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Johdanto 

Terveydenhuoltoalalla tietojenkäsitte-
lyyn kohdistuu aivan erityisiä vaatimuk-
sia. Potilastietojen eheys ja saatavuus 

ovat äärimmäisen tärkeitä potilaiden 
turvallisen hoidon kannalta. Toisaalta 

tietojen luottamuksellisuutta on suojat-
tava paitsi yksityisyyden suojan takaa-
miseksi, myös henkilötietojen rikollisen 

käytön estämiseksi. Sairaalaympäristön 
toimivuus on kriittisen tärkeää potilai-

den hoidolle, mikä asettaa muun muas-
sa sairaalarakennusten kiinteistöauto-
maation kyberturvallisuuden tärkeään 

asemaan. 

Raportti on korkean tason katsaus tär-
keimpiin terveydenhuoltoalan kybertur-

vallisuutta uhkaaviin ilmiöihin. Raportti 
on tarkoitettu herättämään keskustelua 
terveydenhuollon organisaatioiden joh-

tajien keskuudessa ja valaisemaan ky-
berturvallisuuden merkitystä osana ter-

veydenhuollon häiriönsietokykyä (resi-
lienssi). Raportti sisältää katsauksen 

ohjelmistohaavoittuvuuksiin, tietojär-
jestelmätason uhkiin, erilaisiin tietojen 
käsittelyä kuten tietosuojaa ja tietotur-

vaa koskeviin kysymyksiin sekä organi-
saation vaikutusta kyberturvallisuuteen. 

1 Organisaation kyky käsi-

tellä kyberturvallisuutta 

Kyberturvallisuuden kehittäminen vaatii 

perehtyneisyyttä uhkaskenaarioihin, 
organisaation työtapoihin ja tietotek-
niikkaan. Monet etevimmistä tervey-

denhuoltoalan kyberturvallisuuden 
osaajista ovat töissä organisaatioiden 

tietohallintoyksiköissä. 

Monet terveydenhuollon suurimmista 
kyberuhista liittyvät kuitenkin lääketie-

teellisiin laitteisiin (ks. kappaleet 4, 5 ja 
8), joiden hallinta ei tyypillisesti kuulu 
tietohallinnon tehtäviin. Tietohallinto voi 

tuottaa verkkoyhteydet lääketieteellisil-
le laitteille, mutta laitteiden ylläpitovas-

tuu on lääketieteellisen tekniikan yksi-

köillä. Lääketieteellisen tekniikan kan-
nalta potilaiden hyvä hoito on tietysti 

etusijalla ja kyberturvallisuudesta huo-
lehtimiseen ei yksiköissä välttämättä 

ole määrätietoisesti kehitetty kykyä. 
Olemassa olevat kyvyt ovat hajallaan. 

Kyberturvallisuus tulisi nähdä tärkeänä 

osana potilaiden hoidon laatua kaikissa 
organisaatioyksiköissä. Organisaatioi-
den olemassa olevaa osaamista kannat-

taa käyttää joustavasti esimerkiksi ko-
koamalla poikkihallinnollisia asiantunti-

ja- ja toimintaryhmiä ja viemällä niiden 
kautta kyberturvallisuusasioita organi-
saatioyksiköiden ja ylimmän johdon 

tietoon. Näin johto voi arvioida kybe-
ruhkien aiheuttamaa kokonaisriskiä ja 

vaikuttaa tärkeisiin asioihin. 

2 Ohjelmistojen haavoittu-
vuudet 

Kaikissa ohjelmistoissa on virheitä. Osa 
virheistä altistaa tietoturva- tai tie-
tosuojaloukkauksille. Sellaisia virheitä 

kutsutaan haavoittuvuuksiksi. 

Haavoittuvuuksia voidaan käyttää pa-
hantahtoisesti hyväksi esimerkiksi seu-

raaviin tarkoituksiin: 

 mielivaltaisten komentojen suorit-
taminen 

 haittaohjelmien levitys 

 käyttöoikeuksien laajentaminen 

 salassa pidettävien tietojen paljas-

taminen 

 ohjelmiston tai järjestelmän toimin-
nan estäminen 

Olennaista ei siis ole arvioida, missä 

ohjelmistoissa haavoittuvuuksia voisi 
olla, vaan mitä tehdä kun haavoittu-

vuus tunnistetaan ohjelmistossa. Haa-
voittuvuuksia on pystyttävä hallitse-
maan. 
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Seuraavassa kuvaajassa näkyy julkises-
ti listattujen uusien ohjelmistohaavoit-

tuvuuksien (CVE) määrä vuosittain. 

 

 

Tärkeitä osatekijöitä organisaation haa-
voittuvuuksien hallintakykyyn ovat 

 toiminta tietoturvaloukkaustilanteis-
sa ja sellaisen uhatessa on suunni-

teltu ennakkoon 

 olemassa on ajantasainen lista käy-
tössä olevista laitteista ja niiden oh-

jelmistoista 

 kunkin laitteen, järjestelmän ja oh-
jelmiston tärkeys ja riippuvuudet on 

arvioitu ennakkoon 

 laitteiden ja järjestelmien päivittä-
miseen on nimetty riittävä määrä 

osaavia henkilöitä 

 valmistajien tietoturvatiedotteita 
seurataan jatkuvasti 

 ilmoituksia haavoittuvuuksista sekä 
tietoturva- ja tietosuojaloukkauksis-

ta kyetään ottamaan vastaan sekä 
organisaation sisältä että sen ulko-

puolelta 

 havaittuihin haavoittuvuuksiin rea-
goidaan viivytyksettä tärkeysluoki-

tuksen mukaisesti 

 tapauksista opitaan ja toimintaa pa-
rannetaan. 

Lisää tietoa haavoittuvuuksien ja tieto-
turvaloukkausten hallinnasta on Viestin-

täviraston ohjeessa 4/2010 "Tietoturva-
loukkaustilanteisiin varautuminen" 

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausja
valvon-
ta/ohjeetjajulkaisut/ohjeidentulkintojen

suositustenjaselvitystenasiakir-
jat/ohje42010tietoturvaloukkaustilantei

siinvarautuminen.html. 

3 Mobiililaitteet 

Mobiililaitteet kuten älypuhelimet ja 
tabletit ovat suorituskykyisiä tietokonei-

ta. Niihin kohdistuu samanlaisia kybe-
ruhkia kuin kannettaviin tietokoneisiin-

kin. Niiden tietoturva- ja hallintaominai-
suudet eivät kuitenkaan aivan vastaa 

tavallisten tietokoneiden ominaisuuksia. 
Lisäksi mobiililaitteiden käyttötavat ko-
rostavat laitteiden katoamisen ja luvat-

toman käytön uhkia. 
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https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeetjajulkaisut/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/ohje42010tietoturvaloukkaustilanteisiinvarautuminen.html
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeetjajulkaisut/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/ohje42010tietoturvaloukkaustilanteisiinvarautuminen.html
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeetjajulkaisut/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/ohje42010tietoturvaloukkaustilanteisiinvarautuminen.html
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeetjajulkaisut/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/ohje42010tietoturvaloukkaustilanteisiinvarautuminen.html
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeetjajulkaisut/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/ohje42010tietoturvaloukkaustilanteisiinvarautuminen.html
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeetjajulkaisut/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/ohje42010tietoturvaloukkaustilanteisiinvarautuminen.html
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Tavallisten tietokoneiden tapaan myös 
organisaation käyttämät mobiililaitteet 
on syytä saada tietohallinnon keskitet-

tyyn hallintaan. Näin organisaation tie-
toja käsittelevät laitteet ja niiden ko-

koonpano tiedetään, niitä voidaan päi-
vittää ja tarvittaessa myös estää niiden 
avulla tehtävä tietojenkäsittely, jos laite 

esimerkiksi ilmoitetaan kadonneeksi. 

Riittävän luotettavan ja helppokäyttöi-
sen järjestelmän luominen mobiililait-

teiden ja niiden käyttäjien tunnistami-
seen on haaste. Luotettava tunnistami-
nen liittyy kiinteästi asianmukaisten 

käyttövaltuuksien myöntämiseen. 

Työntekijöiden omien laitteiden käyttö 
organisaation tietojen käsittelyyn 

("bring your own device"- eli BYOD-
käytäntö tai omien laitteiden omatoimi-

nen käyttö) on edellä mainitun seura-
uksena ongelmallista. Niiden keskite-
tyssä hallinnassa on sekä teknisiä että 

oikeudellisia ongelmia. 

Mobiililaitteiden käytettävyys nojaa 
vahvasti yleisten matkapuhelinverkko-

jen toimivuuteen. Vakavia matkapuhe-
linverkkojen toimivuushäiriöitä on vuo-
sittain noin kymmenen kappaletta. Ter-

veydenhuoltoalan on syytä varautua 
toimivuushäiriöihin niin, ettei yhden 

teleyrityksen verkon vakava toimi-
vuushäiriö lamauta omaa toimintaa. 
Toimivia varautumiskeinoja ovat esi-

merkiksi useampien eri verkoissa toimi-
vien teleyritysten liittymien hankkimi-

nen tärkeimpiä toimintoja varten sekä 
vaihtoehtoisten työntekotapojen säilyt-

täminen ja säännöllinen käyttö mobiili-
käytön rinnalla. 

 

Potilastiedot ovat terveydenhuoltoalan 
arvokkainta ja arkaluontoisinta tietoa. 
Niiden luottamuksellisuutta, eheyttä ja 

käytettävyyttä täytyy suojella huolelli-
sesti. Tietojen luvattoman katsomisen 

estämiseksi voi olla tarpeen rajoittaa 
tietojen katselu tapahtuvaksi vain tie-
tyissä tiloissa. Mobiililaitteilla toimivaa 

rajoitusta voi kuitenkin olla vaikea to-
teuttaa muuten kuin täyskieltona. Se 

taas vaarantaa tietojen käytettävyyden, 
jos työntekotavan oletetaan olevan liik-
kuva. 

Matkapuhelinten tietoturvasta voi lukea 

lisää osoitteista: 
https://www.viestintavirasto.fi/kybertur

valli-
suus/laitteenturvallinenkaytto/matkapu
helin.html ja 

https://www.viestintavirasto.fi/2014/10
/ttn201410241327. 

4 Yhteiskäyttöiset tunnuk-

set 

Useamman kuin yhden henkilön käyt-

tämät tunnukset tietojärjestelmiin ja 
laitteisiin ovat valitettavan yleinen käy-

täntö. Joissakin harvoissa järjestelmissä 
syynä ovat niiden tekniset rajoitteet, 
mutta useimmissa tapauksissa jokaisel-

le käyttäjälle voitaisiin tehdä henkilö-
kohtaiset tunnukset. 

Yhteiskäyttöisten tunnusten riskejä: 

 Tunnuksista tulee julkisia salaisuuk-

sia: tunnukset tietävät muutkin kuin 
ne, joiden ne pitäisi tietää. Seurauk-

sena voi olla luvaton käyttö. 

 Tunnuksella on kaikki käyttövaltuu-
det, jolloin kuka tahansa käyttäjä 
voi käyttää järjestelmää virheellises-

ti tai väärin. 

63 % 
63 % IT-ammattilaisista uskoo jonkin tietoturvaloukkauksen 

organisaatiossaan tapahtuneen mobiililaitteiden kautta. 
Lähde: Ponemon Institute, 2014 

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/laitteenturvallinenkaytto/matkapuhelin.html
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/laitteenturvallinenkaytto/matkapuhelin.html
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/laitteenturvallinenkaytto/matkapuhelin.html
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/laitteenturvallinenkaytto/matkapuhelin.html
https://www.viestintavirasto.fi/2014/10/ttn201410241327
https://www.viestintavirasto.fi/2014/10/ttn201410241327
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Väärinkäyttötapauksissa syyllistä voi 
olla vaikea tai mahdoton selvittää. 

Henkilökohtaisia tunnuksia käytettäes-

sä: 

 henkilön oikeus tarkastella tietoja 
voidaan varmistaa, 

 henkilöltä voidaan evätä pääsy jär-

jestelmään helposti ilman, että se 
vaikuttaa järjestelmän muihin käyt-

täjiin, 

 järjestelmän käyttövaltuudet voi-
daan mukauttaa kunkin henkilön 

tehtävien tarpeiden mukaan, 

 henkilön tekemästä tietojenkäsitte-
lystä voidaan muodostaa loki, jolloin 
riski jäädä kiinni luvattomasta käy-

töstä kasvaa. 

Terveydenhuollon asiakastietojen käsit-
telylle asetetaan käyttäjien tunnista-

mista ja lokikirjauksia koskevia vaati-
muksia esimerkiksi laissa 159/2007. 

Samoja käytäntöjä on hyvä soveltaa 
myös muissa kuin asiakastietojen käsit-
telyyn tarkoitetuissa terveydenhuollon 

tietojärjestelmissä. 

Salasanoista on lisää tietoa esimerkiksi 
osoitteessa: 

https://www.viestintavirasto.fi/2014/12
/ttn201412031257. 

5 Laite- ja järjestelmätoi-

mittajien etäyhteydet 

Moniin laitteisiin ja järjestelmiin on tek-

nisesti mahdollista ottaa etäyhteyksiä. 
Etäyhteyttä käyttäen järjestelmän val-
mistaja voi selvittää ja ratkaista asiak-

kaan tai järjestelmän itsensä raportoi-
mia ongelmia käymättä paikan päällä. 

Järjestelmän käyttäjäorganisaatiolla 

pitäisi olla vapaus päättää, antaako se 
järjestelmän toimittajan käyttää etäyh-
teyttä. Aina päätös ei kuitenkaan ole 

riippumaton: kaikki järjestelmätoimitta-
jat eivät suostu myymään järjestelmää, 

jos asiakas ei hyväksy etäkäytön salli-
via käyttöehtoja. 

Ongelmien selvittely ja korjaaminen 

vaativat tyypillisesti laajoja käyttöoike-
uksia järjestelmään. Ylläpitoa varten 

tehdyllä etäyhteydellä voi siis olla mah-
dollista käsitellä salassa pidettäviä ja 

potilasturvallisuuteen suoraan vaikutta-
via tietoja. 

Etäyhteyden käytöstä voidaan ja tulisi-
kin sopia järjestelmän toimittajan kans-

sa niin, että molemmat osapuolet ym-
märtävät vastuunsa tietojen suojaami-

sesta ja sitoutuvat hyväksyttävän käy-
tön sääntöihin. 

Järjestelmän toimittajalta kannattaa 

vaatia, että etäyhteys on toteutettu tie-
toturvallisesti. Keskeisiä vaatimuksia 
ovat: 

 Järjestelmän on toimittava, vaikka 

etäyhteydet estettäisiinkin esimer-
kiksi palomuurilla. 

 Etäyhteyden osapuolten tunnistami-

nen esimerkiksi varmentein. 

 Ei järjestelmään pysyvästi koodattu-
ja tunnuksia ja salasanoja. Käyttä-

jäorganisaation on pystyttävä vaih-
tamaan kaikki salasanat. 

 Tietoliikenteen vahva salaus päästä 
päähän. 

 Järjestelmän koventaminen: kaikki 
tarpeettomat palvelut suljetaan, jot-
tei niitä voitaisi käyttää väärin. 

 Tunnetut ohjelmisto- ja protokolla-

haavoittuvuudet korjaavat päivityk-
set asennetaan aina viivytyksettä. 

Suojaamisen kannalta hyödyllistä on 

myös, jos etäyhteydet otetaan vain tie-
tyistä IP-osoitteista käsin ja suojattava 
järjestelmä voidaan laittaa rajoittavan 

palomuurin taakse. Tällöin etäyhteydet 
järjestelmään voidaan sallia vain luetel-

luista osoitteista ja järjestelmä voidaan 

https://www.viestintavirasto.fi/2014/12/ttn201412031257
https://www.viestintavirasto.fi/2014/12/ttn201412031257
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pitää mahdollisimman hyvin haitallisen 
liikenteen tavoittamattomissa. 

Organisaation sisäverkko kannattaa 

segmentoida niin, että laitteet ja järjes-
telmät, joihin täytyy saada etäyhteyk-

siä, ovat eri verkkolohkossa kuin ne 
verkkoon kytketyt järjestelmät, joihin 

etäyhteyksiä ei tarvita. Näin etäyhteys-
palvelun mahdolliset haavoittuvuudet 
eivät suoraan vaaranna muun sisäver-

kon tietoturvaa. 

Etäyhteyksien verkkoliikennettä kan-
nattaa valvoa. Valvonnan perusedelly-

tys on, että hyväksyttävä liikenne tun-
nistetaan ja siitä poikkeava liikenne 
voidaan automaattisesti poimia ana-

lysoitavaksi. 

6 Haittaohjelmien leviämi-

nen 

Haittaohjelmat (puhekielessä "tietoko-
nevirukset") leviävät etupäässä murret-

tujen verkkosivustojen ja verkko-
mainosten, sähköpostin ja sosiaalisen 

median välityksellä. Pelkkä vierailu si-
vustolla, jolle hyökkääjä on onnistunut 
ujuttamaan haittakoodia, voi saada 

haittaohjelman asentumaan vierailijan 
tietokoneelle. Työntekijän tietokoneelta 

haittaohjelma voi levitä edelleen muual-
le organisaation verkkoon. Haittaohjel-

mien tarttumisesta murretuilta sivus-
toilta voi lukea lisää osoitteesta: 

https://www.viestintavirasto.fi/2015/09
/ttn201509280841. 

Haittaohjelmia levittävää verkkosivus-

toa ei ihminen yleensä pysty tunnista-
maan sivuston osoitteesta eikä edes 
sisällöstä. Ajantasaisen haittaohjelmien 

torjuntaohjelman käyttö on välttämä-
töntä.Myös sähköpostin ja sosiaalisen 

median välityksellä leviävien haittaoh-
jelmien torjunnassa torjuntaohjelmilla 
on osansa, mutta käyttäjien tietoturval-

linen toiminta on suojauksista tärkein ja 
paras. Verkkorikolliset pyrkivät monin 

tavoin huijaamaan ihmisiä asentamaan 
haittaohjelmia koneilleen. 

Haittaohjelmia levittävät viestit saatta-
vat sisältää: 

 Kiinnostavaksi liitetiedostoksi naa-
mioidun haittaohjelman, jonka 
avaaminen tai esikatselu asentaa 

ohjelman. 

 Linkin haittaohjelmia levittävälle si-
vulle. 

MURRETTU 
SIVUSTO 

(piilotettu 
iframe, 

ensimmäisen 
tason 

uudelleen-
ohjaus) 

- Joomla, 
WordPress... 

- Malwertising 

TOISEN TASON 
UUDELLEEN-

OHJAUS 
RIKOLLISTEN 
HALLINNOI-

MALTA 
PALVELIMELTA 

(302 Found > 
redirect) 

"EK LANDING 
SITE" 

(varsinainen 
levityssivu) 

- Voimakkaasti 
obfuskoitu JS 

- Plugin-
tunnistus  

- XML DOM 
tietovuotohaa-
voittuvuus (JS 
pysähtyy jos se 
tunnistaa tietyn 

antivirus-
ohjelmiston) 

ENSIMMÄISEN 
TASON 

TARTUNTA 

Plugin-
tunnistuksen 

pohjalta 
selaimelle 
lähetetään 

sopiva 
haitallinen 

sovellus 

(Java, Adobe 
Reader, Adobe 

Flash, ja 
Silverlight) 

TOISEN TASON 
TARTUNTA 

 

Varsinaisen 
haittaohjelman 

lataaminen 
hyväksikäy-

tetyn 
selainlaajen-

noksen avulla, 
sekä sen 

suorittaminen 
hiekkalaatikon 

ulkopuolella 

https://www.viestintavirasto.fi/2015/09/ttn201509280841
https://www.viestintavirasto.fi/2015/09/ttn201509280841
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On siis tärkeää, että kaikki tunnistavat 
huijausyritykset. Se edellyttää terveen 

epäluuloisen asenteen ja "älä klikkaa 
kaikkea" -periaatteen opettamista käyt-

täjille. Tärkeitä kysymyksiä uhkan arvi-
ointiin ovat: 

 Miksi juuri minä sain tämän viestin? 

 Tunnenko viestin lähettäjän ja vies-

tissä mainitun asian? 

 Kuulostaako viesti liian hyvältä ol-
lakseen totta? 

Huijauksista voi lukea lisää osoitteesta: 

https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoi
mialas-
ta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-

artikkelit/nainmeitahuijataan-
raportti.html. 

Yksi vaarallisimmista haittaohjelmatyy-

peistä on tiedostoja salaava kiris-
tyshaittaohjelma (englanniksi "crypto-
graphic ransomware"). Nykyiset kiris-

tyshaittaohjelmat salaavat tietokoneen 
kiintolevyllä ja jaetuilla verkkolevyillä 

olevat käyttäjien tiedostot vahvalla jul-
kisen avaimen salakirjoitusmenetelmäl-
lä. Useissa suomalaisissakin organisaa-

tioissa on ollut kiristyshaittaohjelmatar-
tuntoja. 

Tiedostojen palauttamiseen on käytän-

nössä vain kaksi vaihtoehtoa: palautus 
varmuuskopioilta tai lunnaiden maksa-

minen rikollisille. Varmuuskopiointijär-
jestelmä on syytä suojata niin, että 
varmuuskopioiden päälle ei voi kirjoit-

taa. Muuten myös varmuuskopiot ovat 
vaarassa. Lunnaiden maksamista ei 

suositella, sillä maksamalla ei välttä-
mättä saa rikollisilta purkuavainta. 
Lunnaiden maksaminen myös pitää yllä 

rikollisten liiketoimintaa. 

 Lisää tietoa kiristyshaittaohjelmista 
voi lukea osoitteista: 

https://www.viestintavirasto.fi/tieto
atoimialas-

ta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-

artikkelit/ransomware-katsaus.html, 
https://www.viestintavirasto.fi/2015

/05/ttn201505181525 ja 
https://www.viestintavirasto.fi/2015

/02/ttn201502051515. 

7 Tietosuoja 

Tietosuojalla ja tietoturvalla on moni-
mutkainen suhde. Tietoturvajärjestelyil-

lä voidaan sekä suojella että loukata 
ihmisten tietosuojaa. Viime kädessä 

kyse on henkilötietoja käsittelevien ih-
misten toiminnasta. Ristiriita voidaan 
ratkaista hallinnollisella ja työprosessi-

en tietoturvalla: 

 Tehtävien eriyttäminen; kenenkään 
ei pitäisi olla oman työnsä ainoa val-

voja. 

 Henkilöstön kouluttaminen: 

o Kaikkien pitäisi omaksua 
asenne, että henkilötietoja 

saa käsitellä ainoastaan tie-
tyin hyväksytyin perustein. 

Kaikkien tulee tietää hyväk-
syttävät perusteet. 

o Henkilötietoja ei tule käsitellä 
sellaisissa tiloissa ja tilanteis-

sa, joissa tiedot voivat vahin-
gossa paljastua sivullisille. 

Hallinnollista ja työprosessien tietotur-

vaa voidaan tukea monilla teknisillä 
ratkaisuilla, kuten henkilökohtaisilla 

käyttäjätunnuksilla, rooliperusteisilla 
käyttöoikeuksilla ja tapahtumalokien 
keräämisellä ja automaattisella ana-

lysoinnilla (englanniksi security infor-
mation and event management, SIEM). 

Myös tapahtumalokien luomisessa on 
oltava tarkkana: on vältettävä paljas-
tamasta lokin kautta niitä tietoja, joiden 

luvatonta paljastumista lokilla pyritään 
torjumaan. 

Ihmisten terveystiedot ovat arvokasta 

kauppatavaraa Internetin pimeillä 
markkinoilla. Terveystietoja ja muita 

https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-artikkelit/nainmeitahuijataan-raportti.html
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-artikkelit/nainmeitahuijataan-raportti.html
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-artikkelit/nainmeitahuijataan-raportti.html
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-artikkelit/nainmeitahuijataan-raportti.html
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-artikkelit/nainmeitahuijataan-raportti.html
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-artikkelit/ransomware-katsaus.html
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-artikkelit/ransomware-katsaus.html
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-artikkelit/ransomware-katsaus.html
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/tietoturva-artikkelit/ransomware-katsaus.html
https://www.viestintavirasto.fi/2015/05/ttn201505181525
https://www.viestintavirasto.fi/2015/05/ttn201505181525
https://www.viestintavirasto.fi/2015/02/ttn201502051515
https://www.viestintavirasto.fi/2015/02/ttn201502051515
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henkilötietoja käyttäen rikollinen voi 
tehdä identiteettivarkauden ja hankkia 

esimerkiksi kulutusluottoja uhrin nimis-
sä.  

Hyvä katsaus terveystietovarkauksiin 

on luettavissa osoitteessa 
http://krebsonsecurity.com/2015/04/a-

day-in-the-life-of-a-stolen-healthcare-
record/. 

8 Sairaalan digitaaliset jär-

jestelmät 

Sairaaloissa on monia digitaalisia jär-
jestelmiä, jotka ovat käytännössä au-

tomaatiojärjestelmiä. Potilaiden elin-
toimintoja mittaavat laitteet voivat ke-

rätä tietoja potilaista ja lähettää hoito-
henkilökunnalle tietoja ja hälytyksiä 
huomiota vaativista tilanteista tietover-

kon yli. Lääkepumput voivat ottaa vas-
taan tietoja potilaille annettavista lää-

kemääristä ja muuttaa toimintaansa 
saamiensa tietojen perustella. Lisäksi 
tulevat monet kiinteistöautomaatiojär-

jestelmät, joiden toiminnalla voi olla 
suuri merkitys potilaiden terveydelle. 

Automaatiojärjestelmien yhteinen piirre 

on, että ne koostuvat herkistä laitteista, 
jotka digitaalisen tiedon varassa vaikut-

tavat fyysiseen maailmaan tai muutta-
vat fyysisestä maailmasta tekemiään 
havaintoja digitaaliseksi tiedoksi pää-

töksentekoa varten. Laitteiden odote-
taan toimivan tosiaikaisesti. 

Automaatiolaitteet ovat usein herkkiä 

käsittelemälleen datakuormalle. Liika 
tai vääränlainen tietoliikenne voi sotkea 
laitteiden toimintaa niin, etteivät ne 

toimi odotetulla tavalla. Seuraukset 
voivat järjestelmän käyttötarkoitukses-

ta riippuen olla jopa kohtalokkaita. 

Valitettavan useat automaatiolaitteet ja 
-järjestelmät on myös toteutettu tieto-

turvattomasti. Pahimmillaan laitteet 
eivät varmista vastaanottamiensa ko-
mentojen aitoutta ja sallivat sisältämi-

ensä tietojen käsittelyn ilman käyttäjän 
tunnistusta. 

Huolimattomasti asennetut järjestelmät 

saattavat olla auki internetiin, jolloin 
kuka tahansa mistä tahansa pääsee 

käsiksi järjestelmään. Suojaamaton 
automaatiolaite voi toimia helppona 

ponnahduslautana hyökkääjälle, joka 
pyrkii sisään organisaation muuhun 
verkkoon. 

Hyvä käytäntö on järjestellä eri järjes-

telmät sisäkkäisiin ja rinnakkaisiin tur-
vavyöhykkeisiin siten, että potilaisiin 

suoraan kytketyt järjestelmät ovat si-
simpänä muiden vyöhykkeiden suojaa-
mina. Näin myös häiriöihin varautumi-

nen sekä toimenpiteet häiriötilanteissa 
voidaan kohdentaa organisaation tehtä-

vän kannalta kriittisimpiin kohteisiin. 

Viestintävirasto kartoitti keväällä 2015 
suomalaisista internetiin kytketyistä 

verkoista suojaamattomia automaa-
tiolaitteita. Löydöksien joukosta ei voitu 
suoraan tunnistaa terveydenhuollon 

käyttämiä laitteita. Löydökset vaativat 
kuitenkin ihmisen tekemää tulkintaa, 

joten suojaamattomia terveydenhuollon 
laitteita saattaa olla Suomessakin. Kiin-
teistöautomaatioon liittyviä suojaamat-

tomia laitteita löytyi tuhansia ja on to-
dennäköistä, että osa niistä on tervey-

denhuollon organisaatioiden käytössä. 
Suojaamattomia automaatiolaitteita voi 
kuka tahansa etsiä esimerkiksi Shodan-

hakukoneella. 

Lisää tietoa automaatiojärjestelmien 
tietoturvasta on artikkelissa: 

https://www.viestintavirasto.fi/2015/03
/ttn201504011647. 

9 Lisää aiheesta 

Filkins, Barbara: Health Care Cyber-

threat Report. A SANS Analyst White-
paper, February 2014. Saatavilla inter-

netissä osoitteessa: 

http://krebsonsecurity.com/2015/04/a-day-in-the-life-of-a-stolen-healthcare-record/
http://krebsonsecurity.com/2015/04/a-day-in-the-life-of-a-stolen-healthcare-record/
http://krebsonsecurity.com/2015/04/a-day-in-the-life-of-a-stolen-healthcare-record/
https://www.viestintavirasto.fi/2015/03/ttn201504011647
https://www.viestintavirasto.fi/2015/03/ttn201504011647
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https://www.sans.org/reading-
room/whitepapers/analyst/health-care-

cyberthreat-report-widespread-
compromises-detected-compliance-

nightmare-horizon-34735. 

KPMG: Health care and cyber security: 
Increasing Threats Require Increased 

Capabilities. Saatavilla internetissä 
osoitteessa: 

http://advisory.kpmg.us/content/dam/k
pmg-

adviso-
viso-

ry/PDFs/ManagementConsulting/2015/
KPMG-2015-Cyber-Healthcare-
Survey.pdf. 
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