
Seinäjoen kaupungin 

Päätelaitteisiin ja pilvipalveluihin liittyvä tietoturvaohjeistus 
 
Matkapuhelinten tietoturvaohjeistus 

 Käytetään kaupungin hyväksymiä puhelinmalleja. Käytettävät puhelinmallit päättää 
kansliapäällikkö materiaalihallinnon esityksestä. Tietohallinto toimii tietoteknisenä 
asiantuntijana.  

 Käytetään kaupungin keskitetysti hallittua tietoturvaohjelmistoa puhelimessa. 
Asennettavat turvaominaisuudet riippuvat puhelimen käyttöjärjestelmästä. Ohjelmiston 
asennus voi olla myös sopimuslaitetoimittajan palveluna. Toimintamalli sovitaan 
hankintojen yhteydessä materiaalihallinnon ja tietohallinnon toimesta. Mikäli käytetään 
palvelua, varmistetaan puhelimiin liittyvien tietojen käytettävyys myös tilanteessa, jossa 
palveluntarjoaja vaihtuu 

 Käyttäjän ei tule ladata haitallisia ohjelmistoja puhelimeen. Epäselvissä tilanteissa pitää 
pyytää ohjeita tietohallinnosta 

 Puhelimissa käytetään vain työssä tarvittavia ohjelmia, jotka ladataan virallisesta 
latauspalvelusta tai asennetaan tietohallinnon toimesta 

 Käytetään turva-asetuksia, jotka estävät tietojen siirtymisen esim. 
puhelimen/käyttöjärjestelmän/ohjelmiston valmistajan pilvipalveluihin. 

 Käytetään puhelimen lukitus- ym. turvaominaisuuksia 
 Turva-asetuksia voidaan tarvittaessa pakottaa kaupungin tietoturvapolitiikan mukaisesti 

hallintaohjelmistolla 
 

Kannettavien tietokoneiden tietoturvaohjeistus 
 käytetään tietohallinnon tukemia käyttöjärjestelmiä ja niiden osalta tehtyjä määrityksiä 
 käytetään keskitettyä päivitysten ja asetusten hallintaa 
 käytetään kaupungin keskitettyjä tietoturvaohjelmistoja (virustorjunta, palomuuri, jne.). 
 käytetään henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia henkilökohtaisissa koneissa 
 käytetään tietohallinnon asentamia etäkäyttöratkaisuja 
 tarvittaessa salataan levyjärjestelmä tietohallinnon toimesta 
 käytetään etäkäytössä tarvittaessa tietohallinnon määrittämää vahvaa autentikointia 

(käyttäjän tunnistamista) 
 mikäli laitteen käyttötarkoitus muuttuu, tulee olla yhteydessä tietohallintoon tietoturva-

asetusten määrittämiseksi 
 

Tablet-tietokoneiden tietoturvaohjeistus 
Tablet-tietokoneet luokitellaan käyttötarkoituksen mukaan ja tietoturvaominaisuudet 
määritetään sen mukaisesti tietohallinnossa. Yleisesti käytetään kaupungin hankkimissa 
laitteissa keskitettyä hallintaa sekä käyttöjärjestelmästä riippuvia tietoturva-asetuksia ja 
turvaohjelmistoja (virustorjunta/palomuuri).  

 Ensimmäiset 3 kategoriaa koskevat kaupungin hankkimia laitteita: 
 kategoria 1.  Laite on työkäyttöön yleisesti soveltuva, laite soveltuu Seinäjoen kaupungin 

tietojärjestelmäympäristöön. Rahoitus keskitetystä rahoituksesta talousarviovalmistelun 
puitteissa, laitteiden suunniteltu käyttöönotto normaalisti yhdessä tietohallinnon kanssa. 
Laite liitetään keskitetyn hallinnan piiriin kuten kannettavat tietokoneet. 

 kategoria 2. Laite on tietynlaiseen, ennalta määriteltyyn työkäyttöön soveltuva, laitteelle 
määritelty tietyt käytön edellytykset. Rahoitus keskitetystä rahoituksesta 
talousarviovalmistelun mukaisesti, laitteiden suunniteltu käyttöönotto normaalisti yhdessä 
tietohallinnon kanssa. Laite liitetään keskitetyn hallinnan piiriin.   

 kategoria 3. Laite ei täysin sovellu Seinäjoen kaupungin tietojärjestelmäympäristöön. 
Laite on pääosin muuhun käyttöön suositeltava laite. Hankinnan rahoitus hoidetaan 
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toimialan rahoituksella. Laitteella on käytettävissä tietyt keskitetyt palvelut edellyttäen, 
että laite voidaan liittää tietoturvallisesti keskitetyn hallinnan piiriin. 

 kategoria 4. Laite on henkilön oma laite. Laitteella on käytettävissä kaupungin internet-
pohjaiset palvelut, joista osan täysi toimivuus on rajoitettu laitteiden käyttöjärjestelmän ja 
niihin saatavien palveluiden mukaan. Käytettäessä Seinäjoen kaupungin antamaan 
käyttäjätunnukseen sidottuja selainpohjaisia internetissä näkyviä palveluja, vastaa 
käyttäjä itse palvelun käytöstä ja sen seurauksista, ja käyttäjää edellytetään kaupungin 
tietoturvapolitiikkaan sitoutumista. Käyttäjä on itse vastuussa laitteen tietoturvasta ja 
asetuksista yleisten ohjeistuksien mukaisesti. 

 

 
Keskeisiä julkisia pilvipalveluja koskevat suositukset / tietoturva-
ohjeistus 
 
 Mitä ovat pilvipalvelut? 

Pilvipalveluiden kuvaamiseksi ei ole toistaiseksi tarkkaa määritelmää. Yleisesti puhutaan 
tietojärjestelmäympäristöön liittyvien palveluiden hankkimisesta tietoverkosta. Se voi olla 
esimerkiksi ohjelmisto, laitekapasiteetti tai muu tietojärjestelmiin liittyvä palvelu. 
Pilvipalveluihin liittyy yleensä palveluiden käyttöönoton ja käytön tuen automatisointi, jolla 
pyritään minimoimaan kustannuksia. Pilvipalvelu voi olla yrityksen sisäinen, jolloin puhutaan 
yksityisestä pilvestä, tai julkinen, jolloin palvelu sijaitsee yleensä internet-yhteyden takana. 
Tyypillisesti kansainvälisten yritysten julkiset pilvipalvelut sijaitsevat Suomen rajojen 
ulkopuolella ja myös osittain EU ja ETA-alueen ulkopuolella. 

 
Pilvipalveluiden osalta on huomioitava seuraavat seikat: 
 Palvelut soveltuvat ensisijaisesti ”ei hallinnolliseen” käyttöön. Henkilötietojen tai 

yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeiden tietojen käsittely pilvipohjaisissa 
viesti/tallennuspalveluissa ei ole suotavaa. Mahdollinen käyttö hallinnollisiin järjestelmiin 
tulee hyväksyttää tietosuojatyöryhmällä. 

 Poikkeusolot on huomioitava: erityisesti hallinnon viestintäjärjestelmän toimivuus myös 
näissä oloissa pyrittävä varmistamaan 

 Ulkoistettuja kokouspalveluita käytettäessä huomioitava myös tietoturvanäkökohdat. 
Palvelussa voidaan käyttää mm. nauhoituksia, jolloin luottamuksellista tietoa ei ko. 
palveluissa saa käsitellä ilman riittävän tietoturvan toteamista 

 Julkisia pilvipalveluja voidaan käyttää Suomen ja EU:n tietosuojalainsäädännön ja 
ohjeistuksen puitteissa opetuskäytössä. Tämä edellyttää palvelun tarjoajan kanssa 
sopimusta, jossa sovitaan palveluun liittyvät tietoturvakäytännöt. Sopimus tulee 
hyväksyttää tietosuojatyöryhmällä.  

 Palveluilta tulee edellyttää ISO-27001 sertifiointia sekä EU:n mallilausekkeiden 
toteutumista (EU Standard Contractual Clause). Yhdysvaltalaisilta yrityksiltä tulee 
edellyttää myös Safe Harbor sertifiointia. 

 Ennen päätöstä mahdollisesta käyttöönottamisesta tulee huomioida taloudelliset ja 
toiminnalliset näkökohdat” 

 
 




