Case Study
F-Secure tarjosi parhaan ratkaisun
sähköpostien salaukseen
Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon
lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.
Eläketurvakeskuksen asiantuntemusta hyödyntävät sekä yksityisen että
julkisen puolen työeläkelaitokset, sosiaaliturvan ja -vakuutuksen hoitajat ja
viranomaiset, päätöksentekijät, tutkimus- ja koulutusinstituutiot, vakuutetut,
vakuutuksenottajat ja media.

Faktat pähkinänkuoressa
Asiakas
Eläketurvakeskus

- Eläketurvakeskus on keskustoimija ja laaja-alainen asiantuntijatalo. Kuulumme
välilliseen julkishallintoon, sanoo kehityspäällikkö Pirjo Silius-Miettinen ETK:n
Tietohallinnosta.

Ratkaisu
F-Secure Messaging Security Gateway,
kokonaisvaltainen roskapostin ja
haittaohjelmien suodatus sekä
sähköpostiviestien salaus.

Eläketurvakeskuksen palveluksessa on noin 390 työeläkkeiden asiantuntijaa,
jotka ovat usean eri ammattialan taitajia. ETK:n ylimmät hallintoelimet ovat
edustajisto ja hallitus. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa edustajiston ja
nimittää hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

Käyttäjiä
390 käyttäjää

Ensimmäinen yleinen työeläkelaki TEL ja lyhytaikaisten työsuhteiden LEL tulivat
voimaan 1.7.1962. Työeläketurvaa on kehitetty 50 vuotta muun yhteiskunnan
tukena. Nyt työeläke kattaa lähes kaikki elämäntilanteet, tärkeimpinä vanhuus,
työkyvyttömyys ja perheenhuoltajan kuolema. Työeläke on useiden yhtiöiden,
kassojen ja säätiöiden hoidossa. Hajautuksesta ja kilpailusta huolimatta
suomalaisesta työeläketurvasta rakentuu lakisääteinen järjestelmä, jonka
yhteiselin on kohta 50 vuotta toiminut Eläketurvakeskus.
Tarve sähköpostin salaukselle
Henkilötietolain mukaan sähköpostitse toimitettavat henkilötiedot on lähettävä
salattuna. Tällä tavoin turvataan Eläketurvakeskuksen asiakkaiden yksityisyyden
suoja.
- Kun henkilö kysyy eläketietojaan, on tiedot lähetettävä hänelle salattuna
sähköpostitse. Aiemmin vastaavat tiedot lähetettiin asiakkaalle kirjeitse, kertoo
Silius-Miettinen.
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Ratkaisun edut
- Sähköpostin salaus turvaa asiakkaiden
yksityisyyden
- Luottamuksellisuus säilyy
sähköpostitse lähetettävissä viesteissä
- Tehokas sähköpostiliikenteen
roskapostisuodatus
- Luotettava, jatkuvasti päivittyvä
virustorjunta
- Keskitetty hallinta, ei vaadi mitään
käyttäjiltä
- Hyvät kokemukset F-Securen
tuotteista

- Kilpailutimme sähköpostin salausratkaisut määritellyn
vaatimusluettelomme mukaisesti ja F-Secure voitti. F-Securen
ratkaisu oli edullisin ja hinta-laatusuhteeltaan paras.
- Sähköpostin salaustoiminnon yhteydessä otimme käyttöömme
myös F-Securen roskapostisuodatuksen, joka on todella laadukas.
F-Securen virustorjunta meillä on ollut jo pitkään. F-Secure tekee
korkealuokkaisia tuotteita, perustelee Silius-Miettinen.
Välttämätön roskapostisuodatus
- Roskapostisuodatus suodattaa aiheettomat sähköpostit.
Olemme tietoturvan kanssa ehdottomasti plussan puolella,
iloitsee Silius-Miettinen.

- Salaamme aina asiakkaillemme lähtevät sähköpostiviestit.
Jatkuvassa tietoliikenteessä eläkevakuutusyhtiöiden kanssa
käytämme suojattua TLS-yhteyttä, joka vastaa sähköisten
pankkiyhteyksien suojausta.
- Teknisessä tietoturvassa seuraamme luonnollisesti CERTiä,
Viestintäviraston kansallista tietoturvaviranomaista, ja yritämme
pysyä ajan hermolla.
- F-Securen kanssa meillä on nyt uudet sopimukset. Uusien
ratkaisujen avulla saimme tehostettua virustorjuntaamme.
Yhteistyömme F-Securen asiantuntijoiden kanssa sujuu
erinomaisen ammattitaitoisesti ja joustavasti, sanoo SiliusMiettinen.

Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja
yhteisten palvelujen tuottaja. ETK:n palveluksessa on noin 390 työeläkkeiden asiantuntijaa. Eläketurvakeskus on kansainvälinen yhdyslaitos ja EU:n tunnustama virallinen tutkimuslaitos. Lisää tietoa ETK:sta löytyy osoitteesta www.etk.fi.

F-Secure – Protecting the irreplaceable
Voit keskittyä itsellesi tärkeisiin asioihin, sillä F-Secure turvaa liikkumistasi verkossa, käytit sitten
tietokonetta tai älypuhelinta. Varmistamme myös tärkeät tiedostosi, ja teemme niiden jakamisen
mahdolliseksi. Palveluitamme tarjoaa yli 200 operaattoria maailmanlaajuisesti, ja niihin luotetaan
miljoonissa kodeissa ja yrityksissä. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on listattu Helsingin pörssissä
(NASDAQ OMX Helsinki Ltd).
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