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1 Tarkoitus

5 Tietoteknisten vahinkojen torjunta ja
varmuuskopiointi

Tämän suojeluohjeen tarkoituksena on vähentää omaisuusvahinkoja. Ohjeita noudattamalla voidaan ehkäistä vahinkojen
syntymistä ja pienentää vahinkomääriä.

Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta oleellisimmat tiedot on
varmuuskopioitava. Varmuuskopiointi tulee tehdä muuttuneiden
tietojen ja ohjelmistojen osalta päivittäin ja kaikkien tiedostojen
täysvarmistus vähintään kerran viikossa. Varmuuskopiot ja
alkuperäistiedostojen- ja ohjelmistojen asentamiseen liittyvät
tunnukset on säilytettävä siten, että ne eivät voi tuhoutua saman
vahingon seurauksena kuin tietojärjestelmiin asennettujen
ohjelmistojen ja tiedostojen tiedot tuhoutuisivat. Turvalliseksi
säilytystavaksi katsotaan varmuuskopioiden ja ohjelmistojen
säilyttäminen eri palo-osastoissa tai kokonaan eri rakennuksessa
lukitussa dataturvakaapissa. Mikäli varmuuskopioita säilytetään samassa palo-osastossa, ne on säilytettävä vähintään
60 minuutin palosuojan antavassa lukitussa dataturvakaapissa.
Tietojärjestelmät, ohjelmistot ja tiedostot on pidettävä ajantasaisena, jotta ohjelmisto- ja tiedostojen varmuuskopiot voidaan
palauttaa korjattuihin tai hankittuihin laitteistoihin vahinkohetkeä
edeltävään tasoon kohtuullisella työmäärällä.

2 Velvoittavuus

Tämä suojeluohje on osa vakuutussopimusta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun on noudatettava tätä suojeluohjetta ja sen
määräyksiä. Mikäli suojeluohjetta ei noudateta, voidaan korvausta vakuutussopimuslain mukaan alentaa tai se voidaan evätä.
Vakuutuksenottaja ja vakuutettu ovat velvollisia huolehtimaan
siitä, että suojeluohjeiden sisältö on omaisuuden haltijan tai
työsuorituksesta vastaavien henkilöiden tiedossa.

3 Koneet ja laitteet

Koneita ja laitteita on huollettava ja käytettävä niiden valmistajan, maahantuojan tai myyjän antamien ohjeiden mukaisesti.
Koneille ja laitteille on tehtävä viranomaisten vaatimat määräaikaistarkastukset ja niissä havaitut viat on korjattava välittömästi.

Vakuutuksenottajan on testattava varmuuskopioiden palauttamista kuukausittain ja samalla tarkastettava niiden toimivuus.

Sähkömoottoreiden tuuletussäleiköt ja jäähdytysrivat on pidettävä puhtaana ylikuumenemisen estämiseksi.

Mikäli tietoteknillisiä palveluita on hankittu ulkopuoliselta palveluntoimittajalta, on tietojen ja ohjelmistojen varmistamisesta sovittava vähintään yllä olevan mukaisesti osana palvelusopimusta.

3.1 Kylmälaitteet
Kylmälaitteet on huollettava valmistajan, maahantuojan tai myyjän huolto-ohjelman mukaisesti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) rekisteröimän kylmälaitteisiin erikoistuneen huoltoja korjausliikkeen toimesta. Kylmälaitteiden tarkastuksista ja
huolloista on pidettävä huoltopäiväkirjaa, johon on merkittävä
myös vaihdetut komponentit. Ulkoisella kylmäkoneella toimivat
kylmähuoneet ja -kalusteet on varustettava lämpötilahälytysjärjestelmällä, joka siirtää hälytyksen henkilökunnan poissa ollessa
paikkaan, jossa on jatkuva päivystys (esim. vartioimisliikkeeseen).
Hälytyksen vastaanottajan on käynnistettävä ennalta sovitut
toimenpiteet vahingon estämiseksi. Hälytyslaitteiden toimivuus
on testattava kylmälaitteiden huollon, korjausten taikka muutostoimenpiteiden yhteydessä.

4 Kattorakenteiden suojaaminen
lumikuormalta sekä lumenpudotus

Kiinteistönomistajan tai -haltijan on huolehdittava katolle kertyneen lumen ja jään poistamisesta, jos lumen paino vaarantaa
kattorakenteiden kantokykyä tai aiheuttaa muuta vaaraa. Jää ja
lumi on poistettava siten, ettei putoamisesta tai pudottamisesta
aiheudu vaaraa eikä rakenteiden kantokyky vaarannu.
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