
Ohutu kaugtöö 
NÕUANDED 
ETTEVÕTETELE

Võtke kasutusele meetmed, nagu kõvaketta 
krüpteerimine, seansi lõpetamine tegevusetuse 
korral, ekraanikatted, tugev autentimine ning 
irdseadmete (nt USB-mälupulgad) kontrollimine ja 
krüpteerimine. Looge võimalus seade kaugelt välja 
lülitada, kui see on kaotsi läinud või varastatud. 

Kaugtöö tegemiseks tuleb luua selged eeskirjad, sh 
juhised, kuidas ettevõtte ressursidele ligi pääseda ning 
kellega probleemide korral ühendust võtta.  
Turvaintsidentide tarbeks pange paika selge protseduur. 
Kasutage lisameetmeid dokumentide jaoks, mida 
juhtkond peab allkirjastama, kinnitama, tagasisidestama 
või teadmiseks võtma.

Koostage ettevõtte eeskirjad 
ja protseduurid (võimalusel 
katsetage neid eelnevalt)

Turvaline kaugjuurdepääs
Lubage töötajatel ettevõtte võrku siseneda vaid 
ettevõtte pakutud VPN-i kaudu, mis on turvatud 
mitmefaktorilise autentimisega. Veenduge, et 
kaugsessioonid aeguvad automaatselt ning pärast 
teatud kestvusega tegevusetust peab kasutaja end 
uuesti autentima.

Uuendage seadme 
operatsiooni- süsteemi ja äppe
Nii vähendate võimalust, et küberkurjategijad 
saaksid ära kasutada lappimata turvaauke.

Nõudke ettevõtte meilikontole sisenemisel 
mitmefaktorilise autentimise kasutamist.  Pakkuge 
töötajatele turvalisi kommunikatsioonikanaleid, millega 
nad saavad üksteisega hõlpsalt ühendust võtta ning 
samuti väliste partneritega suhelda.

Turvake ettevõtte 
kommunikatsioonikanaleid

Tehke oma töötajatele selgeks, millised on ettevõtte 
kaugtöö eeskirjad. Pühendage aega, et tõsta nende 
teadlikkust küberohtude, eriti õngitsemise ja 
manipuleerimisrünnete osas.

Rääkige personalile kaugtööga 
seotud riskidest

Turvake kaugtöövahendeid

Suhelge regulaarselt 
oma personaliga

Kontrollige pidevalt kaugkasutajate ebatavalist 
käitumist ning suurendage häiretasemeid VPN-iga 
seotud rünnakute puhul.

Suurendage oma turvaseiret

Pange paika realistlikud eesmärgid, töögraafikud ja 
järelevalvemehhanismid, olles võimalusel paindlik ja 
võttes arvesse isiklikke asjaolusid. 
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Kasuta üksnes ettevõtte pakutud seadmeid ja 
tarkvara. Loo tugevad salasõnad (võimalusel 
kasuta usaldusväärseid/heakskiidetud 
paroolihaldureid), ära neid üles kirjuta ning 
sisestamisel varja neid. Väldi kergema vastupanu 
teed minemist, isegi kui tundub, et see on sulle 
kõige kasulikum.

Peatu. Mõtle. Ühendu
Enne kaugtööga alustamist tutvu ettevõtte 
seadmete, eeskirjade ja protseduuridega. Veendu, et 
oskad seadmeid kasutada, tead, mida nendega tohib 
ja ei tohi teha, ning kust abi saada. 

Ära luba pereliikmetel oma tööseadmeid kasutada. 
Kui sa neid ei kasuta, lukusta need või lülita need 
välja ning hoia alati turvalises kohas, et vältida ära 
kaotamist, kahjustamist või vargust. Kasuta 
ekraanikaitset, et keegi ei saaks üle su õla piiluda, 
ning ära pööra ekraani akende või kaamerate 
suunas.

Ole valvas

Ära jaga isiklikke andmeid
Ära kunagi vasta kirjadele ja sõnumitele 
isikuandmetega, isegi kui sõnum on väidetavalt 
seaduslikult ettevõttelt. Võta ettevõttega ise 
ühendust, et nende palve kinnitada.

Aruta kaugtööperioodil oma tööplaane oma otsese 
juhi ja meeskonnaliikmetega. Jagage ülesandeid, 
määrake tähtaegu ja pange paika 
kommunikatsioonikanalid.

Juuruta uusi rutiine

Ole ettevaatlik igasuguse kahtlase tegevuse ja 
palvete suhtes, eriti kui need on seotud 
rahaasjadega. Tegemist võib olla tegevjuhi 
petuskeemiga! Kahtluse korral helista palve saatjale, 
et tema soov üle kontrollida. Ära kliki ootamatutes 
e-kirjades või sõnumites olevatele linkidele või 
manustele.

Kaitse oma kaugtööseadmeid 
ja -keskkonda

Töötle ettevõtte andmeid 
ettevõtte seadmetega

Loo ühendus ettevõtte võrguga üksnes ettevõtte 
VPN-i kaudu ning kaitse VPN-ühenduse jaoks 
vajalikke esemeid (nt kiipkaart). 

Kui saad kasutada üksnes isiklikke seadmeid ja su 
tööandja seda lubab, veendu, et sinu seadme 
operatsioonisüsteem ja tarkvara on uuendatud, sel on 
viirusetõrje ning ühendust turvab su ettevõtte poolt 
heaks kiidetud VPN. 

Turvaline kaugjuurdepääs

Isiklike seadmete 
kasutamine

Hoia töö- ja eraasjad lahus

Ära kasuta kaugtööseadmeid isiklikeks asjadeks.Kui märkad kaugtööks kasutatavas seadmes 
ebatavalist või kahtlast tegevust, võta kohe oma 
tööandjaga sobilikke kanaleid kasutades 
ühendust. 

Teavita


