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Yleistä 

Kieku-tietojärjestelmän käyttäjät jakautuvat ammatti- ja selainkäyttäjiin. Suurin osa Kieku-
tietojärjestelmän käyttäjistä käyttää järjestelmää selainkäyttöliittymällä. Osalla ammatti-
käyttäjistä työvälineenä on SAP, jota varten työasemalle asennetaan SAP GUI-ohjel-
misto.  

Jokaisella Kieku-käyttäjillä tulee olla henkilökohtainen työsähköposti. Ilman sähköposti-
osoitetta käyttäjä ei voi vaihtaa itsenäisesti salasanaa Kiekuun. 

 

Selainkäyttäjän työasemavaatimukset 

- PC Windows 10 -käyttöjärjestelmällä 
- Microsoft Office 2013 tai uudempi versio 
- Adobe Reader 
- Selain: 

o Chrome selain virallisesti tuettu 

o Firefoxia ei ole testattu, mutta sen käyttö on mahdollista Chromen ohessa  

o IE11 on tuettu kesäkuuhun 2022 saakka 

o Osoitteet kieku.fi ja *.kieku.fi tulee lisätä selaimen luotetuiksi sivustoiksi 

- Selaimessa oltava:  
o JavaScriptin suoritusoikeus 
o Evästeiden käyttömahdollisuus 

 

SAP GUI käyttäjien työasemavaatimukset 

- Pc Windows 10 -käyttöjärjestelmällä 
- Microsoft Office 2013 tai uudempi versio  
- SAP GUI 7.7 patch 3 

Virastosta vaaditut palomuuriavaukset VY-verkkoon 

Viraston tulee tehdä Valtorin kanssa sopimus VY-verkon käytöstä. Viraston palomuurei-
hin tulee avata tarvittavat yhteydet VY-verkon osoitteista.  
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Tietoturvan asettamat vaatimukset työasemalle 

Kiekun käytön tietoturvallisuus pohjautuu Lakiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 
(906/2019) 4 luku Tietoturvallisuus asetettuihin vaatimuksiin. Kiekua käyttävien virastojen 
tulee täyttää valtion yhteisen tietoliikenneratkaisun (VY-verkko) käyttöönottoon liittyvän tie-
toturvakatselmoinnin vaatimukset. 

Kiekun turvallinen käyttö niin palvelukeskuksen kuin virastojen ammatti- ja pääkäyttäjien 
osalta liittyy tiiviisti hallinnolliseen turvallisuuteen, joka on kunkin osapuolen omalla vas-
tuulla. Palvelukeskus ja virastot vastaavat siitä, että he noudattavat hallinnollisessa, fyysi-
sessä, henkilöstö- ja laitteistoturvallisuudessa vallitsevia normeja ja sitovia ohjeita.  

Kukin osapuoli vastaa siitä, että sen tilaturvallisuus on riittävä Kieku-tietojärjestelmän käyt-
töön ja siinä olevien asiakirjojen käsittelyyn. Kukin osapuoli vastaa siitä, että sen Kiekun 
käyttöön tarkoitetut päätelaitteet täyttävät Valtorin VY-verkon käytölle asetettavat vaati-
mukset. 

Palvelukeskuksen ja virastojen ammatti- ja pääkäyttäjät 

Järjestelmän turvallinen käyttö niin palvelukeskuksen kuin virastojen ammatti- ja pääkäyt-
täjien osalta liittyy tiiviisti hallinnolliseen turvallisuuteen, joka on kunkin osapuolen omalla 
vastuulla. Palvelukeskus ja virastot vastaavat siitä, että he noudattavat hallinnollisessa, 
fyysisessä, henkilöstö- ja laitteistoturvallisuudessa vallitsevia normeja ja sitovia ohjeita. 

Tilaturvallisuus  

Kukin osapuoli vastaa siitä, että sen tilaturvallisuus on riittävä Kieku-tietojärjestelmän käyt-
töön ja siinä olevien asiakirjojen käsittelyyn. Henkilöstö- ja taloushallintoammattilaisten kä-
sitellessä muiden tietoja kuin omiaan, tulee käsittely tehdä kuorisuojatuista tiloista. 

Työasemat 

Kukin sidosryhmä vastaa siitä, että sen työasemat ovat VAHTI-ohjeiden mukaisesti suojat-
tuja sen mukaan, minkä suojaustason tietoa työasemissa käsitellään. Työasemiin liittyvät 
minimitason suositukset ovat seuraavat: 

Työasema: 
1. Ajantasainen virusturva ja haittaohjelmientorjunta. 
2. Kannettavien ja etäkäytössä olevien pöytäkoneiden kiintolevyt salataan kokonaan (vä-

hintään AES256-tason algoritmilla). 
3. Työasemien tulee olla keskitetyn hallinnan piirissä. 
4. Etäkäytön VPN-yhteys on luotava vahvalla tunnistautumisella. 
5. Käytettävä IPV4-liikennettä. 
 

Työaseman tietoliikenne: 
1. Työasema ottaa aina yhteyden työnantajan verkkoon TAI 
2. tietoliikenteen suojaamiseksi turvattomien verkkojen yli käytetään VPN-yhteyttä, jolloin 

työasema on osa organisaation verkkoa. 
 



    Kieku-tietojärjestelmä  6 (6) 
    työasemavaatimukset 

 
    22.04.2022 
 
     

 

 
 
 

 
 
VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS   palkeet.fi 

Käyttäjän tunnistus: 
VPN-etäyhteyttä käytettäessä edellytetään käyttäjän vahvaa tunnistamista joko: 

1. toimikortin (esim. VRK:n virkavarmenne), 
2. SecureID-kortin tai 
3. muun yhtä hyvän turvatason tuottavan ratkaisun avulla, joka estää palvelun väärin-

käytökset esimerkiksi varastetun laitteen kautta. 
 

Ratkaisuja portaalin tunnettuihin ongelmiin 

- Windows roaming-profiili tai verkkoprofiili hidastavat SAP GUI:n käyttöä 

o Ratkaisu: Ohjaa SAP GUI:n lokitiedostot koneen paikalliselle levylle ympäristö-
muuttujan SAPWORKDIR avulla. 

- Ponnahdusikkunoiden hallinta tulee kytkeä pois Kiekun osoitteilta 

o Mikäli virastossa on päällä ponnahdusikkunoiden hallinta, tulee sen sallivalle 
listalle lisätä sapbi.kieku.fi 

- Varmista virastosi IT-tuelta etteivät alla olevat osoitteet ole enää Internet Explorer 11 -
selaimen yhteensopivuuslistalla: 

o saphcm.kieku.fi 
o sapportal.kieku.fi 
o sapbw.kieku.fi 

 

 


