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Hammaslaboratorio Oulun Hammaspaja Oy 2etoturvakäytäntö 

Sisällys 

1. Tietoturvapoli2ikka 

Tietoturvapoli>ikassa määritellään, kuinka yrityksessä pyritään varmistamaan >etoturvan kulloinkin riiBävä 
taso. 
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2. Toimialaa säätelevät ohjeet suositukset 

3. Yrityksen maine 

4. Liiketoiminnan vaa>mukset 

5. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen 

1. Vastuu 2etoturvasta 
Viime kädessä yrityksen ja sen asiakkailleen tarjoamien palvelujen >etoturvasta vastaa yrityksen johto. 

Yrityksen jokainen työntekijä on osaltaan vastuussa >etoturvan käytännön toteuBamisesta. 

KäyteBävien ulkopuolisten palvelujen, kuten esimerkiksi pilvipalvelujen, >etoturvasta vastaa kunkin 
palvelun tarjoaja.  Tietoturvavastuiden määriBely sisällytetään yrityksen ja palveluntarjoajan väliseen 
palvelusopimukseen. KäyBäjät vastaavat siitä, eBä he käyBävät palvelua turvallises>. 

Yrityksen johdolla on yrityksen henkilökuntaan nähden direk>o-oikeus kaikissa >etoturvaan liiByvissä 
asioissa. 

Vastuu tarkoi=aa 

1. PääBää asioista niin, eBä >etoturva tulee otetuksi huomioon 

2. Ohjeistaa, kouluBaa ja tukea >etoturvan toteuBamisessa 

3. Valvontaa ja mahdollisiin poikkeamiin reagoin>a 

4. RiskilähtöisyyBä ja ennakoin>a 

2. Yleiset 2etoturvaperiaa=eet 
1. Riskilähtöisyys 

2. Varautuminen 

3. Tietoturvan huomioiminen kaikessa toiminnassa 

4. Seuranta, lokitus ja nopea reagoin> 

5. Jatkuva kehiBäminen 

2. Tekninen 2etoturva 
3. Käy=äjätunnukset 
1. Jokaisella käyBäjällä on >etokoneisiinsa sekä käyBämiinsä järjestelmiin ja palveluihin omat 

henkilökohtaiset käyBäjätunnukset 

2. KäyBäjät vaihtavat salasanansa säännöllises>, eivätkä anna tunnuksiaan muiden käyBöön tai >etoon 

3. Pääsy yrityksen resursseihin on rajaBu käyBöoikeuksin työtehtävien suoriBamisen edellyBämään 
laajuuteen 

4. TarpeeBomaksi jääneet käyBäjätunnukset poistetaan säännöllises> järjestelmistä 

5. Määräaikaisissa työsuhteissa käyBäjätunnusten voimassaolo pääByy työsuhteen pääByessä 
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6. Muille kuin yrityksen työntekijöille käyBäjätunnus yrityksen käyBämiin järjestelmiin voidaan luoda 
yrityksen johdon päätöksellä 

2. Varmistukset 
1. Yrityksen omilla työasemilla ja/tai palvelimilla sekä >etojärjestelmissä olevat >edot varmistetaan 

säännöllises> ulkoisille varmistusmedioille, kuten siirtokovalevyille ja/tai muis>tukuille 

2. Varmuuskopiot säilytetään eri paloteknisessä osastossa kuin missä alkuperäinen data sijaitsee 

3. KäyteBävien pilvipalvelujen tarjoajat hoitavat palveluissa olevien >etojen varmistukset. 
Varmuuskopioin>vastuu sisällytetään yrityksen ja palveluntarjoajan väliseen palvelusopimukseen. 

3. Verkon 2etoturva 
1. Yrityksen langalliset ja/tai langaBomat lähiverkot suojataan palomuureilla hyökkäyksiltä, viruksilta, 

haiBaohjelmilta ja ulkoa tulevalta liikenteeltä. 

2. VerkkolaiBeiden, kuten rei>>nten, kytkinten ja langaBoman verkon päätelaiBeet (wifi-tukiasemat) 
pidetään ohjelmistopäivitysten osalta jatkuvas> ajan tasalla 

3. Yrityksen langaton verkko on suojaBu ja vaa>i kirjautumisen. Verkon suojausavain pidetään ainoastaan 
yrityksen henkilökunnan >edossa. 

4. Verkon ulkoreunalla olevat ak>ivilaiBeet kuten palomuurit ja rei>Zmet pidetään ohjelmistopäivitysten 
osalta jatkuvas> ajan tasalla 

4. Etäkäytön 2etoturva 
1. Ulkopuoliset palvelutoimiBajat pääsevät rajoitetus> tarvitsemassaan laajuudessa käyBämään yrityksen 

työasemia etätukiratkaisun avulla 

5. Palvelinten 2etoturva 
1. Palvelimet pidetään käyBöjärjestelmien >etoturvapäivitysten suhteen säännöllises> ajan tasalla 

2. Muiden varusohjelmien osalta erityisen kriiZsen tarpeen ilmetessä 

3. Palvelimissa on asenneBuna ajantasainen virus- ja haiBaohjelmien torjunta mahdollisuuksien mukaan.  
Joissakin tapauksissa palvelimilla ajeBavat järjestelmät / sovellukset voivat rajoiBaa virustorjunnan 
käyBöä 
Yrityksellä ei tällä hetkellä ole käytössään omia palvelimia. 

6. Työasemien 2etoturva 
1. Työasemiin asennetaan käyBöjärjestelmien ja varusohjelmien >etoturvapäivitykset automaaZses> tai 

manuaalises> väliBömäs>, kun uusi versio on julkaistu 

2. Työasemissa on käytössä virus- ja haiBaohjelmien torjunta sekä ohjelmallinen palomuuri 

7. Mobiililai=eiden 2etoturva 
1. Puhelimet ja muut mobiililaiBeet on suojaBava lukitusnäytön pääsykoodilla.  Tästä ohjeistetaan 

käyBäjiä aina, kun heidän käyBöönsä annetaan ko. laiBeita 

2. MobiililaiBeissa on käytössä virus- ja haiBaohjelmien torjunta sekä ohjelmallinen palomuuri 
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8. Tiedonsiirrot 
1. Tiedonsiirto työasemien, mahdollisten palvelinten, >etojärjestelmien ja palvelujen välillä suojataan 

kulloinkin tarkoituksenmukaisella ja siirtoa mahdollises> koskevien määräysten edellyBämällä tavalla 

2. Sähköpos>ssa tai sen liite>edostoina ei saa väliBää mitään luoBamuksellista aineistoa. Tästä 
ohjeistetaan käyBäjiä 

9. Vies2nnän 2etoturva 
1. Sähköpos>liikenne on suojaBu viruksilta ja haiBaohjelmilta työasemien virus- ja haiBaohjelmien 

torjunnan avulla 

2. Vies>ntäratkaisuja liiketoimintojen käyBöön valiBaessa ja niitä käyteBäessä on ratkaisun >etoturva 
huomioitava 

3. Tietojärjestelmien 2etoturva 
1. Tietojärjestelmiin annetaan käyBöoikeuksia ainoastaan niille työntekijöille, jotka kulloinkin järjestelmää 

käyBävät 

2. Mikäli tarkoituksenmukaista, käyBöoikeuksia rajataan käyBäjäryhmillä järjestelmän sisällä 

3. KäyBäjien sisäänkirjautumiset järjestelmään kirjataan lokeihin järjestelmän sisäisten lokituskäytäntöjen 
puiBeissa 

4. Tietojärjestelmien pääkäyBäjä- / ylläpitäjätunnukset ovat vain kunkin järjestelmän pääkäyBäjän ja 
ylläpitäjien sekä asianomaisen järjestelmätoimiBajan >edossa.  Niitä ei saa luovuBaa edelleen missään 
>lanteessa 

5. Järjestelmän pääkäyBäjät ohjeistavat, kouluBavat ja tukevat järjestelmän muita käyBäjiä myös 
>etoturvaan liiByvissä asioissa 

4. Verkkopalveluiden 2etoturva 
10. Käyte=ävien palveluiden 2etoturva 
1. Käytetään ainoastaan >etoturvallisiksi todeBuja palveluja 

2. Lähtökohtaises> jokaisella käyBäjällä on henkilökohtainen tunnus ja riiBävän vahva salasana 

3. Työsuhteen pääByessä tai palvelun käytön loppuessa on huolehdiBava, eBä palvelun käyBäjätunnus 
poistetaan tai ainakin lukitaan 

4. Työntekijät eivät saa käyBää henkilökohtaisia >lejään yrityksen asioiden hoitoon eivätkä yrityksen >lejä 
henkilökohtaisten asioiden hoitoon 

5. Kaikkien käyteBävien palvelujen on oltava yrityksen pääkäyBäjän hallinnoitavissa käyBäjätunnusten 
perustamisen ja poistamisen suhteen 

6. Palveluympäristön sijain> on valiBava tarviBaessa niin, eBä se täyBää palvelun luonteen, sen sisällön 
tai siellä säilyteBävän datan osalta asetetut määräykset 

2. Tarjo=avien palveluiden 2etoturva 
1. TarjoBavat palvelut on suunniteltava ja toteuteBava niin, eBä ne ovat >etoturvallisia käyBäjille, 

yrityksille ja rekisteröidyille sekä yritykselle itselleen 



Hammaslaboratorio Oulun Hammaspaja Oy  ( ) 5 6
 18.4.2018  

2. Kaikki tässä dokumen>ssa esiin tuodut >etoturvan näkökulmat on oteBava >lanteeseen ja palvelun 
luonteeseen soveltaen huomioon 

3. Palveluympäristön sijain> on valiBava tarviBaessa niin, eBä se täyBää palvelun luonteen, sen sisällön 
tai siellä säilyteBävän datan osalta asetetut määräykset 

4. Mikäli käyBäjä voi rekisteröityä ja sen jälkeen kirjautua palveluun, on käyBäjän salasana tallenneBava 
salatussa muodossa.  KäyBäjän kirjautuessa käyBäjän syöBämää salasanaa on verraBava tallenneBuun 
salasanaan niin, eBä käyBäjän antama salasanan salataan, jolloin vertaamisessa käytetään salaBuja 
salasanoja 

Fyysinen >etoturva 

1. Toimi>lat on suojaBu asiaBomalta pääsyltä lukituksen/hälytyslaiBeen avulla.   

6. Paperimuodossa olevien henkilö2etojen käsi=ely 
1. TyökorZen toiset kappaleet säilytetään lukitussa arkistossa niille säädetyn säilytysajan. (Toiset 

kappaleet lähetetään työn mukana >laajalle.) 

7. Organisaa2on 2etoturva 
1. Tietoturvapoli>ikka sekä yksityiskohtaisempi ajantasainen käytännön >etoturvaohjeistus pidetään 

yrityksen henkilöstön saatavilla.   

2. Yrityksen johto vastaa >etoturvaan liiByvästä ohjeistuksesta ja koulutuksesta henkilökunnan 
perehdytyksen ja jatkuvan kouluBamisen puiBeissa 

8. Dokumentoin2 
Yleistä dokumentaa>ota ovat 

1. Tietoturvakäytäntö (tämä dokumenZ) 

2. Tietosuojakäytäntö 

3. Mahdollinen muun >etoturvaohjeistus 

Dokumentaa>ota päivitetään tarpeen ja muuBuneen >lanteen mukaan. 

9. Seuranta 
Yrityksen johto seuraa >etoturvan toteutumista sekä havainnoi toimintaympäristön ja yleisen 
>etoturva>lanteen muutoksista johtuvia kehitystarpeita. 

HavaiBuihin puuBeisiin reagoidaan tarviBavalla nopeudella ja laajuudella. 

10.Tiedo=aminen 
Yrityksen johto >edoBaa ja ohjeistaa henkilöstöä muuBuneesta >etoturva>lanteesta tarpeen mukaan. 

Jokainen yrityksen työntekijä on velvollinen ilmoiBamaan esimiehelleen tai yrityksen johdolle 
havaitsemistaan tai epäilemistään >etoturvauhista, -puuBeista tai -tapahtumista. 

11.Hyväksyminen ja voimaantulo 
Oulun Hammaspaja Oy:n johto on 17.04.2018 hyväksynyt tämän >etoturvakäytännön ja se on voimassa 
samasta päivästä lukien. 
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