 

 

Kuvio 1: Henkilöstöturvallisuuden käyttö- ja suojaustarve 

 

Henkilöstöturvallisuus on keskeinen alue organisaation tietoturvallisuudessa ja se koskettaa 

kaikkia työntekijöitä. Henkilöstöturvallisuustyö on ennalta ehkäisevää ja useimmiten siinä 

maksetaan enimmäkseen siitä, että mitään ikävää ei tapahdu. (VAHTI 2/2008) 
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2.3 Fyysinen turvallisuus 

Fyysinen turvallisuus sisältää mm. rakennusten tilojen ja niihin sijoitettujen laitteiden 

suojaamisen fyysisiltä uhilta, sähkö-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien toimintahäiriöt 

sekä ympäristöuhat. Näitä uhkia torjutaan mm. kulunvalvonnalla, ilmastointilaitteilla sekä 

savu- ja palovaroittimilla. 

 

Fyysisen turvallisuuden suunnittelussa suositellaan käyttämään ns. vyöhykemallia. 

Vyöhykemallissa suojattavat kohteet sijaitsevat sisimmillä alueilla. Kuviossa 2 on kuvattuna 

vyöhykemalli. 

 

 

Kuvio 2: Vyöhykemalli 

Toimitilat tulisi jakaa turvallisuusvyöhykkeisiin sen perusteella, millaista tietoa siellä 

käsitellään tai säilytetään. (VAHTI 2/2013) Tämän luokittelu on yhteneväinen tietoaineistojen 

luokitteluun, jota käsitellään luvussa 2.7.  

 

2.4 Laitteistoturvallisuus 

Yrityksen teknisten laitteiden suojaamista kutsutaan yleisimmin laitteistoturvallisuutena. 

Tärkeitä kohteita tietoturvan näkökulmasta ovat esimerkiksi palvelimet, tulostimet, 

matkapuhelimet sekä tietokoneet. Tähän sisältyy mm. laitteiston hallinta, käyttöönotto, 

turvallisuus, suojaus ja varmuuskopiointi, huoltotoimenpiteiden järjestäminen sekä 

käyttöjärjestelmään pääsynvalvonta. (Hakala, Vainio & Vuorinen. 2006: 12) 

 

Laitteistoturvallisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa olisi syytä aloittaa inventaariolla. 

Tällöin on tiedossa, mitä laitteita on käytössä ja millaisia suojauksia ne vaativat. Laitteiden 

tunnistamista varten olisi nämä laitteet myös hyvä merkitä fyysisesti. Kunnollinen 
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laitteistodokumentaatio helpottaa tietokoneiden ja muiden laitteiden ylläpitoa. 

Dokumentaatioon olisi hyvä merkitä esimerkiksi mahdolliset huolto- ja ylläpitosopimukset 

sekä toimenpiteet laitteen käytöstä poistamiseen.  

 

2.5 Tietoliikenneturvallisuus 

Dataverkoissa liikkuvien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden 

turvaamista siirron aikana kutsutaan tietoliikenneturvallisuudeksi. Toisinsanoen tämä 

tarkoittaa, etteivät dataverkoissa siirrettävät datat paljastu asiaankuulumattomille ja 

etteivät ne pääse muuttamaan tai tuhoamaan siirrettäviä datoja. (Hakala, Vainio & Vuorinen. 

2006: 12) 

 

Tyypillisiä tietoliikenneverkkojen uhkia ovat mm. Salakuuntelu, toisena laitteena tai 

käyttäjänä esiintyminen, verkon palveluiden estäminen, virukset ja väärinreititys. (VAHTI 

7/2003) 

 

Turvallinen yhteys yrityksen verkkoon yrityksen ulkopuolelta voidaan taata käyttäjän 

tunnistautumisella sekä yhteyden salaamisella. Yleisin ratkaisu tähän on VPN-yhteys (Virtual 

Private Network). VPN on virtuaalinen yksityisverkko, joka voidaan rakentaa julkisen verkon 

yli suojaamaan siirrettävää dataa. Tätä voidaan kuvastaa eräänlaisena putkena, jonka sisällä 

tietoliikenne tapahtuu. Putken päät ovat esimerkiksi yrityksen yksityisestä verkosta 

työntekijälle tai etäkonttorille, jolloin siihen oikeutetuilla henkilöillä data pysyy. 

 

2.6 Ohjelmistoturvallisuus 

Ohjelmistoturvallisuudella tarkoitetaan ohjelmistojen ja lisenssien hallintaa sekä 

ohjelmistopolitiikkaa. Siihen kuuluu käyttöjärjestelmien ja muihin ohjelmistoihin kohdistuvat 

toimet, kuten ylläpito ja päivitys, virustorjunnasta huolehtiminen sekä tunnistamis-, 

eristämis-, pääsynvalvonta- ja varmistusmenettelyt. (VAHTI 5/2004) 

 

Virustorjuntaohjelmiston lisenssin käyttöoikeuden loppuminen voi samalla lopettaa itse 

ohjelman toimimisen. Oikealla hallinnalla ja seurannalla voidaan välttyä näiltä ongelmilta. 

 

Tärkeimpiä huomioitavia ja dokumentoitavia asioita ohjelmistoturvallisuudessa on esimerkiksi 

sallittujen ja kiellettyjen ohjelmistojen listaaminen. Lisäksi henkilöstöä on ohjeistettava 

kirjallisesti sekä suullisesti ohjelmistojen turvallisesta käytöstä, päivitysten asentamisesta ja 

lisäksi arkaluontoisten tietojen salaamisesta. On myös hyvä tarkistaa, että ulkomailla 

valmistetut ohjelmat noudattavat Suomen lainsäädäntöä. Esimerkiksi ohjelmat saattavat 



 12 

kerätä tarpeettomia tietoja tietojärjestelmän käyttäjistä, jolloin yksityisyydensuoja saattaa 

vaarantua.  

 

2.7 Tietoaineistoturvallisuus 

Tietoaineistoturvallisuuteen liittyvät asiakirjojen, tiedostojen ja muiden tietoaineistojen 

käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus. Näiden ylläpitämiseksi olevien toimien keinoina 

käytetään tietoaineistojen luettelointia ja luokitusta sekä tietovälineiden ohjeistettua 

hallintaa, käsittelyä, säilytystä ja hävittämistä. (VAHTI 5/2004) 

 

Tietoaineistojen luokittelun ideana on erotella kriittiset tiedot muista tiedoista. Luokittelun 

avulla käyttäjät pystyvät tunnistamaan organisaation kannalta kriittisen tiedon. Tiedot 

jaetaan yleisesti neljään luokkaan tiedon arkaluontoisuuden mukaan organisaatiosta riippuen. 

(Salmi. 2012: 25) 

 

Taulukko 2: Tietoaineistojen luokitukset 

Erittäin salainen – suojaustaso 

I 

Tieto on erittäin kriittistä yrityksen liiketoiminnan ja sen 

jatkuvuuden kannalta. Väärinkäytettynä se voi aiheuttaa 

merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Tietoa ei saa näyttää 

ulkopuolisille ja omalle henkilöstöllekin erittäin 

rajoitetusti. 

Salainen – suojaustaso II Salainen tieto on henkilölle henkilökohtaisesti annettu, 

hänen työtään koskeva tieto. Sen joutuminen vääriin 

käsiin voisi aiheuttaa vakavia ongelmia yrityksen 

liiketoiminnalle. Tietoa ei saa näyttää ulkopuolisille ja 

omalle henkilöstölle sitä voi näyttää vain tarpeen 

vaatiessa. 

Sisäinen – suojaustaso III Yhtiön sisäinen tieto on yrityksen liiketoimintaa koskeva 

tieto. Tietoja saa näyttää omalle henkilöstölle vapaasti 

ja ulkopuolisillekin yrityksen eduksi. 

Julkinen – suojaustaso IV Julkinen tieto on yrityksen valmistamaa tai saamaa 

tietoaineistoa. Se on julkista ja tarkoitettu olemaan 

ulkopuolisten saatavissa. Tietojen oikeellisuus on 

tärkeää ja sitä on pyrittävä käyttämään ainoastaan 

organisaation eduksi. 

 

Mikäli tietoaineistoissa pidetään sekä julkista, että salaista tietoa, salassa pidettävät tiedot 

tulee olla selvästi merkitty salassa pidettäviksi. Tiedoille tulee olla käsittelysäännöt 
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luokittain. Näistä tulee käydä ilmi vaatimukset tiedon koko elinkaaren ajaksi: luomiselle, 

tallennukselle, jakelulle, käytölle, ylläpidolle ja tuhoamiselle. Lisäksi käsittelysääntöjen 

noudattamista tulee valvoa. (VAHTI 5/2004) 

 

2.8 Käyttöturvallisuus 

Käyttöturvallisuus pitää sisällään mm. liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen, riskien 

hallinnan, etätyöskentelyn menettelytavat ja turvamekanismit sekä varmuuskopioiden 

hallinnan. Tavoitteena on siis luoda menettelytavat, joilla säilytetään tietoturvallisuuden taso 

mahdollisimman hyvänä. (Hakala, Vainio & Vuorinen. 2006: 12; Sampakoski & Sihvo. 2006: 25) 

 

Esimerkiksi etätyöskentelyn menettelytavat on hyvä dokumentoida. Usein etätyötä tehtäessä 

halutaan, että työntekoon tarvittavat materiaalit ovat saatavilla. Työssä käytettävä aineisto 

on usein sellaista, mikä voi ulkopuolisen käsiin joutuessa aiheuttaa yritykselle suurta ellei 

jopa katastrofaalista vahinkoa. Joten on erittäin tärkeää, että etätyössä käyttäjän 

tunnistautuminen pystytään todentamaan. Tietoturvallisesti tämä voidaan toteuttaa vahvalla 

salasanalla sekä käyttäjätunnuksella. Aiheesta löytyy enemmän kappaleessa 5.6 Salasanat. 

 

3 Yleistä tietoturvasta 

Tietoturvallisuus koostuu perinteisen määritelmän mukaan kolmijaosta, CIA-malli, joka tulee 

englanninkielisistä sanoista confidentiality (luottamuksellisuus), integrity (eheys) ja 

availability (saatavuus). Tähän perinteiseen kolmijakoon on lisätty myös kiistämättömyys, 

todentaminen ja pääsynvalvonta, sillä tätä perinteistä kolmijakoa ei pidetty tarpeeksi 

kattavana. (Hakala, Vainio & Vuorinen. 2006: 4-5; VAHTI 10/2006) 
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Kuvio 3: Tietoturvan kuusi keskeistä käsitettä 

Tässä luvussa käydään tarkemmin läpi nämä tietoturvan kuusi keskeistä käsitettä. 

 

3.1 Luottamuksellisuus 

Luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että tiedot ovat vain niihin oikeutettujen 

henkilöiden saatavissa ja asianomaisia tietoja ei paljasteta muille. Kukaan ei siis pääse 

käyttämään tietoja, jota ei ole tarkoitettu hänelle. Luottamuksellisuuden voi menettää 

usealla eri tavalla. Esimerkiksi hukkaamalla tallennusmedian, ulkopuolisen pääsy 

järjestelmiin, luottamuksellisen sähköpostin lähettäminen väärään osoitteeseen. (Andress, 

2011: 4-5; Hakala, Vainio & Vuorinen, 2006: 4) 

 

Jotta luottamuksellisuuteen päästäisiin, tulee tietojärjestelmien laitteet sekä tietovarastot 

suojata vahvoilla salasanoilla ja käyttäjätunnuksilla. Erityisen arkaluontoiset tiedot sekä 

tallennusmediat olisi syytä suojata salakirjoitusmenetelmillä. 

 

3.2 Eheys 

Eheys tarkoittaa, että tiedot ja järjestelmät ovat luotettavia sekä ajantasalla, eivätkä tiedot 

muutu luvattomasti tai tarkoituksetta. Ulkopuolinen taho voi haluta muuttaa, käsitellä tai 

varastaa tietoa ja joskus tietoon on tarkoitus tehdä muutoksia, mutta väärät käsittelytavat 

aiheuttavat epätoivottuja muutoksia. (Andress, 2011: 5-6; Hakala, Vainio & Vuorinen, 2006: 

4-5) 

 



 15 

Varmuuskopioinneilla ja versionhallinnalla voidaan palauttaa tieto aikaisempaan pisteeseen 

mikäli tiedon eheys menetetään. Eheyttä voidaan myös suojata erilaisilla suojamekanismeilla, 

jotka estävät käyttäjiä tekemästä toimintoja, joihin heillä ei ole lupaa.  

 

3.3 Saatavuus 

Saatavuudella tarkoitetaan sitä, että tieto tai palvelu on aina niiden käytössä, jotka sitä 

tarvitsevat ja joille se on tarkoitettu ilman kohtuutonta viivettä tai estettä. Esimerkiksi 

sähkökatkot ja tietojärjestelmiin liittyvät ongelmat voivat vaikuttaa saatavuuteen. (Andress, 

2011: 6) 

 

Saatavuuden takaaminen voi olla hieman hankalampaa, mutta siihenkin löytyy keinot. 

Esimerkiksi sähkökatkojen varalta, voidaan järjestelmät suojata varavirtalähteillä. 

Varmuuskopiointi on avainasemassa, sillä säännöllinen varmuuskopiointi voi rajoittaa  

vahinkoja, jotka aiheutuvat laitevioista tai luonnonkatastrofeista. Lisäksi laitteiston 

tehokkuudella voidaan varmistaa, että palvelut jaksavat kuormitusta ja pysyvät näin ylhäällä. 

Laitteiden fyysinen suojaaminen on myös tärkeää. 

 

3.4 Kiistämättömyys 

Kiistämättömyydellä (non-repudiation) tarkoitetaan sitä, ettei tiedon lähettäjä voi kiistää 

lähettäneensä tietoa tai olleensa osapuolena jossakin tapahtumassa. Esimerkiksi sähköisen 

kaupankäynnin toteuttamiselle kiistämättömyys on ehdoton edellytys. (Wikipedia) 

 

Kiistämättömyydellä pyritään siihen, että järjestelmän käyttäjät pystytään tunnistamaan 

tilanteissa, joissa on tapahtunut väärinkäytöksiä mahdollisia oikeustoimia varten. Tämä 

saavutetaan kirjaamalla käyttäjien tekemisiä loki-tiedostoihin. Lokeihin voidaan kirjata 

tietoon tehdyn muutoksen ajankohta sekä käyttäjä, joka sen on tehnyt. (Andress, 2011: 53)  

 

On huomioitava, että mikäli näihin lokeihin pääsee ulkopuolinen käsiksi, eivät tiedot ole enää 

luotettavia. Tietojen kiistämättömyys on kadonnut, koska tiedon luottamuksellisuutta ja 

eheyttä ei voida varmistaa. 

 

3.5 Todentaminen 

Todennuksella (authentication) voidaan varmistaa tietojärjestelmän käyttäjän identiteetti. 

Käyttäjän todentaminen on olennainen osa tiedon luottamuksellisuutta. Tietojärjestelmissä 

todennus suoritetaan useimmiten käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Voidaan verrata 
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esimerkiksi pankissa asiointiin, kun pankkivirkailija pyytää todistamaan henkilöllisyyden. 

(Laakso, 2010: 9) 

 

Todentamiseen voidaan käyttää kolmea erilaista todentamismetodia, jotain mitä käyttäjä 

omistaa, tietää tai on. Avain, henkilö- tai avainkortti ovat esimerkiksi omistettuja asioita. 

Käyttäjän tietämää voi olla salasana tai pin-koodi. Biometriset tunnisteet, kuten 

sormenjäljet, ääni- tai iiristunnistus on jotain mitä käyttäjä on. 

 

Vahvempi todennus saadaan yhdistämällä kaksi tai kolme todentamismetodia (two-factor 

authentication, three-factor authentication). Tällä voidaan varmistaa todella se, että 

käyttäjä on se, joka väittää olevansa.  

 

3.6 Pääsynvalvonta 

Pääsynvalvonnan (access control) avulla huolehditaan siitä, että ainoastaan todennetut 

henkilöt pääsevät käsiksi järjestelmän tietoihin. On tärkeää estää ulkopuolisia tai jopa omaa 

henkilöstöään käyttämästä yrityksen laitteita tai verkkoa omiin tarkoituksiinsa. Luvattomat 

käyttäjät heikentävät käytettävyyttä kuormittamalla tietoliikenneverkkoa sekä laitteita. 

Mikäli tätä ei estetä, organisaation tietoliikennekapasiteetti kärsii ja pahimmillaan tämä 

tarkoittaa, että työt keskeytyvät tai hidastuvat. (Hakala, Vainio & Vuorinen, 2006: 5) 

 

Pääsynvalvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikäli käytetään langattomia verkkoja. 

Luvaton käyttö saattaa altistaa yrityksen tietojärjestelmät haittaohjelmille. Haittaohjelmat 

aiheuttavat sekä luottamuksellisuus-, että eheysongelmia. Pääsynvalvonta kattaa myös 

ulkopuolisen sekä organisaation oman henkilöstön. 

 

4 Tietoturvauhat 

Tietoturvauhka vaarantaa tietoturvan yhden tai useamman osa-alueen. Haavoittuvuus taas 

tarkoittaa alttiutta tietoturvauhille. Haavoittuvuuksia ovat heikkoudet ja viat, jotka 

heikentää järjestelmän tieto- tai toimintavarmuutta. (Limnéll, Majewsi & Salminen, 2014: 

110; Koppa.) 

 

On tärkeää ylläpitää hyvää tietoturvaa. Monet ihmiset haluavat hyötyä toisista ihmisistä ja 

järjestelmistä ja käyttävät näiden tietoturva puutteita hyväkseen. Tässä luvussa käsitellään 

tietoturvauhkia, mitä ne ovat, miten tunnistaa ja miten niiltä suojaudutaan. 
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4.1 Tietoturva-aukot 

Tietoturva-aukoilla eli haavoittuvuuksilla tarkoitetaan tietokoneohjelmistoissa olevia virheitä. 

Näitä haavoittuvuuksia hyväksikäyttäen ulkopuolinen taho voi esimerkiksi kaapata tietokoneen 

ja tehdä toimia, joita ei normaalisti pitäisi päästä tekemään. Kaappaaja voi esimerkiksi lukea 

ja tuhota tietoja. (Ahonen, 2014: 9) 

 

Nämä haavoittuvuudet korjataan yleensä päivityksillä. Käyttöjärjestelmä ja ohjelmistot 

päivittyvät joko automaattisesti, järjestelmän muistuttaessa tai itse manuaalisesti. Mikäli on 

valinnut manuaalisen päivityksen, mikä ei ole suotavaa, on syytä tarkastaa säännöllisin 

väliajoin onko uusia päivityksiä tullut. Päivitykset tekevät myös ohjelmistoon parannuksia 

minkä vuoksi on tärkeää päivittää ohjelmat sitä mukaan kun päivitykset tulevat. Mikäli 

päivitykset jättää tekemättä, pystyvät ulkopuoliset tahot hyödyntämään mahdollisia 

haavoittuvuuksia. 

 

4.2 Haittaohjelmat 

Haittaohjelmalla tarkoitetaan yleensä sellaista ohjelmaa, jonka tarkoituksena on aiheuttaa 

tietojärjestelmissä erilaisia epätoivottuja tapahtumia, kuten tiedon häviämistä, kaappausta, 

vakoilua tai muuta väärinkäyttöä. Usein haittaohjelmat leviävät käyttäjien toiminnan 

seurauksena ja ne ovat piilotettuina johonkin toiseen ohjelmaan tai tiedostoon. Tyypillisimpiä 

haittaohjelmia ovat virukset, madot ja troijalaiset. 

 

Haittaohjelmilta suojaudutaan parhaiten käyttäjän tarkkaavaisuudella. Pitämällä 

virustorjunta, käyttöjärjestelmä sekä muut ohjelmistot ajantasalla ja harkitsemalla mitä 

sieltä internetistä lataa. Lisäksi epäilyttäviä sähköpostiviestejä ja niiden liitetiedostoja ei tule 

avata. 

 

4.2.1 Virukset 

Virus on ehkä tunnetuin haittaohjelma ja usein myös sekoitetaan muihin haittaohjelmiin. 

Virus osaa tehdä kopioita itsestään ja se voi korruptoida, poistaa tai muuttaa tietokoneella 

sijaitsevia tiedostoja sekä käyttämään sähköpostiohjelmaa levittääkseen sitä muihin 

tietokoneisiin. Pyrkii aiheuttamaan haitallisia seurauksia tietokoneen järjestelmälle tai sen 

käyttäjälle. Vaatii käynnistyskomennon käyttäjältä, jolloin virus usein naamioidaan 

sähköpostin liitetiedostoon tai internetistä ladattavaan tiedostoon. (Suomen Internetopas) 
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4.2.2 Madot 

Tietokonemadot ovat vähän samantapaisia kuin virukset. Mato leviää tietokoneesta toiseen 

automaattisesti, hyväksikäyttäen internetiä sekä käyttöjärjestelmän tietoturva-aukkoja. 

Madot eroavat viruksista siten, että eivät tarvitse ns. isäntäohjelmaa aktivoituakseen. 

Järjestelmään päästyään, mato monistaa itseään useaan kertaan tukkien esimerkiksi 

verkkoliikenteen ja verkossa olevien koneiden kiintolevyt. Tämä näkyy koneiden ja laitteiden 

välisen kommunikaation hitautena tai toiminnan lakkautumisena. (Wikipedia) 

  

4.2.3 Troijalaiset 

Troijalaiset ovat naamioitu antamaan käsitys, että ovat hyödyllisiä, mutta aiheuttavatkin 

tuhoa. Troijalainen aktivoituu vasta, kun käyttäjä asentaa tämän niin sanotun naamioidun 

hyötyohjelman. Perinteisesti troijalainen avaa takaoven ohjelman tekijälle, mutta se voi 

myös varastaa, tuhota tai muokata tietoja. Poiketen viruksista ja madoista, troijalainen ei 

pysty levittämään itseään koneelta toiselle. (Wikipedia) 

 

4.3 Tietojenkalastelu ja roskaposti 

Tietojenkalastelulla (phishing) pyritään saamaan luottamuksellisia tietoja, kuten 

pankkitunnukset, salasana- ja luottokorttitietoja. Kalastelu tapahtuu yleensä sähköposti- tai 

pikaviestin muodossa ohjaamalla käyttäjä valeverkkosivulle, joka muistuttaa vahvasti aitoa 

verkkosivua. Kyseinen huijausviesti pyrkii näyttämään mahdollisimman aidolta ja 

luotettavalta taholta, esimerkiksi pankki. (Riionheimo, 2011: 8; Ahonen, 2014: 7-8)  

 

Roskapostilla tarkoitetaan sähköpostin välityksellä tapahtuvaa massapostitusta ilman 

vastaanottajan suostumusta. Roskapostin avulla yleensä mainostetaan, sillä se on tehokasta ja 

halpaa. Tavallisesti roskapostit aiheuttavat vain päänvaivaa käyttäjälle täyttämällä 

sähköpostin, mutta sen avulla levitetään yhä enemmän haittaohjelmia ja 

tietojenkalasteluviestejä. (Riionheimo, 2011: 6; Ahonen, 2014: 8) 

 

Tärkeintä välttääkseen roskapostia on ennaltaehkäisy. Sähköpostiosoitetta ei tule antaa mille 

tahansa sivustolle, eikä mielellään salli mainospostitusta. Viestiin tulee suhtautua epäilevästi 

ja lähettäjän osoite on hyvä tarkistaa. Roskapostin voi merkata suoraan roskapostiksi 

sähköpostissa, mutta roskaposti –kansio on hyvä tarkistaa silloin tällöin, jottei mukaan olisi 

mennyt vahingossa tärkeitäkin viestejä. Viestissä olevia liitetiedostoja ei myöskään tule 

avata. 
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4.4 Henkilöstö 

Henkilöstöä pidetään tietoturvariskeistä suurimpana, joka voi tehdä hallitsemalleen 

järjestelmälle vahinkoa joko tahattomasti tai tahallisesti. Useimmiten se johtuu henkilön 

tietoturvakäytäntöjen laiminlyönnistä joko tietämättömyyttään, huolimattomuuttaan tai ihan 

vaan välinpitämättömyydestään. (Kosunen, 2011: 4-5)  

 

Ehkä paras keino uhkia vastaan on tarkkaavaiseksi koulutettu henkilöstö. Säännölliset 

koulutukset tietoturvasta edesauttavat. Yrityksen tietoturvaa voidaan kehittää myös 

esimerkiksi tekemällä helposti ymmärrettävät ohjeet henkilöstölle ja kirjaamalla 

tietoturvaohjeiden noudattaminen työsopimukseen. 

  

4.5 Tulipalo-, vesi- ja sähkövahingot 

Tietokoneiden ja palvelimien sijoittamisessa on otettava huomioon, että tila on hyvin 

eristetty ja ilmastoitu. Ilmastointilaitteita ei tulisi asentaa suoraan laitteiden päälle 

mahdollisten vuotojen takia. Tilassa olisi hyvä olla viemäröinti, jottei huoneeseen pääse vettä 

Lisäksi tiloissa tulisi olla esimerkiksi automaattinen argon-sammutusjärjestelmä, joka sopii 

hyvin sähkölaitteille. 

 

Sähkökatkoksista, -häiriöistä tai salamaniskuista johtuvat vahingot ovat usein 

odottamattomia. Lisäksi liiallinen sähkönsaanti voi tuhota sähkölaitteita. Näihin ongelmiin 

voidaan varautua ylijännitesuojilla sekä varageneraattoreilla. 

 

5 Tekninen tietoturva 

Teknisen tietoturvan tavoitteena on varmistaa, että käytettävissä järjestelmissä ei ilmene 

tietoturvahaavoittuvaisuuksia. Kuten murtautumista, järjestelmissä oleva tieto ei muutu 

hallitsemattomasti ja että ne ovat käytössä silloin kun niitä tarvitaan.  

 

Tässä luvussa kerrotaan teknisen tietoturvaan liittyvät järjestelmät, kuten virustorjunta ja 

palomuuri, sähköposti, langaton lähiverkko sekä salausmenetelmät. 

 

5.1 Virustorjunta ja palomuuri 

Virustorjuntaohjelman tehtävänä on etsiä ja tuhota haitallisia tiedostoja ja prosesseja. Lisäksi 

virustorjunta pyrkii estämään leviämisen muille koneille esimerkiksi verkon tai USB-muistien 
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kautta. Useimmat virustorjuntaohjelmat tarkastelevat jatkuvasti tietokonetta mahdollisten 

uhkien varalta, antaen reaaliaikaisen suojan. (Lylykorpi, 2016: 26) 

 

Palomuuri on tietoliikenteen valvontamekanismi. Se on laite tai ohjelmisto, jonka tehtävänä 

on rajoittaa tietoliikennettä sen taustalla olevaan suojattuun verkkoon. Palomuuriin voidaan 

asettaa sääntöjä, jotka määräävät päästääkö palomuuri liikenteen läpi vai estääkö. Tällä 

saadaan suojaa haitallista liikennettä vastaan, esimerkiksi hakkerien yritykset murtautua 

koneelle. (Lylykorpi, 2016: 25)  

 

5.2 Langaton lähiverkko 

Langaton lähiverkko eli WLAN (Wireless Local Area Network) on lähiverkkotekniikka, jonka 

avulla verkossa olevat laitteet voidaan yhdistää toisiinsa langattomasti. Yleensä käytettäessä 

WLAN-termiä tarkoitetaan IEEE 802.11 standardista, joka tunnetaan myös Wi-Fi:nä (Wireless 

Fidelity). Langattomassa lähiverkossa data siis liikkuu radioaaltojen avulla, mikä altistaa 

rakennuksen ulkopuolelta tapahtuvalle häirinnälle ja salakuuntelulle. Tämän vuoksi 

langattoman lähiverkon liikenteen salaaminen ja käyttäjien todentaminen ennen verkkoon 

pääsyä on erityisen tärkeää. (Niittylahti, 2014: 7; Viestintävirasto, 2014: 4) 

 

Langattoman lähiverkon todentamiseen on suositeltavaa käyttää AES (Advanced Encryption 

Standard) –algoritmia käyttävää WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) -salausmenetelmää. WPA2 

on tehokkain ja kehittynein langattoman lähiverkon tietoturvaluokitus. Tukiaseman 

asetuksissa tämä esiintyy yleensä merkintänä ”WPA2-PSK (AES)”. Kannattaa huolehtia, että on 

vahva salasana, sillä WPA2 ainoa heikkous on huono salasana. (Lahtinen, 2015: 13) Liikenteen 

salaamiseen voidaan käyttää jo aiemmin mainitsemaani VPN-yhteyttä.  

 

5.3 Mobiililaite 

Mobiililaitteella tarkoitetaan periaatteessa kaikkia mukana kulkevia tieto- ja 

viestintätekniikan laitteita. Siihen kuuluvat esimerkiksi matkapuhelimet, miniläppärit, 

älykellot ja tablettitietokoneet. Laitteet ovat yleensä kädessä kulkevia (engl. hand-held-

devices) ja niillä on mahdollisuus päästä internetiin. (Koivisto, 2014: 7) 

 

Koska kyseessä on mukana kuljetettava laite, on sen katoaminen tai varastaminen vakava 

tietoturvariski. Mikäli laitetta ei ole suojattu asianmukaisella tavalla ja se katoaa, on suuri 

riski laitteen väärinkäytölle. Muita riskejä on mm. haittaohjelmat sekä vanhentunut 

käyttöjärjestelmä.  
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On suotavaa asentaa virustorjuntaohjelma erityisesti Android –käyttöjärjestelmiin, sillä se on 

ylivoimaisesti suosituin kohde haittaohjelmille ja on avoimeen lähdekoodiin pohjautuva 

käyttöjärjestelmä. Applen iOS on varsin tietoturvallinen. Sen lähes ainoa tapa saada tartunta 

on ujuttaa haittaohjelma laillisen sovelluksen koodiin ja läpäistä Applen hyväksymisprosessi 

uusille sovelluksille. Mobiililaitteen ohjelmisto on syytä pitää ajantasalla sekä suojata PIN-

koodilla tai salasanalla. Mobiililaitteisiin on eri varkaudenestojärjestelmiä, joilla voidaan 

lukita, paikantaa sekä tuhota tiedot kadonneesta tai varastetusta laitteesta jolloin tärkeä 

data ei joudu vääriin käsiin. (Koivisto, 2014: 13-14; Mobiiliasiantuntijat, 2017) 

 

5.4 Sähköposti 

Sähköpostiviestit kulkevat oletuksena julkisessa verkossa salaamattomana ja tämän vuoksi 

tietokoneelle voidaan tuoda haitallisia tiedostoja tai viestien salakuuntelua. Tämän johdosta 

sähköpostin käyttö vaatii käyttäjiltä tietoa, miten tunnistaa haitalliset sähköpostiviestit ja 

miten suojata lähetettävät viestit. (Suhonen, 2014: 51) 

 

Saapuviin sähköpostiviesteihin tulee suhtautua varauksella, koska sähköpostin välityksellä 

voidaan tartuttaa haittaohjelmia organisaation tietokoneisiin. Epäilyttävän sähköpostiviestin 

pystyy yleensä tunnistamaan joko otsikosta, lähettäjästä tai viestin sisällöstä. Onko viesti 

lähetetty kielellä, jota lähettäjä ei yleensä käytä tai onko viestissä paljon kirjoitusvirheitä? 

Onko lähettäjän osoite järkevä? Kehotetaanko epätyypillinen liitetiedosto avaamaan? 

Pyydetäänkö kirjautumaan sivustolle ja vaihtamaan salasana tai pyytääkö tietohallinto 

käyttäjätunnusta ja salasanaasi? Nämä ovat tyypillisesti haitallisia sähköpostiviestejä, jolloin 

käyttäjän valppaus on avainasemassa. (Aalto-yliopisto, 2015) 

 

Yksi tapa salata lähetettävät sähköpostiviestit on esimerkiksi käyttämällä PGP (Pretty Good 

Privacy) -salausprotokollaa. PGP käyttää salauksessaan symmetristä- ja epäsymmetristä 

salausta. Sähköpostiviestit salataan käyttämällä vastaanottajan julkista avainta ja viestin 

vastaanottaja purkaa symmetrisen avaimen salauksen käyttämällä omaa salaista avaintaan ja 

näin voi lukea viestin selväkielisenä. (Suhonen, 2014: 52-53; Oriyano, 2014: 73-74) 

 

5.5 Salaus 

Salauksella tarkoitetaan tiedon salaamista siten, että vain tiedon oikeutetut henkilöt saavat 

sen avattua. Salausmenetelmät jaetaan yleisesti symmetrisiin eli salaisen avaimen 

menetelmiin ja epäsymmetrisiin eli julkisen avaimen menetelmiin. Symmetrisessä 

menetelmässä viestin salaus sekä purku suoritetaan samalla avaimella. Symmetrisen salauksen 

suurin ongelma on saman avaimen käyttö sekä lähettäjällä, että vastaanottajalla, jolloin 



 22 

avaimen paljastumisen riski on suuri. Kun taas epäsymmetrisessä menetelmässä viestin 

salaukseen käytetään vastaanottajan julkista avainta, jonka jälkeen viestin avaaminen 

onnistuu vain vastaanottajan salaisella avaimella. Tämän huono puoli taas on menetelmän 

hitaus ja resurssivaatimukset, jolloin suurempien tietomäärien salaaminen vie aikaa ja 

tiedostojen koko kasvaa. (Kirstilä, 2013: 7-8; Oriyano, 2014: 61-63) 

 

 

Kuvio 4: Julkisen avaimen toiminta 

 

SSL (Secure Sockets Layer) nykyisin TLS (Transport Layer Security) on salausprotokolla, jolla 

salataan tunnistus käyttäjän ja palvelimen välillä. TLS perustuu julkisen avaimen 

menetelmään ja on hyvin tavallinen www-sivujen suojaamisessa, kun käytetään HTTPS-

protokollaa. (Kirstilä, 2013: 15) 

 

 

Kuvio 5: Suojattu yhteys ja todentaja 

 

Secure Shell, tutummin SSH on protokolla, jolla taataan salattu tiedonsiirtoyhteys verkon yli. 

SSH käsittää autentikoinnin, salauksen ja tiedon koskemattomuuden. Eli se pyytää digitaalista 

todistetta henkilöllisyydestä sisäänkirjautuessa ja mikäli testi läpäistään on kirjautuminen 

onnistunut, muutoin SSH hylkää yhteyden. Tieto suojataan, kun se ylittää verkon ja takaa 

tiedon koskemattomuuden perille saapuessaan. Mikäli kolmas osapuoli pääsee muokkaamaan 

tietoa matkalla, SSH havaitsee tämän. (Puukkoniemi, 2006: 35-36) 
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5.6 Salasanat 

Salasanat varmistavat yksityisyyttä pitämällä arkaluontoiset tiedot salassa ulkopuolisilta. 

Salasanat todistavat käyttäjän identiteetin oikeaksi ja näin suojaa tietoja sekä mahdollistaa 

oikean henkilön pääsyn suojattuun tiedostoon. Salasanojen tärkeyden aliarvioiminen onkin 

eräs suurimpia käyttäjän tekemiä virheitä. Miksi kukaan haluaisi päästä sähköpostitiliimme tai 

mitä hyötyä kenellekään olisi päästä tietoihimme käsiksi, joita emme pidä kovinkaan 

arvokkaina? Esimerkiksi hyökkääjä saattaa olla kiinnostunut henkilöstä, johon sinulla on 

luottamussuhde, roskapostin lähettäminen tai se voi olla yksi vaihe isommasta prosessista, 

jossa päämääränä on jokin arvokkaampi kohde. (Yksityisyydensuoja) 

 

Salasanana olisi hyvä olla salalause, jonka pituus on vähintään 16 merkkiä. Salalauseen voi 

muodostaa poimimalla esimerkiksi alkukirjaimet pitkästä, mutta helposti muistettavasta 

lauseesta tai runosta sekoittaen isoja ja pieniä kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä.  

 

Salasanoja sisältäviä palvelimia sekä salasanoja murretaan päivittäin, minkä vuoksi 

salasanojen säännöllinen vaihtaminen ja eri salasanojen käyttö eri palveluissa on äärimmäisen 

tärkeää. Lisäksi salasanoja ei tule koskaan luovuttaa sähköpostin tai sosiaalisen median kautta 

tulleilla kyseilyllä. Kun eri palveluihin tarvittavien salasanojen määrä kasvaa, on salasanojen 

muistaminen lähes mahdotonta. Muistamisen helpottamiseksi salasanan hallintaan on 

olemassa useita keinoja. Salasanan voi kirjoittaa muistilapulle osittain tai kokonaan. Tieto 

tulee kirjata siten, ettei ulkopuoliselle selviä minkä palvelun tai kenen salasanasta on kyse. 

Lisäksi se tulee säilyttää turvallisessa paikassa. On olemassa myös salasanojen 

hallintasovelluksia, jotka mahdollistaa salasanojen tallentamisen salatussa muodossa siten, 

että ne ovat yhden pääsalasanan takana saatavilla. Tällöin käyttäjän tulee pitää erityistä 

huolta pääsalasanasta, eikä sitä saa kadottaa tai unohtaa. Näitä sovelluksia on esimerkiksi F-

Secure Key, KeePass ja LastPass. (Viestintävirasto; Yksityisyydensuoja)  

 

5.7 Pilvipalvelut 

Pilvipalveluilla tarkoitetaan verkkoyhteyden välityksellä tarjottavia tietojenkäsittely-, 

tallennus- ja tietoliikennepalveluita. Se on palvelumalli, jossa yhteydensaanti palveluun on 

tehty mutkattomasti ja sen toiminnallisuuksia voidaan kytkeä käyttöön ja pois käytöstä sekä 

yhdistää toisiin palveluihin nopeasti ja helposti käyttäjän tarpeen mukaan. (Viestintävirasto) 

 

Pilvipalveluissa on myös omat riskinsä. Pilvipalveluiden laitteistot saattavat sijaita eri puolilla 

maailmaa, mikä aiheuttaa hankalan tilanteen tietosuojan kannalta. Eri maiden erilaiset lait 

määrittelevät käytännöt miten tallennettua tietoa pitää säilyttää, miten sitä saa käsitellä 

sekä mitä tietoa saa tallentaa. Tietojen häviäiminen ja vuotaminen on iso riski ja siksi pitää 
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olla myös tarkkana, että mitä ja miten sinne pilvipalveluihin tallennetaan. Tiedonsiirron sekä 

tietojen asianmukaisella suojaamisella vältytään datan väärinkäytöltä. Liian luottamuksellista 

tietoa ei tule varastoida pilveen. 

 

Pilvipalveluita käyttävien sekä käyttöä harkitsevien tulisi tarkoin harkita, kannattaako 

yrityksen IT-infrastruktuuri ulkoistaa pilveen vai vain osa siitä. Palveluntarjoajia ja palveluita 

tulisi verrata keskenään sekä tulevatko pilviratkaisut halvemmiksi kuin esimerkiksi omat 

ohjelmistot ja palvelimet. Lisäksi palveluntarjoajien SLA-sopimukset (Service Level 

Agreement) tulisi tutkia tarkoin. (Salmio, 2012: 27) 

 

6 Yhteenveto 

Nykypäivänä tietoturvan merkitystä ei voida korostaa liikaa, sillä jokainen internettiin 

kytketty laite on alttiina mahdollisille tietomurroille. Nykyaikaisen digitalisaation myötä, ajan 

tasalla oleva tietoturva sekä tietoinen henkilöstö on erityisen tärkeää.  

 

Tietoturvaan liittyvässä opinnäytetyössä voitaisiin tutkia tarkasti yksittäistä tietoturvaan 

vaikuttavaa tekijää, kuten palomuurilaitetta tai virustorjuntaohjelmaa. Tällöin aihe rajautuisi 

suppeaksi, mutta syvälliseksi tutkielmaksi. Tarkoituksenani oli kuitenkin laajentaa 

toimeksiantajayrityksen henkilöstön tietoisuutta tietoturvasta, jotta he saisivat 

mahdollisimman kattavan yleisen näkemyksen tietoturvasta sekä ohjeistaa mahdollisimman 

tietoturvalliseen käyttäytymiseen verkossa.  

 

Opinnäytetyö oli varsin opettavainen. Tavoitteisiin päästiin tässä työssä ja työstä saatu 

palaute toimeksiantajalta oli varsin positiivista. Opinnäytetyö auttaa toimeksiantajaa sekä 

työntekijöiden koulutuksessa, että myös uusien pelisääntöjen kehittämisessä. Toimeksiantaja 

kouluttaa henkilöstönsä itse tämän opinnäytetyön avulla.
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Liite 1: Henkilöstön tietoturvaohje 

 

HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOHJE 

Seuraa tietoturvallisuuteen liittyviä tiedotteita, tutustu ohjeisiin ja osallistu tarjottuihin 

tietoturvakoulutuksiin.  

PÄÄTELAITTEEN KÄYTTÖ (tietokone, älypuhelin, tabletti jne.) 

 Lukitse tietokoneesi AINA kun poistut työpisteeltäsi. (Windows-näppäin + L) 

 

 

 

 

 

 Älä anna ulkopuolisen käyttää tietokonettasi. 

 Huolehdi, että päätelaitteessasi on salasana/PIN-koodi. Älä käytä oletuskoodeja ja 

salasanoja. 

 Huolehdi päätelaitteesi fyysisestä turvallisuudesta. 

 Estä päätelaitteesi luvaton käyttö asettamalla siihen automaattiset lukitukset. 

 Löydettyä muistitikkua EI SAA liittää päätelaitteeseen. 

 Jos työaseman kiintolevy tai muu tallennusväline esimerkiksi muistitikku rikkoutuu tai 

poistetaan käytöstä, sitä ei saa laittaa roskakoriin. Toimi organisaation ohjeistuksen 

mukaisesti tai tuhoa se fyysisesti. 

 Älä anna kenenkään nähdä näyttöäsi tai näppäimistöä, kun käsittelet arkaluontoista 

tietoa tai kun syötät käyttäjätunnuksia ja salasanoja. 

 Jos kadotat laitteen, toimi organisaatiosi antamien ohjeiden mukaan. Tee 

välittömästi ilmoitus kadonneesta laitteesta, jotta sen väärinkäyttö voidaan estää. 

 Ilmoita aina välittömästi haittaohjelmista ja muista tietoturvallisuuteen liittyvistä 

ongelmista tietoturvavastaavalle, tietohallintoon tai omalle esimiehellesi. 

 Työpäivän päättyessä kirjaudu ulos ja/tai sammuta työasemasi organisaation ohjeen 

mukaisesti. 

 Pidä ohjelmistosi ja käyttöjärjestelmäsi päivitettyinä. Huolehdi myös 

käyttöjärjestelmäsi suojauksista. 

 Pidä virustorjuntaohjelmasi ajan tasalla. Torjuntaohjelmaa EI SAA poistaa käytöstä! 

 Huolehdi laitteesi säännöllisestä varmuuskopioinnista. 
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INTERNET JA VIESTINTÄ (sähköposti, kalenteri, sosiaalinen media..) 

 Käytä henkilökohtaiseen viestintään yksityistä vapaa-ajan sähköpostia. Internet ja 

viestintä työpaikalla on tarkoitettu työkäyttöön. 

 Virkasähköpostia saa käsitellä vain oman organisaation omistamilla laitteilla. 

 Sähköpostin liitetiedostot voivat sisältää haittaohjelmia. ÄLÄ AVAA epäilyttäviä 

viestejä. Tarvittaessa ilmoita asiasta tietohallintoon. 

 Sähköpostiviesti voi tulla myös muualta kuin viestin lähettäjä –kentässä näkyvältä 

taholta. Vältä kalasteluviestejä, joissa sinua pyydetään syöttämään tunnuksia ja 

salasanoja aidontuntuisiin palveluihin. 

 Vältä myös napauttamatta sekä hiiren viemistä linkin päälle, jos et tiedä minne 

kyseinen linkki johtaa. 

 Käytä vain sellaisia palveluita, jotka tiedät turvallisiksi ja joiden käytön organisaatio 

on sallinut. 

 Jos tarvitset tiettyä ohjelmaa työtehtäviesi hoitamiseen, pyydä tietohallintoa 

asentamaan se. Jos organisaation ohjeistuksen perusteella lataat ohjelmia, pyri aina 

varmistumaan ohjelmiston ja lähteen luotettavuudesta sekä varmistumaan 

ohjelmiston lisensoinnista. 

 Muista organisaation laitetta, verkkoa tai sähköpostia käyttäessäsi, näyt ja esiinnyt 

tietoverkossa aina organisaation edustajana. 

 Jos käytät julkisia päätelaitteita tai tilapäisesti toisen henkilön hallussa olevaa 

tietokonetta, muista tyhjentää Internet-selaimen välimuisti ja evästeet. Pyydä 

tarvittaessa tietohallinnolta apua. 

 Käytä aina asianmukaista salausta, mikäli siirrät Internetin kautta salassa pidettävää 

tietoa. 

 Älä keskustele työasioista muissa kuin työtehtäviin hyväksytyissä palveluissa tai 

järjestelmissä. 

 

KÄYTTÖOIKEUDET JA SALASANAT 

 Käsittele käyttäjätunnusta ja salasanaa samalla tavalla kuin käsittelisit pankkikorttiasi 

ja tunnuslukuasi. 

 Älä luovuta henkilökohtaisia käyttäjätunnuksiasi tai salasanojasi toisen henkilön 

käyttöön. Älä edes tietohallinnon henkilöstölle, koska he eivät tarvitse niitä 

työtehtäviensä hoitamiseen. 

 Vaihda salasanasi riittävän usein ja heti, jos epäilet niiden paljastuneen. 

 Käytä eri salasanaa eri palveluissa. 

 Huolehdi, että salasanat ovat riittävän monimutkaisia. 

 Hyvässä salasanassa on pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä 

sekä se on helppo muistaa, mutta vaikea arvata. 

 Älä säilytä salasanoja helposti löydettävissä paikoissa. Älä mielellään kirjoita 

salasanoja muistiin. 

 Älä käytä organisaation antamaa käyttäjätunnusta ja salasanaa Internet-palveluihin 

rekisteröityessäsi tai niitä käyttäessäsi. 
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TOIMITILAT 

 Asiakaspalvelutilanteessa päätelaitteen näyttö ei saa näkyä asioijalle. 

 Jokaisella vieraalla tulee olla isäntä. Isäntä vastaa vieraidensa oleskelusta ja 

kulkemisesta tiloissa. 

 Älä jätä vierasta yksin tai ilman valvontaa työhuoneeseesi tai henkilökunnan tiloihin. 

 Älä jätä työvälineitä valvomatta neuvottelutiloihin. 

 Säilytä laitteet ja tieto turvallisessa paikassa, tarpeen vaatiessa lukitussa kaapissa ja 

huoneessa. 

 Työpöydällä ei saa säilyttää salassa pidettävää tietoa. 

 Lukitse työhuoneesi ovi työpäivän päättyessä tai ollessasi pidemmän aikaan pois 

työpisteeltäsi. Huolehdi myös, että toimitilan ulko-ovi lukittuu poistuessasi. 

 Ohjaa vieraat tai ’eksyneet’ henkilöt oikeisiin paikkoihin, tarvittaessa saata henkilö 

aulaan tai ulos. 

 Huolehdi, että vieras saatetaan aina vierailun jälkeen ulos. 

 

TYÖPAIKAN ULKOPUOLELLA (Kotona, matkoilla, julkiset paikat..) 

 Mikäli työskentelet julkisissa tiloissa, varmistu, etteivät muut henkilöt pysty 

kurkistamaan ja näkemään käsittelemiäsi tietoja ja asiakirjoja. Käytä näyttösuojaa. 

 Vältä puhumasta luottamuksellisia työasioita julkisilla paikoilla. 

 Kannettavia tietokoneita ja puhelimia ei saa jättää autoon näkyvälle paikalle. 

 Vältä julkisten päätelaitteiden käyttöä työasioihin. 

 Vältä käyttämästä ilman salasanasuojattuja langattomia verkkoja (esim. 

lentokentällä). Et voi tietää, mitä tietoja sinusta kerätään ja mitä tiedoilla tehdään. 

 

 

Sinulla on aina velvollisuus kertoa, jos sinulla on ongelmia tietoturvallisuus asioissa. 

 

 

 


