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Kannettavat tietokoneet saattavat sisältää  
ainutkertaista tai luottamuksellista aineistoa. 
Lisäksi ne ovat varkaiden haluamia laitteita, 
jotka on helppo muuttaa rahaksi. Tietokoneita 
ja niiden sisältämiä tietoja tulisi suojata jo  
ennakkoon. Ohessa on kerrottu muutamia  
ohjeita laitteiden turvallisesta käsittelystä.  
 
Tietoaineistojen turvallisuus 
 

· Kopioi tietokoneeltasi organisaation verk-
kolevylle ne tietoaineistot, joita et välttä-
mättä tarvitse työmatkan aikana ja poista 
ne sitten turvallisesti omalta koneeltasi. 

· Jos tietokoneesi sisältää luottamuksellisia 
tietoja, käytä salakirjoitusohjelmia (kryp-
tausohjelmat) ja salaa tiedot. 

· Varmista matkan aikana syntyneet uudet 
tiedot salakirjoitetulle muistitikulle, jota kul-
jetat eri paikassa kuin tietokonetta. 

· Vältä kansallisuutesi tai organisaatiosi pal-
jastavia merkkejä ja tunnuksia vaatteissa-
si, laitteissasi tai tarvikkeissasi. 

· Varaudu siihen, että eri maiden viranomai-
set voivat turvallisuussyistä vaatia sinulta 
salatun aineiston avaamista. 

· Tutustu LähiTapiolan etätyön tietoturvalli-
suusohjeeseen. 

 

Tietokoneen asetukset 
 

· Ota käyttöön tietokoneesi tietoturvaomi-
naisuudet (esimerkiksi käynnistyssalasana 
ja käyttäjäprofiilit salasanoineen). 

· Pyri käyttämään järjestelmiä rajoitetuilla 
käyttöoikeuksilla (ei admin-tunnuksilla). 

· Estä asetuksista laitteen käynnistäminen 
ulkoiselta tietovälineeltä (USB-tikku, käyn-
nistyslevyke, CD-levy). 

· Tyhjennä tietokoneesi selaimen välimuisti 
säännöllisesti. 

· Aseta tietokoneesi lukittumaan määräajan 
kuluttua, jos et käytä sitä. 

 

Tietokoneen tiedot ja merkintä 
 

· Kirjaa muistiin tietokoneesi tiedot (malli, 
merkki, sarjanumero). Jätä kopiot tiedoista 
työpaikallesi tai kotiisi. 

· Käytä laitteissa turvamerkintöjä (syövytetty 
/ turvatarra). Tämä saattaa helpottaa lait-
teen palauttamista varkaustilanteessa. 

· Jos työtehtävien suhteen mahdollista, ota 
ulkomaanmatkalle mukaasi halvempi kan-
nettava tietokone.  

 

Tietokoneen kuljetus ja käsittely 
 

· Pidä tietokone jatkuvasti valvonnassasi 
· Kuljeta tietokonetta tarkoitusta varten vara-

tussa pehmustetussa salkussa. 
· Jos joudut poistumaan tietokoneesi luota, 

lukitse se ja kiinnitä se tarkoitukseen 
suunnitellulla kaapelilla rakenteisiin tai 
raskaisiin huonekaluihin.  

· Voit myös käyttää hälytinlaitteita, jotka va-
roittavat, jos kone viedään luotasi.  

· Ole erityisen valppaana paikoissa, jossa 
on runsaasti ihmisiä ja joissa joudut luo-
pumaan tilapäisestikin tietokoneestasi 
(esimerkiksi turvatarkastukset, matkatava-
roiden lastaus). 
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· Vältä tietokoneen huomiota herättävää kä-
sittelyä julkisilla paikoilla. 

· Säilytä tietokonetta lukitussa tilassa. 
· Jos pakottavista syistä joudut jättämään 

tietokoneen tauoilla autoon, sijoita se tava-
ratilaan näkösuojaan jo lähtöpaikassa. 

 

Tietojärjestelmien ja verkkojen käyttö 
 

· Älä kirjaudu langattomiin verkkoihin, jotka 
eivät selvästi ole avoimia. Joissakin mais-
sa tahallista, luvatonta kirjautumista toisen 
verkkoon voidaan pitää tietomurtona, josta 
voi seurata vankeutta.  

· Käytä etäyhteyksissäsi organisaatiosi 
verkkoon vain suojattuja yhteyksiä.  

· Varmista, että salasanaasi ei nähdä, kun 
kirjaudut tietokoneellesi tai palveluihin. 

· Jos työskentelet julkisella paikalla, varmis-
ta, että läheisyydessäsi (myös vieruspai-
koilla tai takanasi) olevat eivät näe luotta-
muksellista aineistoa näytöllä tai pöydällä.  

 

Majoituspaikassa 
 

· Poistuessasi majoitustilasta lukitse tieto-
kone rakenteisiin tai sijoita se lukittuun 
laukkuun pois näkyvistä.  

· Pidä huoneesi ovi aina lukittuna. 
· Tarkasta huoneeseen pyrkijöiden asia en-

nen kuin avaat oven. 
· Älä päästä huoneeseesi tuntemattomia. 
· Käytä majoituspaikassasi tallelokeroa. 

Muuta koodi sellaiseksi, että sitä ei voi yh-
distää sinuun, mutta muistat sen helposti.  

 

Matkan jälkeen 
 

· Asenna tietokoneelle uusimmat tietoturva-
päivitykset ennen sen kytkemistä organi-
saation sisäverkkoon. 

· Tarkasta tietokone ja muistitikku haittaoh-
jelmien varalta ennen niiden kytkemistä 
organisaation sisäverkkoon. 

· Siirrä tiedot turvaan organisaation verkko-
levyasemalle tai järjestelmiin. 


