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Digiturvallisuus on digitaalisessa muodossa olevien tietojen 

ja niiden käsittelemisen, siirtämisen ja säilyttämisen 

turvallisuudesta varmistumista. Digiturvallisuudella 

vaikutetaan myös fyysisen ympäristön turvallisuuden 

toteutumiseen.

MÄÄRITTELYÄ
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TAUSTAA

 Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia on talotekniikassa hyödynnetty jo 

pitkään ja hyvinkin monipuolisesti.

 Digitalisaation hyödyntäminen talotekniikassa on merkittävässä asemassa 

tavoiteltaessa kustannustehokkuutta ja mm. alhaisia ilmastovaikutuksia koko 

rakennuksen elinkaaren aikana.

 Talotekniikan digitalisaatioon liittyvien uhkien ja negatiivisten riskien hallinta ei 

kuitenkaan kaikin osin ole toivotulla tai edes hyväksyttävällä tasolla.

 Talotekniikka on PALJON muutakin, kuin perinteinen RAU, sillä siihen sisältyy 

mm. kaikki kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmät ja sairaalaympäristössä monia 

muualla tuntemattomia tai vähemmän käytettyjä järjestelmiä ja palveluita.

 Terveydenhuollon kiinteistöjen voidaan katsoa kuuluvan EU:n verkko- ja 

tietoturvadirektiivin (NIS-direktiivi) piiriin perustuen STM:n julkaisuun 2019:14 ” 

Kyberturvallisuus, Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille”.
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Tietoturvallisuus tai tietoturva 

tarkoittaa tietojen luottamuksel-

lisuuden, eheyden ja saata-

vuuden suojaamista. 

Tieto ei saa päästä karkaamaan 

siihen oikeudettomille eikä se saa 

muuttua perusteetta. Esimerkkinä 

hankkeen suunnitelmatiedot, 

laskutuksen perusteena oleva 

mittaustieto tai dynaamisesti 

vaihtelevan ostoenergian hinta 

säätöjärjestelmässä.

Häiriöt valvomo- ja etäkäyttö-

palveluiden saatavuudessa ovat 

yksi tietoturvariski. 

Kyberturvallisuudella pyritään 

digitaalisesti verkostoituneen 

yhteiskunnan turvallisuuteen. 

Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, 

ehkäistään ja varaudutaan 

digitaalisten ja verkottuneiden 

järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin.

Ihmisten terveyttä ja turvallisuutta 

uhkaavan vaaran sekä 

yhteiskunnallisten häiriöiden lisäksi 

kybervaikuttamisella voidaan myös 

aiheuttaa merkittäviä taloudellisia 

menetyksiä kiinteistöille pakottamalla 

talotekniset esim. huomattavaa 

energian kulutusta aiheuttavaan 

toimintatilaan tai vaikuttaa esim. 

lukitusjärjestelmän toimintaan.

Tietosuojaan kuuluvat 

ihmisten yksityiselämän 

suoja ja sitä turvaavat 

velvollisuudet 

henkilötietoja 

käsiteltäessä. 

Tietosuoja on yksi 

tietoturvan osa-alue, 

mutta koska tietosuojaan 

liittyy omaa 

lainsäädäntöä 

rangaistuksineen, 

aihealuetta on 

syytä

käsitellä 

erikseen.

DIGITURVAN

OSA-ALUEET
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 Talotekniikkaan kohdistuu kaikki tavanomaisen ICT:n digiturvan riskit ja 

uhkat, sekä lisäksi laitetason (OT) digiturvan riskit ja uhkat .

 Sairaalakiinteistöissä taloteknisiin järjestelmiin ja palveluihin voi kertyä tietoa 

asiakkaina olevista potilaista, esim. erilaiset olosuhdemittaukset ja 

kulunvalvontajärjestelmät voivat muodostaa henkilötietoa sisältävän 

rekisterin, joten tietosuojaan kohdistuvat uhkat ja riskit korostuvat.

 Talotekniset järjestelmät voivat olla esim. energiankulutukseen vaikuttavan 

kybervaikuttamisen kohde tai sellainen voidaan kaapata osaksi 

bottiverkkoa.

 Turvallisuusjärjestelmät ovat pääosin digitalisoituja, jolloin nekin voivat olla 

helpommin murrettavissa haluttuun tavoitteeseen pääsemiseksi.

TALOTEKNIIKAN DIGIRISKEISTÄ JA -

UHKISTA
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 Internet-yhteydet tarjoavat mahdollisuuden moneen, hyvässä ja pahassa.

 Myös kaikki verkostot ja niissä toimivat kumppanit ovat mahdollisia väyliä 

haittaohjelmien levitykselle tai muulle vaikuttamiselle.

 Kaikenlaiset tiedot ovat kiinnostuksen kohteena, jollei juuri 

sairaalakiinteistöön vaikuttamisen kannalta, niin myös sen käyttäjiin 

vaikuttamisen kannalta.
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TALOTEKNIIKAN DIGIRISKEISTÄ JA -

UHKISTA



TALOTEKNIIKAN DIGIRISKIEN

HALLINNASTA

 Pelkkä Internet-yhteyksien salaaminen ei riitä suojaukseen, myös 

käyttäjien sekä palvelujen autentikointi vaaditaan ja vielä vähintään 

kaksivaiheisesti.

 Kaikkien ohjelmien pitäminen ajan tasalla ja vanhojen, riskejä 

lisäävien laitteistojen uusiminen ennemmin kuin on pakko parantavat 

digiturvaa. 

 Haittaohjelmien tunnistus ja eristäminen, palomuurit, IDS ja IPS, 

verkkojen segmentointi jne. ovat myös talotekniikan verkoissa 

tarpeen, jos vain suinkin on saatavilla.

 Talotekniikan tietojärjestelmissä myös sisäinen kontrolli on tarpeen 

käyttöoikeuksien hallinnassa, käytön valvonnassa jne., apuna tulee 

käyttää lokeja ja niiden analysointia.
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 Varmuuskopiot, joista ainakin osa on off-line, auttavat jatkuvuuden 

hallinnassa, joka tulee olla suunniteltua ja harjoiteltua.

 Poikkeustilanteiden hallintaan auttavat hyvät suunnitelmat, koulutus, 

harjoittelu sekä oikeat menettelyt.

 KIRA-alalla vaikuttaa olevan tarvetta lisätä ja tehostaa kaikilla sen 

alueilla ja tasoilla digiturvaan liittyvää koulutusta.

 KIRA-alan digiturvaohjeistoa on ja lisää laaditaan, mutta niissä 

annetut suositukset pitää saada velvoittaviksi nostamalla ne osaksi 

sopimusten mukaista vaatimustasoa, esim. TateRYL.
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TALOTEKNIIKAN DIGIRISKIEN

HALLINNASTA



RAKENNUSTEN DIGITURVAOHJEET

Rakennusten digitaalisen turvallisuuden ohjeisto auttaa kaikkia rakennuksen elinkaaren 
aikaisia toimijoita varautumaan digiturvallisuutta uhkaaviin riskeihin.

 Kolme toisiinsa liittyvää ohjetta:

 Tilaajan ohje rakennushankkeeseen ryhtyvälle 
ja sen tilaajalle tavoiteasettelun tueksi. 
RT 103206 ja ST 70.40 

 Suunnittelijan ohje eri suunnittelualueiden ja
-vaiheiden tueksi. 

RT 103207 ja ST 70.41

 Kiinteistön ylläpidon ohje kiinteistöhallinnon,
-liiketoiminnan ja ylläpidon tueksi. 

RT 103208 ja ST 95.12

 Perustuu digiturvallisuuden suojaustasoihin
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SUOJAUSTASOT

 Digitaalisen turvallisuuden suojaustasojen määrittelyllä pyritään helpottamaan niin 

tilaajan, suunnittelijoiden kuin loppukäyttäjän mahdollisuuksia hahmottaa 

digitaalista turvallisuutta ilman melko raskasta riskianalyysiä, jonka tekeminen on 

kuitenkin vähintään suotavaa suojaustasoa 3 tai 4 edes osin vaativissa kohteissa.

 Seitsemään osa-alueeseen jaettu neliportainen suojauksen tasoluokittelu perustuu 

ST-ohjeisto 4:ssä ja ST-korteissa ST 603.16 - .18 esitettyyn ja siinä on hyödynnetty 

ST-kortin 710.02 ”Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturva” ja 

ASIS raportin FDN-BMS-2017 suosituksia.

 Osa-alueet ovat hallinnolliset keinot, henkilöturvallisuus, fyysinen turvallisuus,

digitaalinen turvallisuus, poikkeustilanteiden hallinta, jatkuvuuden hallinta ja 

ylläpito.

 Kattaa koko elinkaaren hankesuunnittelusta poistoon ja purkamiseen.
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SUOJAUSTASOT DT1…4

DT1 DT2 DT3 DT4

on suojauksen 

perustaso, jonka 

vaatimukset esim. 

asuinkiinteistön 

tulisi täyttää. 

Rajoittaa 

kuitenkin jo melko 

hyvin digitaalisen 

turvallisuuden 

riskejä

on hieman 

perustasosta 

kovennettu, ja 

soveltuu 

useimpien 

toimitilojen 

vaatimuksiksi 

huomioiden 

liiketoiminnan 

jatkuvuuden 

vaatimukset 

paremmin kuin 

DT1

on vaativiin, 

kuten esim. 

terveydenhuollon 

kohteisiin 

tarkoitettu, mutta 

ei vielä täyttä 

suojaa tarjoava

vaatimusten 

mukaisia kriittisen 

turvallisuuden 

kohteita on jo 

melko vähän ja 

tähtää täyteen 

suojaukseen 

talotekniikkaan 

kohdistuvien 

digitaalisen 

turvallisuuden 

riskien 

vaikutuksilta
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LIITTEISTÄ

Ohjeissa on useita liitteitä:

 DT-taulukko on kaikissa, saatavana myös xls-muodossa

 Tilaajan ohjeessa on vaatimusten tarkistuslista

 Suunnittelijan ohjeessa on mm. esimerkkejä haavoittuvuuksista 

ja riskien hallintakeinoista sekä täydennykset HJR18 ja TATE18 tehtäväluetteloihin
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KIITOS

Lisätietoja antavat:

Yleensä:

Antti Nyqvist, valmiuspäällikkö, Digipooli, Teknologiateollisuus ry

antti.nyqvist@teknologiateollisuus.fi    040 861 9446

Muuten vaan:

Ari Järvinen, KyberGuide

ari.jarvinen@eou-palvelut.fi    040 736 4253
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Pekka Vepsäläinen   +358 40 152 2628   pekka.vepsalainen@tikkasec.fi @pveps @tikkasec

HANKINTOJEN 

TIETOTURVA –

KILPAILUTUKSESTA 

ELINKAAREN 

HALLINTAAN
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Pekka Vepsäläinen  

Tikkasec Oy

mailto:pekka.vepsalainen@tikkasec.fi
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➢Tietoturva on riskienhallintaa

➢Tietoturvan huomiointi hankintaprosessissa

➢Elinkaarinäkökulma hankintojen tietoturvassa

Sisältö
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TIETOTURVA ON 

RISKIENHALLINTAA
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➢ Tiedon luottamuksellisuus – pääsy tietoihin vain niillä, joilla tarve

• Esim. hoitosuhde asiakkaaseen

• Tietoturvakontrolleja mm. pääsynhallinta, tiedon salaus

➢ Tiedon eheys (&kiistämättömyys) – oleellista terveydenhuollossa!

• Esim. hoitopäätökset mitattuun tietoon perustuen

• Tietoturvakontrolleja mm. tiivistefunktiot (tarkistussumma), käyttölokit

➢ Tiedon saatavuus – tarvittava tieto on saatavilla, kun sitä tarvitaan

• Esim. hoitopäätöksiä tehtäessä.

• Kontrolleja mm. yhteyksien kahdentaminen, varajärjestelmät

➢ Täydellistä tietoturvaa ei ole -> tietoa turvataan riskilähtöisesti

• Tietoturvakontrolleilla hallitaan niitä riskejä, jotka eivät ole hyväksyttäviä

• Riskilähtöisellä lähestymisellä pystytään kohdistamaan resursseja oikein – niin rahaa, ihmisten aikaa kuin 

teknisiä ratkaisuja

Tietoturvan peruselementit sote-ympäristössä
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Tietoturvallisuus

TEKNOLOGIAPROSESSIT

IHMISET

TIETOTURVA ON MEIDÄN JOKAISEN VASTUULLA!
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Tietoturva kiteytettynä kolmeen askeleeseen

1. Tunne toimintaympäristösi

• Käsiteltävä tieto, tietojärjestelmät, tiedon käsittelijät, sijainnit, jne.

2. Ymmärrä toimintaa vaarantavat tietoturvauhkat

• Uhkamallinnus

• Riskianalyysi

3. Suojaudu uhkia vastaan

• Erilaiset tietoturvakontrollit / riskienhallintakeinot

• Seuranta & korjaustoimenpiteet, esim. tietojärjestelmän päivittäminen

• Tietoturvavaatimukset hankinnoissa ovat merkittävässä roolissa

Kolme askelta kohti tietoturvallista toimintaa
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RISKIEN ARVIOINNIN JA RISKIENHALLINNAN PROSESSI

Uhkien tunnistaminen

Toimenpiteiden valinta ja 

toteutus

Riskin suuruuden määrittäminen

Seuraukset Todennäköisyys

Riskin merkittävyydestä 

päättäminen

Hyväksyttävä Ei hyväksyttävä

Seuranta 

& arviointi
Välittömät 

toimenpiteet
Jäännösriskit
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Uhkamallinnus osana riskien arviointia

Lähde: ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals (2016)
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Uhkamallinnus – HYÖKKÄYSPUU

Suojattava laite Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella ohjattu insuliinipumppu

Käyttötapaukset
Lääkäri seuraa 

potilaan glukoosiarvoja

Säädetään insuliinin 

annostelua 

insuliinipumpussa

Raportit 

hoitovasteesta ja 

trendeistä

Uhkat
Hyökkääjä seuraa 

potilaan glukoosiarvoja

Hyökkääjä aiheuttaa 

vahinkoa potilaalle 

väärällä 

insuliiniannostelulla

Hyökkääjä muuttaa 

raportteihin menevää 

dataa 

Hyväksikäyttö
Tallennetaan 

Bluetooth-

liikennettä

Muutetaan 

laite-

ohjelmistoa

Hyökkäys 

Bluetooth-

rajapintaan

Hyökkäys 

verensokeri-

mittariin

Muutetaan 

laite-

ohjelmistoa

Bluetooth-

liikenteen 

huijaus

Haavoittuvuus
Salaamaton 

arkaluonteinen 

tieto

Kovakoodatut 

salasanat 

laitteessa

Puskuri-

ylivuoto 

Bluetooth-

pinossa

Puskuri-

ylivuoto 

Bluetooth-

pinossa

Kovakoodatut 

salasanat 

laitteessa

Huonosti 

toteutettu 

todennus
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Case: Tutkijat löysivät sairaaloiden putkipostijärjestelmästä useita
kriittisiä haavoittuvuuksia (elokuu 2021)

Lähde: Cyberscoop. (2.8.2021). 

Yhdeksän kriittistä haavoittuvuutta, mm.
- Pääsy sairaalan tietoverkkoon

- Riski kiristyshaittaohjelmahyökkäyksille

- Riski potilastietojen vuotamiselle
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Case: IPNet-haavoittuvuus mahdollisti mm. lääkintälaitteen 
kaappaamisen etäyhteydellä

Kuinka hallita kolmannen osapuolen 

järjestelmäkomponentteja?

Lähde: U.S. Food and Drug Administration, Safety Communication. (1.10.2019). 
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CASE: Pilvipalveluiden turvallisuus / jaetut vastuut

Miten hallitset pilvipalveluita 

kokonaisuutena?

Lähde: Kyberturvallisuuskeskuksen “Pilvipalveluiden turvallisuudesta” opas (20.8.2020).
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➢Kymmenientuhansien 
suomalaisten potilastietoja 
varastettiin tietomurron 
yhteydessä

➢ Laiminlyöntejä potilastietojen 
turvallisen käsittelyn 
perustoimenpiteissä

➢ Järjestelmän riskiarvioissa ei oltu 
huomioitu riittävästi 
tietomurtoja uhkana

➢Hallinnollinen sakko: 608 000 €

Case: Psykoterapiakeskus Vastaamolle seuraamusmaksu 
tietosuojarikkomuksista

Ovatko tietoturvariskit aidosti 

hallinnassa?



”TIETOTURVALLA EI OLE ITSEISARVOA, VAAN SE ON 

OLEMASSA AINOASTAAN HOIDON LUOTETTAVUUDEN 

MAHDOLLISTAMISTA JA VARMISTAMISTA SEKÄ 

POTILASTURVALLISUUDEN TOTEUTUMISTA VARTEN.” 

JARI SEPPÄLÄ – KYBER-TERVEYS-HANKE
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ONKO TIETOTURVAKONTROLLI AINA RIITTÄVÄN TEHOKAS?
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Joitakin sote-sektoria koskevia lakeja, joissa riskinäkökulma mukana

➢Tietosuoja-asetus & tietosuojalaki

➢ Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta

➢EU:n lääkintälaiteasetus (MDR)

➢ Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

➢ Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä

➢Terveydenhuoltolaki

Lainsäädäntö & riskienhallinta
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TIETOTURVAN 

HUOMIOINTI 

HANKINTAPROSESSISSA
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Sote hankintojen tietoturva- ja tietosuojavaatimukset

Tietoturvavaatimuskanta: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-

oppaat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-hankintojen-tietoturva-ja

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-hankintojen-tietoturva-ja
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➢Täydellistä tietosuojaa tai tietoturvaa 

ei ole saavutettavissa

➢Riskien arvioinnin ja hallinnan kautta 

saavutetaan hyväksyttävä 

kompromissi

• Edellyttää tietoa ja ymmärrystä 

käsiteltävästä tiedosta ja 

käsittelyyn liittyvistä 

prosesseista

Tietoturva ja tietosuoja tukevat toisiaan

Lähde: Soten hankintojen tietoturvavaatimukset. (2019). Kyber-Terveys-hankkeessa tuotettu koulutusmateriaali.
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Tietoturva kiteytettynä kolmeen askeleeseen

1. Hahmota hankittavan laitteen/järjestelmän/palvelun toimintaympäristö
• Käsiteltävä tieto, tietojärjestelmät, tiedon käsittelijät, sijainnit, jne.

• Hyväksy eri toimintamallit erilaisille hankinnoille

2. Ymmärrä toimintaa vaarantavat tietoturvauhkat
• Uhkamallinnus

• Riskianalyysi

3. Suojaudu uhkia vastaan
• Erilaiset tietoturvakontrollit / riskienhallintakeinot

• Seuranta & korjaustoimenpiteet, esimerkiksi tietojärjestelmän päivittäminen

• Tietoturvavaatimukset hankinnoissa ovat merkittävässä roolissa

Kolme askelta kohti tietoturvallista HANKINTAA



Sairaalatekniikan päivät 2022

➢ Sisäiset toimijat, roolit ja vastuut

➢ Kuka on omistaja, joka vastaa 

kokonaisuudesta

• Esim. siitä että sopimukset ja 

dokumentit löytyvät sekä ovat ajan 

tasalla

➢ Ulkoiset toimijat (ulkoistus, 

palveluhankinta)

• Sopimukset (ymmärrettävä, mitattava)

• Kuka vastaa mistäkin elinkaaren 

vaiheesta

HANKINNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN YMMÄRTÄMINEN

Hankintakohtainen toimintaympäristö elinkaarivastuineen

ELINKAAREN

VAIHE

LAITE-,

SOVELLUS-,

OHJELMISTO-

TOIMITTAJA

Varmistaa ja

testaa

teknologian

turvallisuuden

Kuvaa tuotteen

turvallisuuden

Koventaa, testaa ja

kouluttaa tuoteen

Korjaa, testaa ja päivit-

tää tuotteen

Toteuttaa poistopro-

sessin

ULKOISTUS-KUMP‐
PANI

Varmistaa ja

testaa

teknologian

turvallisuuden

Kuvaa järjestelmän

turvallisuuden

Koventaa, testaa ja

kouluttaa toimituksen

Ylläpitää dokumentaa-

tion, korjaa, raportoi, 

tutkii, palauttaa

Toteuttaa poistopro-

sessin

SAIRAALAN

IT-YKSIKKÖ

Hallinnoi

integroinnin

turvallisuuden-

vaatimuksia

Dokumentoi

integraation

turvallisuuden

Varmistaa

integroinnin

turvallisuuden

Ylläpitää toiminnalli-

suuden ja 

dokumentaation toi-

minnallisuuden osalta

Toteuttaa poistopro-

sessin

SAIRAANHOITOPIIRI

Hallinnoi

projektin

turvallisuus-

vaatimuksia

Jakaa toimitus-

sopimuksen

tehtävät

Koordinoi ja valvoo

projektin testauksen

(Ylläpitää dokumen-

taation)

Toteuttaa poistopro-

sessin

HOITOYKSIKKÖ

Varmistaa

kumppanuus-

verkostonsa

jatkuvuuden

Johtaa, jakaa

vastuut ja asettaa

vaatimukset

Suunnittelee ja

valvoo käyttöönoton

Vastaa lain edessä jär-

jestelmän oikeasta 

käytöstä ja käytön 

koulutuksesta

Määrittelee postoluvan 

ja prosessin

TOIMIJA /

ELINKAAREN

VAIHE

TUOTEKEHITYS HANKINTA
TESTAUS &

KÄYTTÖÖNOTTO

TUOTANTO &

YLLÄPITO

KÄYTÖSTÄ-

POISTO

TUOTEKEHITYS HANKINTA
TESTAUS JA KÄYT-

TÖÖNOTTO

TUOTANTO JA YLLÄ-

PITO
POISTO

Lähde: Soten hankintojen tietoturvavaatimukset. (2019). Kyber-Terveys-hankkeessa tuotettu koulutusmateriaali.
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HANKINNAN VAIHEET, RISKIARVIO JA TIETOTURVAVAATIMUKSET

Lähde: Soten hankintojen tietoturvavaatimukset. (2019). Kyber-Terveys-hankkeessa tuotettu koulutusmateriaali.

Tärkein vaihe hankinnassa!
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Aloita piirtämällä itsellesi kuvia käyttötapauksista, jossa lähdet tiedon lähteeltä 
tiedon kohteeseen (esimerkiksi: verensokerimittauksen kulkeutuminen 
asiakkaalta hoitohenkilökunnalle).

1. Kuvaa käyttötapausten kautta järjestelmään tallentuva ja järjestelmän muutoin 
käyttämä tietosisältö

2. Kuvaa kohdan 1. tietojen käyttötarkoitus

3. Kuvaa mihin tieto tallentuu haluamassanne ratkaisussa

4. Kuvaa tiedon elinkaari eli kuinka kauan mitäkin tietoa pitää säilyttää (kts. 
tiedonhallintasuunnitelma ja kirjaa vähintään tahtotila)

5. Kuvaa ajatellut toimijat sekä heidän roolinsa tietojen käsittelyssä

6. Kuvaa kuka vastaa mistäkin osasta tietojen käsittelyä

Ennakkotyö sujuvoittaa vaatimusten sovittamista

Lähde: Soten hankintojen tietoturvavaatimukset. (2019). Kyber-Terveys-hankkeessa tuotettu koulutusmateriaali.
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Ennakkotyö

Lähde: Soten hankintojen tietoturvavaatimukset. (2019). Kyber-Terveys-hankkeessa tuotettu koulutusmateriaali.
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ELINKAARINÄKÖKULMA 

HANKINTOJEN 

TIETOTURVASSA
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➢ Tiedon elinkaaren huomiointi tiedon keräämisestä sen tuhoamiseen

➢ Henkilötietoa käsitellään eri prosesseissa ja eri tahojen toimesta tiedon elinkaaren eri 

vaiheissa

➢ Ketkä pääsevät tietoon käsiksi, esimerkiksi muokkaamaan tietoja?

• Tietojärjestelmien ja laitteiden ylläpito, etäyhteydet, jne.!

➢ Kuinka tietoturva on huomioitu eri vaiheissa elinkaarta?

• Asiakastietolaki: ”Asiakastietojen tulee säilyä eheinä ja muuttumattomina koko niiden säilytysajan.”

➢ Säilytysajat huomioitava

• Kun säilytysaika on umpeutunut, tulee tiedot joko poistaa tai anonymisoida

• Huomioitava myös muun lainsäädännön vaikutukset elinkaareen, esim. Sosiaali- ja terveysministeriön 

asetus potilasasiakirjoista 298/2009

➢ Mikä on hankittavan laitteen tai järjestelmän elinkaari suhteessa tiedon elinkaareen?

Tietosuoja ja tiedon elinkaari
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Merkittävimmät muutokset perinteisesti toteutettuihin tietoturvavaatimuksiin

➢edellytetään jatkuvuutta (esim. suojauskyvykkyyden säilyttäminen)

➢ testataan vaatimusten säilyvyyttä läpi elinkaaren (maailma muuttuu)

➢ varmistetaan irtautuminen (tiedon jatkuvuus)

TIETOTURVAVAATIMUKSET ELINKAAREN AIKANA

Lähde: Soten hankintojen tietoturvavaatimukset. (2019). Kyber-Terveys-hankkeessa tuotettu koulutusmateriaali.
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Laitteen ja ohjelmiston elinkaarimalli

Pre-market Post-market

2-4v yli 10v

Lähde: Soten hankintojen tietoturvavaatimukset. (2019). Kyber-Terveys-hankkeessa tuotettu koulutusmateriaali.
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➢Teknisten haavoittuvuuksien hallintaprosessit

• Haavoittuvuuksista on hankittava ajantasaista tietoa

• Altistuminen haavoittuvuuksille on arvioitava -> riskejä vastaavat 

toimenpiteet

➢Kehitys- ja tukiprosessien turvallisuus

• Ohjelmistopäivitysten ja muutosten hallintamenettelyt

➢Tietoturvahäiriöiden hallinta

• Tietoturvatapahtumien raportointi ja arviointi -> päätöksenteko

• Tietoturvahäiriöihin vastaaminen ja niistä oppiminen

• Toimittajan tuki asiakkaalle!

Esimerkkejä elinkaaren aikaisesta tietoturvasta
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➢Laitteen tai järjestelmän käytöstä poisto tulee myös huomioida koko 

elinkaaressa

➢Tarvittavat ohjeistukset käyttäjälle / ylläpitäjälle mm. tiedon 

tuhoamisesta

• Kuvaukset normaalista poistoprosessista ja relevantit tiedot järjestelmän 

poistamiseen liittyen

• Lisäksi asiakkailla syytä olla vaatimuksena: vaihtoon ja migraatioon liittyvät 

tiedot

➢Tiedon poistaminen turvallisesti laitteesta / järjestelmästä

• Poistoprosessissa luottamuksellisen tiedon huomiointi

• Sen varmistaminen, että tieto on poistettu oikein

Elinkaaren loppu: käytöstä poisto
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➢ Tietoturvaa tulee pystyä ylläpitämään koko järjestelmän tai laitteen elinkaaren 
ajan

• Toimittajalta kysytään hankintavaihteessa, onko compliant, mutta valvotaanko sitä 
jälkikäteen?

• Auditoinnille ei ole selkeää mallia, eikä se ole osa normaalia toimintaa

➢ Päävastuussa tietoturvan ylläpidosta on järjestelmän omistaja. Käytännön vastuu 
sote-organisaation kumppanilla / järjestelmän tai laitteen toimittajalla

• Satoja tietojärjestelmiä sote-organisaatiossa -> omistajuus on iso haaste

• Sopimusten ketjuttuminen -> vastuiden määrittely/ymmärtäminen

➢ Haasteita ja ratkaisuja pohdittiin Kyber-Terveys-hankkeessa

• Sopimusten valvonta / toimittajien auditointi – prosessin kehittäminen

• ”Omistajan käsikirja”

• Ratkaisujen tietoturva-arviointi hankintavaiheessa ja elinkaaren aikana

• Auditointien ja tietoturva-arviointien tulosten jakaminen?

SOPIMUSTEN VALVONTA – AVAIN TIETOTURVAN ELINKAAREN 
AIKAISEEN HALLINTAAN?



Twitter: @pveps @tikkasec

Yhteenveto hankintojen 

tietoturvasta
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➢Tietoturvavaatimukset ovat riskienhallintatyökalu, joka on 
sovitettava käsiteltävään tietoon

• Tietoriski sekä kustannusriski

➢Järkevät tietoturvavaatimukset edellyttävät organisaatiolta 
riskienhallintatyötä tukevia rakenteita

• Selkeä käsitys hankinnan kohteeseen liittyvistä toimijoista
sekä näiden rooleista ja vastuista

• Vaatimusten sujuva käsittely edellyttää tietoturvapalvelua, 
joka auttaa vaatimusten sovittamisessa

• Projektimalli, jonka avulla voidaan pakottaa tietoturva 
riittävän aikaisin mukaan hankintaan

• Muutoshallinta, jonka avulla elinkaaren tietoturva on 
helpompi ylläpitää

Tietoturvavaatimukset hankinnassa on riskienhallintaa!

Hankintojen tietoturva-

vaatimustaulukko 

riskienhallintatyökaluna

Nämä pitää lisäksi

ratkaista jotta elinkaari

on turvattu
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➢Tunnistetaan kaikki tieto, tietojärjestelmät ja tiedon käsittelyyn 

liittyvät toimijat, jotka ovat osana hankittavaa laitetta/järjestelmää

• Myös liitännäisjärjestelmät ja laitteet

➢Tiedon kriittisyysluokittelu

➢Tietovirtakaaviot

• Mitä tietoa kulkee ja minne?

• Erityisesti laitteen/järjestelmän ulkopuolelle menevä tieto

• Mitkä muut järjestelmät tai käyttäjät pääsevät tietoon käsiksi?

Tietoinventaario riskienarvioinnin pohjana
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Uhkamallinnus osana riskien arviointia

Lähde: ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals (2016)
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Uhkamallinnus osana riskien arviointia

Lähde: ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals (2016)
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➢ Tietoturvavaatimukset riskianalyysin pohjalta kuntoon koko elinkaaren ajalle

• Järjestelmähankinnat

• Palveluhankinnat

• Suorahankinnat

• Konsultointi

• Sisäinen tekeminen

➢ Tietoturvavaatimusten valinnassa kannattaa hyödyntää ”parhaita käytäntöjä”, sekä standardeja

• Mm. ISO27002 Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls

• Soten hankintojen tietoturvavaatimuskanta

➢ Seuranta, valvonta ja tietoturvan tehokkuuden arviointi

➢ Korjaavat toimenpiteet

➢ Tietoturvavaatimuskanta: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-
oppaat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-hankintojen-tietoturva-ja

Tietoturvavaatimukset hankinnoille

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-hankintojen-tietoturva-ja
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