
F-SECURE 
KULUTTAJA-
TUOTTEET  

Maailman paras turva kaikille laitteillesi. 

Turvaa yksityisyytesi ja suojaa 

henkilöllisyytesi verkossa.

KESKITY ASIOHIN, JOTKA OVAT 
SINULLE TÄRKEITÄ
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KOKONAISVALTAINEN TUOTEVALIKOIMAMME

F-SECURE
INTERNET SECURITY 

Tietoturva  

PC-tietokoneille

F-SECURE 
FREEDOME VPN

 

Suojaa yksityisyytesi 

verkossa

F-SECURE 
ID PROTECTION 

 

Suojaa identiteettisi ja 

henkilötietosi

F-SECURE 
TOTAL 

 
Kattava tietoturvapaketti 

(tietoturva, VPN, identititeetin 

ja henkilötietojen suojaus) 

F-SECURE  
SAFE 

Tietoturva kaikille  

laitteille
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F-SECURE INTERNET SECURITY 
 
Tietoturva PC-tietokoneille

VIRUSTENTORJUNTA 
Tehokas virustorjunta pitää 

laitteesi suojassa viruksilta, 

troijalaisilta, kiristyshaittaohjelmilta, 

mainosohjelmilta, näppäilytallenti-

milta, vakoiluohjelmilta ja muilta 

haittaohjelmilta.

SELAUKSEN SUOJAUS 
Tekee verkossa surffailusta turval-

lista. Selaussuojaus pitää sinut 

poissa haitallisilta tai vaarallisilta 

verkkosivuilta ja varmistaa tieto-

turvasi.

LAPSILUKKO
Lapset viettävät paljon aikaa netissä. 

Suojaa lastesi toiminta verkossa 

asettamalla aikarajat laitteiden 

käytölle ja estämällä haitallinen 

sisältö.

VERKKOPANKKISUOJAUS
Verkkopankkisuojaus tarkistaa 

käyttämäsi pankkisivuston 

turvallisuuden, suojaa yhteyden ja 

pitää rahasi turvassa.

$ TEKNISET TIEDOT

Käyttöjärjestelmät:  

Windows 11, 10, 8.1, 7 (SP1) 

 

Internet-yhteys tarvitaan tilauksen 

vahvistamista ja päivityksiä  varten. 

Järjestelmän on oltava Microsoftin 

määrittämien Windowsin 

vähimmäisvaatimusten mukainen.

ARM-pohjaisia tabletteja ei tueta. 

Tarkista uusimmat tekniset tiedot 

osoitteesta www.f-secure.com/internet-

security



4

F-SECURE SAFE 
 
Kotimaista tietoturvaa kaikille laitteille

VIRUSTENTORJUNTA 
SAFE on edistynyt ja helppokäyttöi-

nen tietoturvaratkaisu sinulle ja koko 

perheellesi.  Tehokas virustorjunta pitää 

laitteesi suojassa viruksilta, troijalaisilta, 

kiristyshaittaohjelmilta, mainosohjel- 

milta, näppäilytallentimilta, vakoiluohjel-

milta ja muilta haittaohjelmilta.

KIRISTYSOHJELMASUOJAUS
Kiristyshaittaohjelma kaappaa 

tiedostosi ja vaatii lunnaita niiden 

palauttamiseksi. Tätä ongelmaa 

et kohtaa SAFEa käyttäessä, sillä 

se valvoo tärkeitä kansioitasi 

ja estää kiristyshaittaohjelmia 

sieppaamasta niitä.

PERHEEN SUOJAUS
Suojaa lapsiasi verkossa F-Secure 

SAFEn laaja-alaisilla Perhesäännöt-

käytönvalvontatoiminnoilla. Määritä 

rajoituksia ruutuajalle ja estä 

sivustojen käyttö niiden sisällön 

perusteella: aikuisviihde, väkivalta, 

shoppailu, uhkapelit, some jne.

SELAUS- JA VERKKOPANKKISUOJAUS
Selaussuoja estää haitalliset ja varalli-

set verkkosivut sekä turvaa sinut 

verkossa. Verkkopankkisuojaus 

tarkistaa käyttämäsi pankkisivuston 

turvallisuuden, suojaa yhteyden ja  

pitää rahasi turvassa.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjärjestelmät:  

Windows 11, 10, 8.1, 7 (SP1) 

ARM-pohjaisia tabletteja ei tueta.

macOS 10.15 tai uudempi 

iOS 13 tai uudempi

Android 6.0 tai uudempi 

 

Internet-yhteys tarvitaan tilauksen 

vahvistamista ja päivityksiä  varten. 

Tarkista uusimmat tekniset tiedot 

osoitteesta www.f-secure.com/safe
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F-SECURE FREEDOME VPN 
 
Surffaa suojatusti ja anonyymisti

WI-FI-SUOJAUS 
Samassa julkisessa Wi-Fi-verkossa 

oleva hakkeri näkee kaiken, mitä 

teet netissä. FREEDOME salaa kaiken 

liikenteesi niin, ettei sinua voida 

vakoilla. Suojaa yksityisyytesi ja 

muodosta yhteys turvallisesti mihin 

tahansa hotspottiin. 

VAIHDA VIRTUAALINEN SIJAINTI
Virtuaalinen sijaintisi saa sen näyttä-

mään siltä, kuin ydistäisit palveluihin 

toisesta maasta. Vaihtamalla virtuaa- 

lisen sijaintisi voit lisätä yksityisyyden-

suojaasi ja käyttää sivustoja, jotka eivät 

ole käytettävissä maassasi. Voit myös 

esimerkiksi katsoa kotimaassasi näytet-

täviä TV-ohjelmia ulkomailla.

YKSITYISYYDENSUOJA
IP-osoitteesi piilotetaan, yhteytesi 

salataan, seuraajat ja haitalliset 

sivustot estetään. FREEDOME on 

todellinen yksityisyydensuojan 

tehopakkaus.

SELAUKSEN SUOJAUS
FREEDOMEn selauksen suojaus 

varoittaa, kun olet siirtymässä 

mahdollisesti haitallisille 

sivustoille. Tämä takaa, että 

nettishoppailu ja muu surffaus on 

varmasti turvallista.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjärjestelmät:  

Windows 11, 10, 8.1, 7 (SP1)

macOS 10.12 tai uudempi

iOS 11 tai uudempi

Android 5.0 tai uudempi

Android TV:ssä Android 6.0 tai uudempi

 

Internet-yhteys tarvitaan tilauksen 

vahvistamista ja päivityksiä  varten. 

Tarkista uusimmat tekniset tiedot 

osoitteesta www.f-secure.com/freedome
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F-SECURE ID PROTECTION 
 
Suojaudu identiteettivarkauksilta

VALVO HENKILÖTIETOJASI 
NETISSÄ  
F-Secure ID PROTECTION 

etsii tietoturva-analyytikoiden 

tekemän työn ja pimeän verkon 

seurannan yhdistelmällä 

henkilötietojasi julki tulleista 

tietovuodoista.

REAALIAIKAISET 
TIETOVUOTOHÄLYTYKSET
Saat ilmoituksen heti, kun 

henkilötietojasti on ollut mukana 

tietovuodossa. F-Securen johtava 

salauksenpurkuosaaminen 

löydösten lyhyt viiveaika takaavat 

laadukasta dataa nopeasti. 

IDENTITEETTIVARKAUSTUKI 
Saat asiantuntijoiltamme apua ja 

toimintaohjeita, jos henkilötietosi 

ovat vuotaneet verkkoon tai 

joudut identiteettivarkauden 

uhriksi.

SALASANOJEN HALLINTA
Säilytä salasanojasi turvallisesti ja 

käytä niitä kaikilla laittellasi. Saat 

tiedon, jos salasanasi eivät ole 

turvallisia, ja voit helposti luoda 

vahvoja salasanoja niiden tilalle.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjärjestelmät:  

Windows 11, 10, 8.1, 7 (SP1)

macOS 10.14 tai uudempi

iOS 13 tai uudempi

Android 6.0 tai uudempi

 

Internet-yhteys tarvitaan tilauksen 

vahvistamista ja päivityksiä  varten. 

Tarkista uusimmat tekniset tiedot 

osoitteesta www.f-secure.com/id-

protection
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F-SECURE TOTAL 
 
Kattava tietoturvapaketti kaikille laitteille

F-Secure TOTAL on premium-luokan tietoturvapaketti, joka sisältää kaiken, mitä tarvitset 

turvalliseen netinkäyttöön. TOTAL yhdistää maailmanluokan tietoturvan, yksityisyyden- ja 

verkkoidentiteettisuojan sekä helppokäyttöisen salasanojen hallintatoiminnon. Suojaa  

perheesi ja laitteesi yhdellä tilauksella.

SAFE
Tietoturva 

Palkittu tietoturvaohjelma 

suojaa kotitaloutesi kaikkia 

laitteita

ID PROTECTION 
Henkilötietojen suojaus 

 

Estä identiteettivarkaudet 

verkossa ja säilytä salasanojasi 

turvallisesti.

FREEDOME VPN
Yksityisyyden suojaus 

Yksityisyydensuojasovellus 

auttaa pysymään turvassa ja 

anonyyminä verkossa.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjärjestelmät:  

Windows 11, 10, 8.1, 7 (SP1)

macOS 10.15 tai uudempi

iOS 13 tai uudempi

Android 6.0 tai uudempi

 

Internet-yhteys tarvitaan tilauksen 

vahvistamista ja päivityksiä  varten. 

Tarkista uusimmat tekniset tiedot 

osoitteesta www.f-secure.com/total



F-SECURE 
ID PROTECTION

Kiristysohjelmasuojaus

Virustorjunta

Tuetut käyttöjärjestelmät

Selauksen suojaus

Verkkopankkisuojaus

Perheen suojaus

VPN (Virtual private network)

Vaihda virtuaalinen sijainti

Wi-Fi suojaus

Seurannan suojaus

*

Valvo henkilötietojasi netissä

Reaaliaikaiset tietovuotohälytykset

Salasanojen hallinta

Identiteettivarkaustuki

Yksityisyys

Henkilötietojen suojaus

F-SECURE 
FREEDOME VPN

F-SECURE 
INTERNET SECURITY

F-SECURE 
SAFE

F-SECURE 
TOTAL

Tietoturva
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VERTAA TUOTTEITA

* F-Secure Internet Security ei sisällä lapsilukon etähallintatoimintoja.



Kolmenkymmenen vuoden kokemuksella

Suomalainen tietoturvayritys F-Secure on tehnyt jo yli 30 vuotta töitä ihmisten ja heidän laitteidensa suojaamiseksi 
haittaohjelmilta ja muilta uhilta. Paljon on muuttunut siitä, kun F-Secure perustettiin vuonna 1988 – maailma ja arki 
ovat digitaalisempia kuin koskaan aiemmin. Laitteet eivät ole ainoa suojattava asia nykyään, vaan myös rahasi, kotisi 
ja jopa henkilöllisyytesi voivat olla verkkorikollisten kohteena. Tämä voi tuntua välillä ylivoimaiselta tehtävältä. Siksi 

haluamme auttaa, jotta voit keskittyä itsellesi tärkeisiin asioihin. 

F-Secure suojaa niin yksityiskäyttäjät kuin yrityksetkin – kymmenet tuhannet yritykset, kuten lentoyhtiöt ja 
rahoituslaitokset, luottavat meihin. Henkilöasiakkaat saavat saman maailmanluokan tietoturvan kuin yrityksetkin – 

voit luottaa siihen, että vahdimme selustaasi aina. 
 
 

vip.f-secure.com


