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Tietosuoja ja tietoturva, etätyö

Jukka Rautakorpi 26.8.2020

Sisältö

LapIT Oy: Jukka Rautakorpi, Jatta Kivelä

• 40 min esitys ja keskustelua

– Tietosuojaan ja -turvallisuuteen liittyvät määritelmät sekä lainsäädäntö

– Yrityksen toimintaa ohjaavat periaatteet, politiikat

• 5 min tauko

• 40 min esitys ja keskustelua

– Uhat, riskien tunnistaminen, hallinta ja varautuminen 

– Etätyöskentelyyn ja etäpalveluihin liittyvät erityiskysymykset

• 5 min kysymyksiä ja keskustelua

• Jatko

– Keskusteluklinikat 3.9 klo 17:00 ja 4.9 klo 8:30 

Saa kysyä ja huomauttaa/tarkentaa!
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Kybersää

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi

• Suomeen kohdistuvia uhkia
– Teknisen tuen soittoja erittäin paljon.
– O365 tilien kalastelu aktiivista, linkki virheelliseen osoitteeseen ja tunnustietokysely.
– Haittaohjelmalevityskampanja, Office –makro + PowerShell –komentojen suoritus, tartunnassa 

tietojen lähetys edelleen.
– Laajan haittaohjelmahyökkäyksen valmisteluja käynnissä, ”hakkeriryhmä”.

• Muistutus muualta ja aiemmin tapahtuneesta
– Windows 7 tuki loppunut, Internet Explorer tuki loppuu!
– Garmin kiristyshaittaohjelma, Brnon yliopistollinen sairaalan kiristyshaittaohjelma (COVID-19 

testauslaboratorio).
– Korona-app/Kasvojen muokkaus -app, sovelluskauppaan ”ujutettu” haitake.
– Korona uutiset, valeuutiset ja haitakelevitys.
– Hankkijan tietoverkko (Danish Agro), palvelunestohyökkäys ja myymälöiden kassakoneet jumissa.
– Easyjet asiakkaiden varaustiedot, Marriot –ketju asiakastiedot.
– Englannin terveydenhuolto, vanhan käyttöjärjestelmän haavoittuvuus
– UM, vakoilu
– Kauppasota: Huawei/TikTok

Käyttöympäristö(t)

Hotmail/Outlook

Sony

Netflix

Samsung

Spotify

WhatsApp

Skype
Teams/O365

Gmail/Calendar
Google Drive

One Drive

Polar Flow

TikTok

SnapChat

Jodel

LinkedIn

iCloud

iTunes

VPN
DA

TeamViewer

NetOP

Chrome Remote Desktop
Microsoft Remote Desktop

AnyDesk

Citrix

VNC Connect
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Tietosuoja

• Määritelmä

– Tietosuoja turvaa henkilöiden oikeuksien ja vapauksien toteutumisen 
henkilötietojen käsittelyssä.

– Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen käsittelyn turvaamista ja suojaamista 
asiattomalta käytöltä. 

– Henkilötietoja käsittelevän tahon tulee suojata käsittelemänsä henkilötiedot 
asianmukaisesti ja toteuttaa rekisteröidyn tietosuojaoikeudet.

• Suomessa valvonta

– Tietosuojavaltuutetun toimisto.

– Organisaation tietosuojavastaava.

– Poliisi.

• Vaatimukset tietoja käsittelevälle toimijalle

– Tietosuojapolitiikka.

– Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GPR)/Henkilörekisteriseloste (Henkilötietolaki).

Tietoturva

• Määritelmä
– Tietoturva tarkoittaa tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden 

ylläpitämistä. Liittyy myös kiistämättömyys ja todentaminen. Tietoturvalla suojataan 
palveluun tallennettua tietoa.

• Suomen viranomaistoiminta
– Poliisi.
– Suomen kyberturvallisuusstrategia, valtioneuvosto -> Kyberturvallisuuskeskus
– Puolustusvoimat.

• Vaatimukset tietoja käsittelevälle toimijalle
– Tietoturvapolitiikka.
– Tietojärjestelmäseloste.

• Tietoturvaan liittyvät käsitteet
– Kiistämättömyys tarkoittaa tapahtuman todistamista jälkeenpäin. Kiistämättömyyden 

tavoitteena on saavuttaa juridinen sitovuus, tapahtumista pitää jäädä riittävät todisteet 
esim. järjestelmien lokitietoihin.

– Todentaminen eli autentikointi tarkoittaa osapuolten luotettavaa tunnistamista. 
Osapuoli voi olla ihminen, laite tai ohjelmisto. Todentamiseen riittää tyypillisesti 
käyttäjätunnus ja salasana, voi olla lisäksi fyysistä varmenne (toimikortti) tai muu ns.  
vahva todentaminen.
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Lait ja asetukset

Toimintaa ohjaavat lait ja säädökset tietoturvallisuuden ja tietosuojan näkökulmasta:
• Suomen perustuslaki
• Henkilötietolaki
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
• Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
• Tietoyhteiskuntakaari
• Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
• Rikoslaki
• Tiedonhallintalaki
• muut eri toimialueiden toimintaa ohjaavat erityislait
• EU:n tietosuoja-asetus

Organisaatiossa päätökset, määräykset ja ohjeet eivät koskaan saa olla ristiriidassa lakien, 
lakien ja asetusten tai organisaationomien määräysten tai tietoturvapolitiikan kanssa niin, 
että tietoturva tai tietosuoja heikkenee.

Turvallisuus organisaatiossa

• Hallinnollinen turvallisuus: Johtaminen, resurssit ja organisointi.

• Henkilöstöturvallisuus: Toimenkuvat, ohjeistukset ja koulutukset.

• Fyysinen turvallisuus: palo-, vesi- ja murtosuojaus, kulunvalvonta.

• Tietoliikenneturvallisuus: Palomuurit ja tietoliikenteen salaus.

• Laitteistoturvallisuus: Laitteiden ylläpito ja kunnossapito, laitteen kriittisyys.

• Ohjelmistoturvallisuus: Virustorjunta ja ohjelmistojen turvaominaisuudet, 
päivittäminen.

• Tietoaineistoturvallisuus: Tietojen luokittelu, käyttö, säilytys ja varmuuskopiointi.

• Käyttöturvallisuus: Järjestelmien pääsynvalvonta, tunnukset ja salasanat, tapahtumien 
kirjaus, jatkuvuussuunnittelu ja varautumissuunnitelma, muutoshallinta.

Jokaisen yrityksen on hyväksyttävä tietty riskitaso toiminnassa. Kaikkia heikkouksia tai 
haavoittuvuuksia ei pystytä poistamaan, vahinkoja tapahtuu aina, valittava mihin 
toimijoihin on luotettava.
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Yrityksen politiikat/käytänteet

• Tietosuojapolitiikka
– Tiedonhallintamalli, arkistonmuodostussuunnitelma (tiedonhallintalaki, julkishallinto)

• Turvallisuuspolitiikka
– Suojeltavat kohteet, henkilöt, tilat, laitteet, tietoliikenne, tietojärjestelmät, palvelut sekä tiedot 

ja tietoaineistot kaikissa olomuodoissaan
– Tietojen luokittelu, säilytys ja varmistaminen
– Riskien hallinta
– Tietosuoja ja turvallisuuspoikkeamien käsittely
– Yhteistyökumppanihallinta

• Tietoturvapolitiikka (tai erilliset politiikat/käytänteet)
– Vastuut ja hallinnointi
– Käytettävät laitteet, omien laitteiden käyttö, hallinta ja elinkaari, laitteiden käyttötapa, 

käyttöoikeuksien hallinta, suojaus
– Matkustus ja etäkäyttö, yrityksen laitteet ja omien laitteiden käyttö, suojaus
– Järjestelmät, hallinta ja elinkaari
– Järjestelmien käyttötapa, käyttöoikeuksien hallinta
– Varautuminen

• Tietosuojaseloste (GDPR) <-> Henkilörekisteriselosteet (henkilötietolaki)
• Tietojärjestelmäseloste

Tauko
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Tietoturvauhat

• Tietoon ja tietoturvallisuuteen kohdistuu edelleen ns. perinteiset uhat kuten varkaus, tietoon saaminen, 
tuhoutuminen (palo), tietojen kalastelu, luottamuksen ja maineen menetys. Digitalisaation myötä syntynyt 
turvaamiseen mahdollisuuksia, mutta myös  tietoon liittyvät uhat ovat kasvaneet:  automaatio, verkon 
hyödyntäminen, laitteiden uusiutuminen (ja vanhentaminen).

• Verkossa ei rajoja, Kyberrikollisuus suuri ja kasvava ”ala”, resurssit suuret, eri maiden erilainen lainsäädäntö 
mahdollistajana!

• Noin 80% kaikista tietoturvaloukkauksista ja ongelmista voidaan välttää työntekijöiden toiminnalla ja vain 20% 
tekniikalla.

– Vahinkoja tapahtuu aina, kaikkeen ei voi varautua, toimintatavat etukäteen poikkeamista oltava tutut.
– Työntekijän osaamiseen kiinnitettävä huomiota.

• Uhat
– Huijaus/Petos (luottokorttimaksu, laskuttaminen), teknisen tuen soitot, väärennetty kryptoilmoitus.
– Tietojen kalastelu, tiedustelu (huijaaminen, kirjautumistiedot, profilointi), laitteen/tilin haltuunotto ja 

hyödyntäminen levitykseen, käyttäjään vaikuttaminen ja toimien ohjaaminen, profiloinnin perusteella 
kohdistetut toimet.

– Haittaohjelmat (virheellinen laitteen toiminta, laitteiden hyödyntäminen, tietojen manipulointi, tietojen 
salaus/kiristys),  tietojen haltuunotto ja muokkaus, tietojen levitys tai levityksellä uhkailu, aktiivinen 
hyödyntäminen/ajastettu käynnistäminen.

– Palvelunestohyökkäys (kohdistettu palvelujen estäminen esim. haltuun otetuilta laitteilta ajastetusti).
– Sovellus (virhe, haavoittuvuus, elinkaaren hallinta).
– Laite (käytettävyys, komponenttien ja komponenttiajurien hallinta/haavoittuvuus, elinkaaren hallinta).
– Mielipide, valeuutinen (haitan tuottaminen/maineeseen vaikuttaminen, hakujen ohjaaminen/rajaaminen).

Hyökkäyskanavat

• Sähköposti/Tekstiviesti
– Liitetiedostot, web -linkit, upotetut kuvat ja muut elementit, väärennetty lähettäjätieto esim. 

luotettu viranomaistaho tai oman organisaation osoite
• Verkkosivut

– Mainoksien myyntiketjut pitkiä – kontrollointi hankalaa, mainostusalustat ovat osittain huonosti 
suojattuja, mainostilaa voi ostaa myös väärinkäyttötarkoituksiin

• Ladattava saastutettu ohjelma, haluttu toiminnallisuus (Covid-19, kasvomuokkaus), kehuttu ja 
”ilmainen” kiinnostaa

• Sosiaalinen media
– Linkit, kuvat, upotetut elementit, leviäminen nopeaa, profilointiin tieto helposti haettavissa, 

kontrollointi hankalaa
• Aikuisviihdesivut, pelisivut

– Mainokset, kommentit, chat…, osa rikollisten ylläpitämiä, liikenteen salaaminen hankaloittaa 
haittaohjelmilta suojautumista

• Internetiin liitetty suojaamaton laite tai verkko aina kohteena, automaatiolla toteutettu jatkuva 
seuranta, pääsy ”sisään”

• Fyysisen suojauksen puute, suojaamaton laite tai verkko, paikanpäällä hyödyntäen
• Haavoittuvuus, huomioimatta jäänyt tai löydetty suojaamaton kohde, ajastettu toiminto
• ”Takaportti”, tehty haavoittuvuus, valmius hyödyntää tarvittaessa/ajastetusti
• Profilointi, kohdistaminen ja hyökkäystavan muokkaus, toisto
• Käyttäjä, esim. hälärisoitot, teknisen tuen soitot, tiedustelu tiedot/matkustaminen/paikallaolo
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Tekninen suojautuminen - Laitteet

• Käyttöpaikan ja tiedon suojaaminen käytön aikana, tietosisältö huomioiden.
– Sivusta katsomisen esto, näytön lukitus, äänen voimakkuus.
– Tulostuksia varten on laitteelle kytkettävissä oheistulostin, jolle ajuri asentuu automaattisesti. Laitteella 

voi olla myös käytettävissä tunnukselle kytketyt organisaation verkkotulostimet, joten tulostustoiminnoissa 
kohde kannattaa aina erityisesti varmistaa.

• Tutut laitteet ja sama ”käyttöjärjestelmäekosysteemi”, mahdollisuuksien mukaan.
– Käyttöosaaminen.
– Huolto-/Palvelusopimus, laitteiden ajantasaus ja suojaus <-> Serkun pojan luokkakaveri, käyttöympäristön 

suunnittelu ja yhteensovittaminen, laitteiden elinkaaren hallinta, huolto, ajuri- ja suojauspäivitykset.
– Suojaa laitteet ja mahdollista seuranta/jälkikäteisselvitys.
– Laitteen käytön ja hallinnan tunnukset erotettava, käyttö ilman asennusoikeuksia (tai asennukset erikseen 

aina hyväksyttävä)
• Tietosisältö huomioiden tietojen tallennusvälineen valinta, käyttötavan ja suojauksen valinta, varmistuksen 

suunnittelu ja toteutus, välineiden vanhentumisen ennakointi.
• Käyttötarpeen mukaan valitut ohjelmistot/sovellukset.

– Maksullinen/Lisenssi <-> Ilmainen <-> Teetetty/Itse tehty ratkaisu, arviointi ja valinta käyttötarpeen, 
käyttövälineiden, kriittisyyden ja tietosisällön mukaan, osaaminen/koulutus, tuki ongelmatilanteissa, 
turvallisuus.

– Vain tarvittavat ohjelmat asennettu ja käytössä, joista hallitusti päivitys, käyttötapa ja suojaus sekä 
varmistuksen suunnittelu ja toteutus tehty.

• Vahva tunnistus järjestelmiin/laitteisiin, etenkin etäkäyttö/ulkoiset suojaa vaativat palvelut.
• Käyttäjätilien hallinta (laite/sovellus)

– Erilliset tilit työ ja koti ja yhdistys/oma muu toiminta

Tekninen suojautuminen - Tietoliikenne

• Verkon suojaus ulkoiselta käytöltä, palomuuri, ei ylimääräisiä kytkettyjä rasioita, 
langattoman suojaus, laitteiden päivitys.

– Tietoliikennelaitteet tulee olla päivitetty ja hallinta suojattu.

– Langaton verkko piilotettu ulkopuoliselta käytöltä (SSID), langaton yhteys salattu 
(Vähintään WPA2), lokitieto ja kytkeytyneitä laitteita seurattava.

• Ulkoisten yhteyksien suojaus, ulospäin vain välttämätön liikenne internetiin ja ulkoa 
sisäänpäin vain tarvittaviin verkkoihin suojatusti, tuotantojärjestelmiin turvallinen 
yhteys.

• Vierailijakäyttö erotettu tietoliikennetasolla.

• Päätelaitteet ja IoT/kodin elektroniikka/videovalvonta erotettu tietoliikennetasolla.

• Mobiililaitteelta muille päätelaitteille yhteyden jakamisessa jakavalla laitteella 
yksilöivä jakonimi, piilota näkyvyys, aseta salasana, aktivoi jakaminen vain silloin kun 
sille on tarvetta, tarkkaile mitkä laitteet käyttävät jaettua yhteyttä sekä toteuta jako 
vain käyttöjärjestelmältään ja suojauksiltaan kunnossa olevan laitteen kautta.
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Ohje, hyvä salasana

• Sellainen jonka itse muistaa!

• Käsittele kuin pankkitunnuksia tai pankkikortin PIN-koodia, älä anna tunnus ja salasanaparia 
muille käytettäväksi.

• Min. 8 (mielellään min. 10) merkkiä
• Jokin sana sotkettuna kirjoitusvirheillä ja numeroilla
• Kaksi toisiinsa liittymätöntä sanaa ja niiden väliin jotain muuta
• Jokin sana takaperin kirjoitettuna ja sotkettuna isoilla ja pienillä kirjaimilla ja numeroilla
• Satunnaisia kirjaimia ja numeroita, kaava luontiin jolla itse muistaa!
• Ei kirjattu muistiin selkokielisenä laitteen yhteyteen

– Mikäli käytössä useita järjestelmiä suositeltavaa on käyttää salasanasovellusta!

Älä luovuta henkilökohtaisia tunnuksia ja salasanoja ylläpidolle – EI SAA OLLA TARVETTA –
OIKEASTI EIVÄT KOSKAAN KYSY!
Ei sometililtä löytyviä tietoja salasanaan/salasanan palautussanoiksi!
Älä talleta salasanoja selaimiin/selaimeen asetettuun pilvipalvelutiliin!
Yhteiskäyttölaitteissa varmista ettei tunnus ja salasana –yhdistelmä ole tallentunut järjestelmiin 
ja/tai selainmuistiin!

Ohje, virus- ja/tai haittaohjelmatartunta

• Perusohjeet virustartunnan ja haittaohjelmatartunnan varalle:
– Tarkista säännöllisesti suojaohjelmien ja suojauspäivitysten ajantasaisuus hallintajärjestelmän ja suojausohjelman 

kautta.
– Havainnoi virustorjuntaohjelman ja haittaohjelmien ilmoitukset.
– Epäilleissä tekstiviestin tai sähköpostiviestin oikeellisuutta älä avaa linkkiä ja/tai liitettä, vahvista oikeellisuus eri 

viestivälinettä käyttäen lähettäneeltä taholta, sinänsä viestin (tekstiviesti/sähköposti) lähettäjätieto voi tunnistua
oikeaksi ja linkki voi olla pilvipalvelutoimittajan oikea osoite.

– Älä anna tunnuksia, kirjautuminen/sähköposti/pankki tms., tai tee rahasiirtoja vahvistamattomien 
yhteydenottojen perusteella.

– Älä asenna ilman vahvistusta pyydettyjä ohjelmia koneelle.
– Älä käytä yleisiä verkkoja suojaamattomilla päätelaitteilla.

• Havainnointivinkkejä:
– Laitteella suojausohjelma ilmoittaa havainnosta, suojausohjelma ei ole käynnissä tai suojauspäivitykset 

suojaohjelmalle ja käyttöjärjestelmälle eivät ole päivittyneet.
– Et odota kohteesta, esim. Posti/Poliisi yhteydenottoa ja/tai viestiä.
– Laitteella tietoverkkoon liittyessä kysytään organisaation kirjautumistunnuksia tai pilvipalvelutunnuksia.
– Viestinä saatu linkkiosoite kysyy organisaation kirjautumistunnuksia.
– Organisaation pilvitunnuksella kirjautuessa useita toistuvia epäonnistuneita kirjautumisyrityksiä peräkkäin.
– Laitteen outo käyttäytyminen kuukausipäivitysten asennuksen hyväksynnästä huolimatta, esim. ohjelmat eivät 

käynnisty normaalisti tai laite vaikuttaa poikkeuksellisen hitaalta, laitteella ei avaudu oikeita sivukohteita.
– WW-sivusto avatessa avautuu lisäsivu/-ikkuna jossa ilmoitetaan virus- tai haittaohjelmahavainnosta 

yhteydenottotiedoin, usein huijauksia ja laitteen käynnistyksellä häviävä ilmoitus.
– Yhteydenotto liittyen haittaohjelmaan, tyypillisesti sähköpostilla, otettava vakavasti ja toimet aloitettava 

välittömästi.
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Ohje, tietojenkalastelu- ja/tai huijaus

• Perusohjeet tietojenkalastelu- ja huijausyritysten varalle:
– Epäilleissä puhelinyhteydenoton oikeellisuutta lopeta puhelu lyhyeen.
– Viestin olleessa selkeästi tietojenkalastelu ja huijaus poista viesti avaamatta linkki/liite, vähänkään 

epäillessä ennen linkin seurantaa/liitteen avausta vahvista oikeellisuus eri viestivälinettä käyttäen 
lähettäneeltä taholta, koska viestin (tekstiviesti/sähköposti) lähettäjätieto voi näyttää oikealta ja linkkikin 
voi näyttää oikealta osoitteelta.

– Havainnoi virustorjuntaohjelman ja haittaohjelmien ilmoitukset.
– Älä anna tunnuksia, kirjautuminen/sähköposti/pankki tms., tai tee rahasiirtoja vahvistamattomien 

yhteydenottojen perusteella.
– Älä soita takaisin ulkomaiseen numeroon "hälärisoitto" epäilyissä.
– Älä käytä yleisiä verkkoja suojaamattomilla päätelaitteilla.

• Havainnointivinkkejä:
– Puhelu tulee ulkomaisesta numerosta.
– Suomalaisesta numerosta tulee englanninkielinen soitto.
– Sähköpostiviestin lähettäjätieto näyttää tutulta, lähettävä sähköpostiosoite on eri kuin lähettäjätieto.
– Laitteella tietoverkkoon liittyessä kysytään organisaation kirjautumistunnuksia tai pilvipalvelutunnuksia.
– Viestinä saatu linkkiosoite kysyy organisaation kirjautumistunnuksia.
– Organisaation pilvitunnuksella kirjautuessa useita toistuvia epäonnistuneita kirjautumisyrityksiä peräkkäin.
– WW-sivusto avatessa avautuu lisäsivu/-ikkuna, jossa ilmoitetaan virus- tai haittaohjelmahavainnosta 

yhteydenottotiedoin.

Etätyö

• Liikenne- ja viestientäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen tiedote etätyön turvallisuudesta:
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/tee-etatyosta-turvallista-
vinkkiemme-avulla

• Työnantajalla oltava suunnitelma ja ohjeistus, hallittu tapa toimia/toteuttaa etätyö osana 
tietoturvapolitiikkaa tai muuta ohjeistusta

– Työn johdettavuus, ohjaus, tehtävät ja työajat.
– Tiedon tallennus ja käyttö (tiedostokopio mukana, tiedoston etäkäyttö, järjestelmän 

etäkäyttö).
– Mahdollisuudet, välineet (yrityksen laitteet <-> omat laitteet) ja turvallisuus.

• Työntekijän huomioitava poikkeava työpaikka ja -tapa
– Yhteydenpito, työn seurattavuus.
– Työpisteessä käyttöpaikan ja tiedon suojaaminen, työpisteen ergonomia ja työn 

jaksottaminen.
– Välineet ja yhteydet (suojattu, riittävä työtehtäviin!).

• Tarve, käyttötapa ja käytettävä tieto ohjaa käyttömahdollisuuksia ja vaadittuja suojauksia.
– Alakohtaiset ohjeet ja suositukset!
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Etätyö - Päätelaitteet

• Laitteiden käyttö hallittua omaa käyttöä
– Käyttö omilla tunnuksilla, ainakaan valvomatta ei muiden käyttö mahdollista tai lisälaitteiden liittämisiä 

(valvo myös tukipalvelun etäyhteydellä tekemiä toimia, tunnistettu tukipalvelu, etukäteen sovittu tuen 
yhteydenmuodostustapa).

– Laite sammutettava, tehtävä uloskirjaus tai vähintään näyttö lukittava poistuttaessa sen äärestä.
– Käyttö ja hallinta laitteessa erotettava.
– Android for Work, työkäyttö erotettu ja hallittu

• Päätelaitteiden elinkaaren ja päätelaitteiden, käyttöjärjestelmien ja sovelluksien tietoturva- sekä muut 
päivitykset täytyy olla ajan tasalla. 

– Seurattava päivittymistä, ei välttämättä työnantajalla keskitettyä seurantaa.
– Säännöllinen, toistuva laitteen uudelleenkäynnistys.
– Suojauspäivityksien latautuminen vaatii käyttöä!

• Mikäli käytössä on mobiilidata tai suojaamaton langaton verkko (vierailija) on syytä aktivoida vain 
käyttötilanteen niin vaatiessa.

• Päätelaitteelle ja tallennusvälineelle tallennettaessa tietoja (esim. luottamuksellisia ja salaisia) tallennustila 
tulee olla suojattu ja/tai salattu eikä tallennusväline ole ulkopuolisten haltuun saatavissa (esim. USB-tikku).

• Suojaohjelmien hälytysten seuranta ja niihin reagointi.
• Etätukitoiminto etukäteen sovittu, yhteydenottotapa ja käytettävä väline.
• Muilla kuin organisaation laitteilla työnantajan järjestelmiä/palveluita käytettäessä laitteen tulee olla 

henkilökohtaisessa käytössä oleva suojattu laite (tietoturvapäivitykset ajan tasalla, haittaohjelmasuojaus) ja 
työnantajan järjestelmien käytön tulee tapahtua työnantajan luvalla tietoturvapolitiikan mukaisesti.

– Suojattu etäkäyttö/Virtualityöpöytä
• Tarkkaavaisuus ja uhkien tiedostaminen, kysy neuvoa.

Etätyö – Sovellusten käyttö

• Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtainen portti ja toimien ”leimasin” laitteissa ja järjestelmissä
– Pidettävä huolta ettei muut näe tai saa tietoon tunnuksia ja salasanoja.
– Älä luovuta henkilökohtaisia tunnuksia ja salasanoja ylläpidolle – EI SAA OLLA TARVETTA – OIKEASTI 

EIVÄT KYSY!
– Vanha tunnistus etäkäytössä, suojattavissa pilvipalveluissa.

• Tunnusten hallinta ja käyttö
– Ei samaa tunnusta ja salasanaa eri järjestelmiin.
– Erilliset tilit työ ja koti ja yhdistys/oma muu toiminta, käyttö <-> hallinta
– Yksityiset verkkopalvelu-/pilvipalvelutilit erillään työtileistä ja laitteista (myös somekäyttö, esim. 

LinkedIn).
– Vain tarvittavat tunnukset voimassa/aktiivisia.
– Salasanojen hallintaan on kiinnitettävä huomioita, säännöllinen vaihtaminen, vaikeasti arvattava, 

muistettavissa oleva, ei toistuva. 
– Jos paljon tunnuksia käytä salasanasovellusta.

• Käyttöosaaminen, tarkkaavaisuus ja uhkien tiedostaminen.
– Pilvipalveluna käytettävät työnantajan sovellukset (esim. Asp-palvelut selaimella käytettynä, Citrix, 

tms.) on syytä mahdollisuuksien mukaan olla rajattu käytön osalta työnantajan laitteille, käytössä 
voi olla rajauksia paikallisten resurssien, esim. tulostin ja tallennustila, käytölle.

– Pilvipalvelutallennustiloja hyödynnettäessä on huomioitava käyttöympäristön turvallisuus ja 
erityisesti talletettava tietosisältö, työtilien käyttö vain suojatuilta työlaitteilta.

• Erityisesti salassa pidettävien tietojen käsittely, käyttäminen, tallennus ja jakaminen on suositeltavaa 
toteuttaa turvallisena ratkaisuna osana tietojen käsittelyyn liittyvää tietojärjestelmää tai erillistä 
arkistojärjestelmää lakien vaatimukset huomioiden.
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Etätyö – Sovellukset

• Maksullinen/Lisenssi <-> Ilmainen <-> Teetetty/Itse tehty ratkaisu
– Arviointi ja valinta sekä suojaustarve käyttötarpeen, kriittisyyden ja tietosisällön mukaan
– Käytettävyys, osaaminen/koulutus
– Tuki ongelmatilanteissa
– Elinkaari (päivitykset, suojaus, käytöstä poisto/korvaaminen uudella)
– Valintavaiheessa kokemusten selvittäminen (tiedoissa kriittinen arviointi)

• Laitesuojaus: F-Secure, McAfee, Microsoft, Avast,….
• Etäyhteys: VPN, Citrix (virtualinen sovellus/virtualinen etätyöpöytä)
• Ruudun kaappaus/Etätuki (käytetään myös teknisen tuen häiriösoitoissa): Microsoft Remote Desktop, 

Chrome Remote Desktop, TeamViewer, AnyDesk, NetOP, VNC
• Sähköposti: Outlook/Hotmail, Gmail, iCloud
• Viestintä (viesti, puhelu, videopuhelu): Skype, Google Hangouts, FaceTime, WhatsUP
• Kokous/Työryhmä (videoneuvottelu, usein kutsuttavissa ”ulkopuolinen” selainliittymää käyttäen 

mukaan): Teams, Skype for business, Google Meet, pilvipalvelut esim. Zoom, Adobe Connect, 
TeamViewer

• Tallennustila: OneDrive, Google Drive, iCloud, pilvipalvelut esim. mega.nz
• Tiedostopalvelu: Sharepoint/Teams, Google G Suite Drive
• Salasanan muistijärjestelmät (älä käytä selaimeen/tiliin liitettyä tallennusta): F-Secure Key, KeePass, 

LastPass
• Alakohtaiset erikoisratkaisut: https://doxy.me/ (Telemedicine/videoneuvottelu, viestivälitys, tiedoston 

siirto, laskutus…)

Linkkivinkkejä

• www.kyberturvallisuuskeskus.fi
• www.poliisi.fi
• www.tietosuoja.fi

• Näin pidät huolta tietoturvasta kotona ja työpaikalla (Liikenne- ja viestintävirasto 
kyberturvallisuuskeskus)
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/tietoturvaohjeet/nain-pidat-huolta-
tietoturvasta-kotona-ja-tyopaikalla

• Digiturvallinen elämä (Digi- ja väestötietovirasto, Digiturvallinen elämä -verkkokoulutuskokonaisuus)
https://dvv.fi/digiturvallinen-elama

• Netiketti (Liikenne- ja viestintävirasto kyberturvallisuuskeskus)
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/netiketti-verkossa-liikkujan-
tyokalupakki

• Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) ohjesivusto (Valtionvarainministeriö)
https://www.vahtiohje.fi/web/guest/home

• https://badrap.io/
• https://haveibeenpwned.com

• https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2020/11143-sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietosuojaseminaari-
sohvitellu-2020
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www.lapit.fi

LapIT Sisäinen
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