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K a n ne t t a v a n t i e t ok on e e n t i e t o t ur v a o hj e
Tämä ohje koskee Osekkin omistamia kannettavia tietokoneita ja taulutietokoneita. Samat
periaatteet koskevat soveltuvin osin myös älypuhelimia, joiden käytöstä on laadittu erillinen
tietoturvaohje. Perusperiaate on, että työnantajan hankkimat laitteet ovat työvälineitä, jotka
on tarkoitettu työkäyttöön. Työvälineet ei ole tarkoitettu perheen muiden jäsenten tai ulkopuolisen tahon käytettäväksi.

RISKIT

Kannettavien tietokoneiden varkaudet ovat lisääntyneet niin, että nämä ovat organisaatioille
tietoturvariski. Varkaustapauksessa menetys ei rajoitu varastetun laitteen arvoon. Menetetyn työpanoksen ja tiedon arvo voi olla huomattavasti suurempi kuin laitteiston arvo. Luottamuksellisen tiedon paljastuminen ulkopuolisille voi johtaa maineen menetykseen tai muuhun haittaan.
Virukset ovat uhka kaikille tietokoneille. On tärkeää, että kannettavissa tietokoneissa on virustorjuntaohjelmisto, joka päivittyy säännöllisesti. OSEKK-IT huolehtii automaattisesti kuntayhtymän hallinnassa olevien laitteiden virustorjunnan ylläpidosta tietoverkon välityksellä.
Sinun tulee huolehtia, että tietokoneesi on Osekkin tietoverkossa.
Kannettavan tietokoneen tai sen levyaseman rikkoontuminen voi johtaa kaiken koneella olevan tiedon menetykseen. Tästä syystä on tärkeää huolehtia koneella olevan tiedon säännöllisestä varmistamisesta.
Kannettavan tietokoneen käyttö julkisella paikalla, esim. lentokentällä tai hotellin aulassa
mahdollistaa ulkopuolisille olan takaa tarkkailun, jolloin luottamuksellista tietoa voi joutua ulkopuolisten tietoon.

FYYSINEN SUOJAUS

Noudata huolellisuutta kannettavan tietokoneen säilytyksessä ja kuljetuksessa. Konetta ei
saa jättää näkyvälle paikalle autoon ja tavarasäilöönkin vain pakottavassa tapauksessa.
Kuljeta kone mahdollisuuksien mukaan sellaisessa laukussa tai salkussa, josta ei voi päätellä sen sisältöä. Laukku suojaa lisäksi iskulta, pölyltä ja kosteudelta.
Matkustaessasi kuljeta kone aina käsimatkatavaroissa. Tietokonetta ei saa jättää valvomatta esim. lentokentillä tai turvatarkastuksissa.
Ulkoisissa näyttelyissä, seminaareissa tai vastaavissa, konetta ei saa jättää valvomatta.
Neuvottelutilat tulee lukita taukojen ajaksi.
Toimistotiloissa kannettavaa tietokonetta ei tule jättää lukitsemattomiin tai valvomattomiin tiloihin.
Poistuessasi tietokoneen ääreltä lukitse se aina CTRL+ALT+DEL -näppäinyhdistelmällä.
Käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ovat arvo-omaisuutta – käsittele niitä yhtä huolellisesti kuin
pankkikorttiasi ja tunnuslukujasi.
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O H J E L M AL L I N E N S U O J A U S

Kaikki kannettavat tietokoneet varustetaan haittaohjelmien torjuntaohjelmistolla, joka päivittyy säännöllisesti koneen ollessa kytkettynä Osekkin tietoverkkoon suoraan tai etäyhteyden
kautta.
Kytkeytyminen ulkopuolisista verkoista Osekkin verkkoon on mahdollista VPN-ohjelmiston
(Virtual Private Network) avulla. VPN-ohjelmiston käyttöönotosta ja asetuksista on ohje
http://www.osekk-it.fi -sivulla.

MUUT OHJEET

Varmistukset
Kannettavan tietokoneen tietoja ei varmisteta OSEKK-IT:n toimesta. Katoamis- tai rikkoontumistapauksessa kaikki tietokoneessa ollut tieto menetetään. Käyttäjän tulee itse huolehtia
tietokoneella olevan tiedon siirrosta tai kopioimisesta Osekkin verkkolevyllä olevaan kotihakemistoon. Tämä koskee myös pöytäkoneita. Osekkin verkkolevyn kotihakemistossa olevat
tiedot kuuluvat säännöllisten varmistusten piiriin.
Langattomat verkot
Osekkin kannettavia tietokoneita saa liittää organisaation ulkopuolisiin langattomiin verkkoihin. Langattomien verkkojen käyttöön liittyy samat tietoturvariskit kuin langallisten Internetyhteyksien käyttöön. Toisin sanoen tietokone on aina Internetissä ollessaan alttiina haittaohjelmille ja verkkohyökkäyksille.
Tietokoneen saa kytkeä Internetiin, jos tietokoneen palomuuri ja virustorjuntaohjelmat ovat
ajan tasalla. Virustorjuntaohjelmat päivittyvät automaattisesti, kun tietokone on Osekkin tietoverkossa. Paras tapa huolehtia virustorjunnan ajantasaisuudesta, on käyttää tietokone
säännöllisesti Osekkin tietoverkossa. Virustorjuntaohjelmat päivittyvät myös VPN-yhteyttä
käytettäessä.
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