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1. Johdanto 

1.1. Dokumentin tarkoitus 

Tämä dokumentti määrittelee Apotti -asiakas- ja potilastietojärjestelmän (myöhemmin ”järjestelmä”) tieto-

turvallisuutta ohjaavat, pääosin ei-toiminnalliset vaatimukset ja tarkentaa siten Apotti-kohdearkkitehtuurissa 

määriteltyjä tietoturvallisuuden keskeisiä periaatteita. Tietoturvallisuutta ja tietosuojaa määrittävien vaatimusten 

perimmäisenä päämääränä on varmistaa järjestelmässä käsiteltävien asiakas- ja potilastietojen luottamuksel-

lisuus, eheys ja saatavuus. 

Vaatimukset kuvaavat tietoturvallisuuden ja tiedon suojaamisen tavoitetilan, mutta ne eivät pääsääntöisesti 

määrittele keinoja ja toteutustapaa, joilla tavoitetila tulisi saavuttaa. Tällä menettelyllä halutaan varmistaa, että 

järjestelmätoimittajalle jää mahdollisuus täyttää vaatimukset tarkoituksenmukaisimmalla ja tilaajan kannalta 

kustannustehokkaimmalla mahdollisella tavalla. 

Vaatimuksissa lähtökohta on, että tietoturvallisuus rakentuu kerroksittain toteutetuista suojauksista. Mikäli yksi 

suojaus pettää, muiden kerrosten suojauskeinot takaavat sen, ettei tietojen luottamuksellisuus, eheys tai 

saatavuus vaarannu. Tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät vaatimukset kohdentuvat erityisesti seuraaviin 

kohteisiin: 

 Henkilöstö 

 Tietoturvallisuuden hallintamalli, henkilöstön koulutus ja ohjeistus  

 Toimitilat 

 Tietoverkot ja verkon aktiivilaitteet (reitittimet, kytkimet, palomuurit) 

 Palvelimet, levyjärjestelmät, tietokannat, tulostimet, päätelaitteet 

 Käyttöjärjestelmät ja sovellusohjelmistot 

Tietoturvallisuutta edistävät toimenpiteet tulee aina valita ja suunnitella siten, että ne mahdollistavat asiakas- ja 

potilastietojen tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja hoito-

prosesseissa. Erityisen tärkeää on mitoittaa toimenpiteet niin, etteivät ne aiheuta merkittävää vaaraa potilas-

turvallisuudelle. 

Luottamuksellisuus  

Henkilötietolaki [1] luokittelee henkilön terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta ja häneen kohdistuvia hoito-

toimenpiteitä koskevat tiedot (myöhemmin ”potilastiedot”) arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi. Laki takaa kuitenkin 

potilasta hoitaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille oikeuden käsitellä potilastietoja hoitotoimen-

piteiden mahdollistamiseksi.  

Järjestelmän tulee toteuttaa riittävät hallinnolliset ja tekniset suojaukset, joiden ansiosta: 

 potilastietoja voidaan välittää tietoverkoissa salattuina, luottamuksellisuutta vaarantamatta 
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 tietojen näkyvyys järjestelmässä voidaan rajata vain valtuutetuille ammattihenkilöille, ja kansalaisten 

osalta heidän omiin tietoihinsa 

 järjestelmän ja potilastiedon valtuudeton tai sääntöjenvastainen käyttö voidaan havaita, ja tapahtuma 

voidaan jäljittää kiistämättömästi luonnolliseen henkilöön 

Eheys 

Asiakas- ja potilastietojen virheettömyys ja ajantasaisuus on palveluprosessien ja potilasturvallisuuden kannalta 

ensiarvoisen tärkeää. Järjestelmän tulee tarjota suojauskeinot, joilla taataan, että ainoastaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon valtuutettu ammattihenkilöstö voi ylläpitää asiakas- ja potilastietoja. Lisäksi järjestelmän tulee 

sisältää mekanismit, joilla edesautetaan sitä, että asiakas- ja potilastietojen eheys säilyy tietoja päivitettäessä, 

koostettaessa niitä useista lähteistä ja välitettäessä tietoja tietoverkoissa. 

Saatavuus  

Järjestelmän tulee mahdollistaa sosiaali- ja terveystoimien ammattihenkilöille pääsy ajantasaisiin asiakas- ja 

potilastietoihin joustavasti hoito- ja palveluketjun eri vaiheissa. Erityisesti kliinisessä hoitotyössä järjestelmän ja 

sen sisältämien tietojen oikea-aikainen saatavuus on kriittistä, mikä tulee huomioida erityisesti teknisten tieto-

turvakontrollien toteutuksessa.  Saatavuuden näkökulmasta olennaista on, että järjestelmä ei haittaa potilaan 

tarvitseman oikean hoidon saamista. 

Toiminnallisuuksien tulee olla käytettävissä tarveperusteisesti myös monikanavaisesti. Sen tulee tukea 

tietoturvallisesti liikkuvaa työtä ja etäkäyttöä myös langattomilla päätelaitteilla.  Etäkäyttöön kohdistuu tieto-

turvallisuuden osalta erikseen määriteltyjä vaatimuksia. 

Järjestelmän kapasiteetti tulee mitoittaa järjestelmän käyttäjämäärän ja käyttötapausten perusteella siten, että 

tallennus-, laskenta- ja tiedonsiirtokapasiteetti on saatavuusvaatimusten mukainen [9]. 

1.2. Dokumentin rakenne 

Tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan kohdistuvat vaatimukset voidaan jaotella kahdeksaan keskeiseen osa-

alueeseen (Kuva 1). Osa-alueisiin kohdistuvat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti omissa päätason 

kappaleissaan. 
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Kuva 1 Tietoturvallisuuden osa-alueet (lähde: VAHTI) 

HUOM! Tietoturvallisuusliitteen tässä versiossa keskitytään määrittelemään pääsääntöisesti järjestelmään ja -

järjestelmätoimittajaan kohdistuvia vaatimuksia seuraavien osa-alueiden osalta: 

 Pääsynhallinta ja käyttövaltuushallinta 

 Tietoliikenneturvallisuus 

 Laitteistoturvallisuus 

 Ohjelmistoturvallisuus 

 Henkilöstöturvallisuus 

Fyysistä, hallinnollista, käyttö- ja tietoaineistoturvallisuutta ei käsitellä tietoturvallisuusliitteen tässä versiossa 

erillisissä kappaleissa, sillä niistä johdetut vaatimukset kohdentuvat pääosin tilaajaorganisaatioon ja järjestelmän 

palvelutuotannosta ja operoinnista vastaavaan toimittajaan – eivät niinkään valmisohjelmistoon tai järjestelmä-

toimittajaan. Osa-alueisiin liittyviä yksittäisiä vaatimuksia voidaan kuitenkin käsitellä muissa kappaleissa. 

1.3. Rajaukset 

Asiakas- ja potilastietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistaminen edellyttää, että vaaditut 

suojaukset toteutetaan yhdenmukaisesti tietojenkäsittelyn koko ketjussa. Tämä tarkoittaa, että järjestelmän 

lisäksi myös kaikki sitä käyttävät organisaatiot (esimerkiksi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja 
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erikoissairaanhoidon organisaatiot) täyttävät vaaditun tason niin tietoturvallisuuden hallinnan kuin teknisten 

suojausten osalta. 

Tietoturvallisuusliitteen tässä versiossa ei pyritä tyhjentävästi kuvaamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmää 

käyttäviin organisaatioihin kohdistuva vaatimuksia. Vaatimusten perusta on kuitenkin sama kuin järjestelmän. 

2. Järjestelmän vaatimuksenmukaisuus 

Järjestelmän tietoturvallisuusvaatimusten lähtökohtina ovat henkilötietolaki [1] ja valtionhallinnon tieto-

turvallisuusasetus [2], jotka säätelevät arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyä. Tietoturvallisuusasetus 

määrittelee oheisen kaavion mukaisesti neljä suojaustasoa (Kuva 2). 

 

Kuva 2 Tietoaineiston tietoturvallisuusasetuksen mukaiset suojaustasot (lähde; Katakri II [5]) 

Tietoturvallisuusasetus ei nimenomaisesti määrittele, mitä suojaustasoa asiakas- ja potilastiedon käsittelyssä 

tulee soveltaa: asianmukainen suojaustaso tulee johtaa tietoturvallisuusasetuksen 9 §:n 1 momentin perusteella 

suoritetussa vaikutusarvioinnissa. Järjestelmän kohdalla vaikutusarvioinnissa on päädytty siihen, että asiakas- ja 

potilastietojen käsittely suojaustason tulee olla III, jonka vaikutukset on tietoturvallisuusasetuksessa määritelty 

seuraavasti: 

Asiakirjaan sisältyvän salassa pidettävän tiedon oikeudeton paljastuminen tai oikeudeton käyttö voi 

aiheuttaa vahinkoa salassapitosäännöksessä tarkoitetulle yleiselle tai yksityiselle edulle. 

Tietoaineiston suojaustasoa III vastaavat sekä VAHTI-ohjeistuksessa ja Katakri-auditointikriteetistössä ”Korotettu 

taso”, joista tämän dokumentin vaatimukset on pääsääntöisesti noudatettu. 

VAHTI-ohjeistuksen osalta noudatetaan seuraavia ohjeistuksia: 

 Sovelluskehityksen tietoturvaohje, VAHTI 1/2013 

 Teknisen ympäristön tietoturvataso-ohje, VAHTI 3/2012 

 ICT-varautumisen vaatimukset, Vahti 2/2012 

 Valtion ICT-hankintojen tietoturvaohje, Vahti 3/2011 
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3. Pääsynhallinta ja käyttövaltuuksien hallinta 

Kappaleessa 1.2 esitellyssä luokittelussa pääsynhallinta ja käyttövaltuushallinta sisältyvät mm. 

henkilöstöturvallisuuden ja käyttöturvallisuuden osa-alueisiin. Pääsyn- ja käyttövaltuushallinnan vaatimukset on 

tässä kuitenkin eriytetty kokonaan omaksi kappaleekseen, sillä ne ovat järjestelmän joustavan ja turvallisen 

käytön kannalta keskeisiä. 

Asiakas- ja potilastiedon tehokas ja tietoturvallinen hyödyntäminen asiakas- ja hoitoprosessin eri vaiheissa 

edellyttää, että käyttäjät tunnistetaan yksilöidysti, käyttäjien henkilöllisyys todennetaan luotettavasti, ja että 

tietojen katselu- ja muokkausvaltuuksia kyetään hallinnoimaan joustavasti, käyttäjäkohtaisesti, käyttäjärooli-

kohtaisesti ja riittävän tarkalla tasolla. 

Pääsynhallinnan ja käyttövaltuushallinnan kontrollivaateet voidaan jakaa karkeasti ehkäiseviin ja havaitseviin. 

Pääosa tämän liitteen vaatimuksista määrittää ehkäiseviä kontrolleja, joilla pyritään estämään asiakas- ja potilas-

tietojen valtuudeton käyttö ennakolta mutta mahdollistetaan toisaalta järjestelmän vaivaton käyttö asiakas- ja 

hoitoprosesseihin osallistuville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille. 

Tärkeimpiä esimerkkejä ehkäisevistä kontrolleista: 

 Käyttövaltuuksien hallintaprosessi ja sitä tukevat tekniset ratkaisut edistävät pienimmän käyttövaltuuden 

periaatteen toteutumista. Periaatteen mukaisesti kullakin käyttäjällä tulee olla järjestelmässä vain ne 

käyttövaltuudet, joita hän tarvitsee työtehtäviensä suorittamiseksi – ei enempää. Valtuuksien tulee olla 

linjassa käyttäjän sen hetkisen organisaatioaseman, työnkuvan ja vastuiden kanssa. Työnkuvassa ja 

vastuissa tapahtuvat muutokset ja muutosten vaikutukset käyttövaltuuksiin kyetään havaitsemaan 

viiveettä ja niitä vastaavat muutokset käyttövaltuuksiin kyetään toteuttamaan hallitusti. 

 Järjestelmän tulee tukea käyttäjien elinkaarenhallintaa siten, että oikeus järjestelmän käyttöön voidaan 

johtaa ulkoisissa tietojärjestelmissä ylläpidettävistä ammattihenkilöiden palvelussuhdetiedoista. 

Järjestelmän käyttö estetään teknisesti ilman tarpeetonta viivytystä perusteen päätyttyä. 

 Käyttäjän todentamisessa sovelletaan järjestelmässä käsiteltävän tietoaineiston suojaustasosta 

johdettua riittävän vahvaa ja luotettavaa menettelyä. 

 Käyttövaltuusmallin tulee tukea vastuiden eriyttämistä siten, ettei käyttäjä voi saada tahattomasti 

järjestelmässä sellaista kiellettyä käyttövaltuuksien yhdistelmää, joka mahdollistaa asiakas- ja 

potilastietojen väärinkäytön tai voi vaarantaa potilasturvallisuuden. 

Terveydenhuollon käyttötapauksissa ehkäisevät kontrollit eivät ole yksinään riittävän joustavia. Vaikka asiallinen 

syy-yhteys ammattihenkilön ja potilaan välillä on edellytys arkaluonteisten henkilötietojen katselulle, käyttäjien 

valtuuksia on käytännössä vaikeaa rajata potilas- ja hoitotapahtumakohtaisesti niin, ettei potilasturvallisuus 

vaarantuisi. Potilaan hengen ollessa kyseessä tietoturvakontrollien on joustettava. Jotta tätä joustoa ei käytettäisi 

väärin, tarvitaan myös täydentäviä havaitsevia kontrolleja. Pääsynhallinnan yhteydessä merkittävin havaitseva 

kontrolli on kirjautumistapahtumien ja järjestelmäkäytön tapahtumien tallentaminen (lokitus), jolla voidaan 
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todentaa jälkikäteen käyttäjien suorittamat epäonnistuneet ja onnistuneet kirjautumiset sekä käyttäjän 

suorittamat järjestelmätoiminnot. Pääsynvalvonta- ja käyttölokin avulla voidaan todentaa sellainen potilastietojen 

katselu, jossa asiallinen syy-yhteys potilaaseen puuttuu. 

Käyttövaltuushallinnan ja pääsynhallinnan ehkäisevät kontrollit voidaan toteuttaa mielekkäästi joko kiinteästi 

osana järjestelmää, tai vaihtoehtoisesti ulkoistaa ne järjestelmään integroituihin erillisiin käyttövaltuus- ja 

pääsynhallinnan järjestelmiin. Apotti-järjestelmätoteutuksen pohjana olevan valmisohjelmiston sisältämiä 

valtuus- ja pääsynhallinnan kyvykkyyksiä on suositeltavaa hyödyntää mahdollisimman laajasti. 

Havaitsevat kontrollivaatimukset kohdistuvat kiinteämmin järjestelmään. Yksittäisen toiminnon lokitus on tehtävä 

järjestelmässä itsessään, sillä toimintoa ja käyttökontekstia on todennäköisesti vaikeaa – ellei mahdotonta – 

päätellä järjestelmän ulkopuolisessa pääsynhallintaratkaisussa. 

3.1. Pääsynhallinta 

Lähtökohtaisesti järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjän luotettavaa tunnistamista ja vahvaa todentamista (ns. 

monen tekijän todennus, engl. multi-factor authentication).  Tunnistuksen tulee perustua aina henkilökohtaiseen 

käyttäjätunnukseen tai käyttäjän hallussa olevaan luotettavan tahon myöntämään varmenteeseen. 

Tunnistamisen ja todentamisen luotettavuus tarkoittaa minimissään, että: 

 kirjautumisen yhteydessä (ennen käyttäjän todennusta) ei paljasteta tarpeetonta tietoa 

 tunnistetiedot ovat aina salatussa muodossa, kun ne välitetään tietoverkon ylitse 

 todennusmenetelmä on suojattu välimieshyökkäyksiltä (engl. man-in-the-middle) 

 todennusmenetelmä on suojattu uudelleenlähetyshyökkäyksiä (engl. replay attacks) vastaan 

 todennusmenetelmä on suojattu brute force -hyökkäyksiä vastaan 

Perusteena vahvan todennuksen vaatimukselle on käsiteltävän aineiston luokittelu suojaustasolle III. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden kohdalla vaatimus täyttyy, kun kirjautuminen suoritetaan 

Väestörekisterikeskuksen myöntämällä henkilökohtaisella ammatti- tai henkilöstökortilla, jolle on tallennettu 

sähköinen varmenne. Kansalaisten sähköisten palveluiden osalta vahva todennus tulee toteuttaa 

Väestörekisterikeskuksen myöntämään kansalaisvarmenteeseen (Poliisin myöntämä sirullinen henkilökortti), 

pankkitunnistukseen (TUPAS-tunnistuspalvelu) tai mobiilivarmenteeseen perustuen1. 

Riskianalyysiin perustuen käyttäjän todennuksessa voidaan tapauskohtaisesti käyttää myös heikkoa (engl. single-

factor authentication) käyttäjätunnus-/salasanapariin perustuvaa menetelmää. Näin voidaan menetellä 

esimerkiksi silloin, kun Apotti-järjestelmäkokonaisuudessa on tunnistettavissa osajärjestelmä, jonka kautta 

voidaan käsitellä ainoastaan alemman suojaustason tietoaineistoa (ks. Kohdearkkitehtuuri, Ekstranet-palvelu [8]). 

                                                           
1
 TUPAS-tunnistus on käytännössä ainoa Suomessa laajasti kansalaisten käyttämä monen tekijän todennusmenetelmä. Vaikka 

sirulliset henkilökortit tulevat yleistymään, kansalaisille suunnatussa sähköisessä palvelukanavassa TUPAS-tunnistukselle ei 
kirjoitushetkellä ole todellisia vaihtoehtoja. 
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Käyttäjä-/salasanatunnistusta voidaan käyttää myös arkaluonteisten tietojen osalta, mikäli tiedon luottamuk-

sellisuus voidaan taata kompensoivilla suojauksilla (esim. käyttö on sallittu vain tilasta, jonka pääsynhallinta on 

rajoitettu ja valvottu). Järjestelmän etäkäytössä vahva todennus on kuitenkin ehdoton käytön edellytys. 

Järjestelmän tulee tukea käyttäjien kertakirjautumista siten, että käyttäjän todennettua itsensä potilastieto-

järjestelmän yhteen osajärjestelmään, hän voi käyttää sen muita osajärjestelmiä ilman erillistä kirjautumista. 

Järjestelmän tulee mahdollistaa ns. federoidun identiteetin käyttöskenaario.  Skenaariossa järjestelmän tarjoavan 

ja sitä käyttävien organisaatioiden välille muodostetaan luottosuhde, jonka puitteissa käyttäjien todennus 

luotetaan käyttäjän kotiorganisaation tehtäväksi. 

3.2. Käyttövaltuushallinta 

Käyttövaltuushallintapalvelun avulla käyttäjät lisätä, muuttaa ja poistaa järjestelmän käyttäjien käyttövaltuuksia. 

Asiakas- ja hoitoprosessin sujuvuus edellyttää, että käyttäjien tarvitsemien käyttövaltuuksien haku-, hyväksyntä- 

ja myöntökäytännöt ovat vaivattomia ja viiveettömiä. Terveydenhuollon erityispiirteet, erityisesti osa-aikaisten 

työntekijöiden runsaus ja käyttäjien moniedustuksellisuus2, vaativat käyttövaltuushallinnan menettelyiltä jousta-

vuutta. 

Järjestelmän käyttöoikeuden tulee perustua luonnollisen henkilön ja järjestelmän piiriin kuuluvan käyttäjä-

organisaation väliseen työ- tai palvelussopimussuhteeseen. Järjestelmän tulee kyetä automaattisesti ylläpitämään 

käyttäjätilejä integroiduista henkilötietojärjestelmistä (tai identiteetinhallintajärjestelmistä) saatujen lähde-

tietojen perusteella. Esimerkiksi työsuhteen päättyessä henkilön käyttäjätili ja siihen liitetyt käyttövaltuudet tulee 

poistaa käytöstä. 

Käyttövaltuushallinnan palvelun on tuettava käyttövaltuuksien hallintaa roolien (engl. role), käyttövaltuusryhmien 

tai vastaavien konstruktioiden avulla, jolloin yksittäinen käyttäjä voidaan liittää hänen toimenkuvaansa, tieto-

tarpeitaan ja/tai toimivaltuuksia vastaaviin rooleihin. Käyttäjäidentiteettiin liitetty rooli määrittelee käyttäjän 

valtuudet tietoihin ja tapahtumiin. Kukin rooli voi pitää sisällään useita käyttöoikeuksia, ja roolien yhdistelmillä on 

mahdollista hallita tehokkaasti ja virheettömästi laajan käyttäjäpopulaation käyttövaltuuksia.  

Roolipohjaisen hallintamallin tulee olla valtuushallinnan pääasiallinen lähestymistapa, sillä erityisesti 

sairaalaympäristöissä roolimallista poikkeavat erilliskäyttövaltuudet voivat osoittautua tapahtumien 

jäljitettävyyden ja auditoinnin kannalta ongelmallisiksi. Lisäksi Apotti-kohdearkkitehtuuri määrittelee, että 

esimerkiksi ammattilaisen työpöydän personoinnin tulee perustua ammattirooleihin. [8] 

 

 

                                                           
2
 Moniedustuksellisuus tarkoittaa tilannetta, jossa sama luonnollinen henkilö toimii samanaikaisesti eri rooleissa 

samanaikaisesti, ja järjestelmässä tulee soveltaa istuntokohtaisesti eri valtuuksia roolista riippuen. 
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Valtuushallintamallin tulee tukea esimerkiksi seuraavia sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöskenaarioita: 

 Lääketilausprosessi: oikeus tehdä lääketilauksia ja hyväksyä lääkemääräyksiä on rajattu vain tietyille 
ammattiryhmille 

 Asiakas- ja potilastietojen katselu- ja muokkausvaltuudet voidaan rajata toimipistekohtaisesti. 
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3.3. Vaatimusluettelo - Käyttövaltuushallinta ja pääsynhallinta 

Vaatimus Perustelut ja viitteet Pakollisuus 

Käyttäjien ja laitteiden tunnistaminen ja todentaminen  
Järjestelmän käyttö edellyttää, että käyttäjä tunnistetaan yksilöidysti kaikissa käyttötapauksissa ja 
että käyttäjän henkilöllisyys todennetaan luotettavasti. Pääsyä järjestelmään tulee valvoa luotettavan 
kirjautumismenettelyn avulla. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 
Järjestelmän tulee tarjota tuki henkilökohtaiseen käyttäjätunnukseen tai varmenteeseen perustuvalle 
käyttäjien tunnistamiseen. 
 
Tunnistus- ja todennusvaatimus koskee myös laitteiden ja ohjelmistojen välisiä teknisiä rajapintoja 
(ks. myös kappale 4 Tietoliikenneturvallisuus). 

Kaikki järjestelmän sisältämä tietoaineisto on 
lähtökohtaisesti ei-julkista, ja sen luottamuksel-
lisuuden säilyttäminen edellyttää luotettavan 
tunnistusmenetelmän käyttöä. 
 
VIITE 
KATAKRI – Kansallinen turvallisuuskriteeristö, 
versio II, Katakri I 501.0 (perustaso). Kriteeristö 
määrittelee ”luotettavan” tunnistus- ja todennus-
menettelyn kriteerit. 

Pakollinen (V1) 

Käyttäjätunnusten, käyttövaltuuksien, toimikorttien ja salasanojen henkilökohtaisuus  
Järjestelmän kaikkien toimintojen käytön tulee tapahtua henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. 
Henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia, varmennekorttia tai niihin liittyviä salasanoja ja PIN-koodeja ei 
saa luovuttaa toiselle henkilölle edes tilapäisesti. 
 
Huom! Alaikäisten henkilöiden kohdalla huoltajan suorittama kirjautuminen mahdollistaa alaikäisen 
potilastietojen katselun, mikäli potilasasiakirjoihin on tehty merkintä katselun sallimisesta. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Minkään järjestelmän toiminnon ei tule edellyttää kirjautumista yhteiskäyttöisellä 
ryhmätunnuksella. Vaatimus kohdistuu sekä loppukäyttäjätoimintoihin että järjestelmän 
hallinnointiin ja ylläpitoon. 

Jaettujen käyttäjätunnusten käyttö vie pohjan 
käyttäjien suorittamien toimintojen kiistämättö-
myydeltä, ja vaarantaa siten käyttäjien oikeus-
turvan väärinkäytösepäilyissä. 
 
VIITTEET 
KATAKRI – Kansallinen turvallisuuskriteeristö, 
versio II, I 501.0 (perustaso) 
VAHTI 2/2010 – Ohje tietoturvallisuudesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen 
täytäntöönpanosta (perustaso) 

Pakollinen (V1) 
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Vaatimus Perustelut ja viitteet Pakollisuus 

Hyvän salasanapolitiikan soveltaminen 
Pääsyä valvova ohjelmisto (tai muu pääsynhallinnassa käytettävä tekninen ratkaisu) asettaa salasanan 
kompleksisuudelle vähimmäisvaatimukset ja pakottaa salasanan vaihdon määräajoin. Tunnistuksen 
epäonnistuminen liian monta kertaa peräkkäin aiheuttaa tunnuksen lukittumisen.  
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 
Järjestelmän tulee mahdollistaa salasanan tarkistus määritellyn salasanapolitiikan mukaisesti. 

Huonojen salasanojen estäminen ja hyvän 
salasanapolitiikan soveltaminen vaikeuttavat 
salasanojen murtamista ja ehkäisevät tietomurtoja. 
 
KATAKRI – Kansallinen turvallisuuskriteeristö, 
versio II, I 501.0 (perustaso) 
VAHTI 2/2010 (perustaso) 

Pakollinen (V1) 

Sisäänkirjautumisen lokitus (pääsynvalvontaloki) 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 
Pääsyä valvova ohjelmisto (tai muu pääsynhallinnassa käytettävä tekninen ratkaisu) kirjoittaa lokia 
sekä onnistuneista että epäonnistuneista kirjautumisyrityksistä siten, että yksittäisen käyttäjän 
kirjautumiset järjestelmään voidaan selvittää ja yhdistää hänen henkilöllisyyteensä luotettavasti. 
 

Lokituksella voidaan havaita järjestelmän 
luvattomat käyttöyritykset ja todentaa 
järjestelmän käyttö väärinkäytösepäilyissä. 
 
VIITE 
VAHTI 2/2010 – Ohje tietoturvallisuudesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen 
täytäntöönpanosta (perustaso) 

Pakollinen (V1) 

Pääsynvalvontalokin suojaaminen  
Lokitiedot ja niiden kirjauspalvelut ovat suojattuja väärentämiseltä ja luvattomalta pääsyltä. 
Lokitiedoista otetaan varmuuskopiot säännöllisesti. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 
Pääsyä valvovan ohjelmiston (tai muun pääsynhallinnassa käytettävän teknisen ratkaisun) tulee 
tarjota suojaukset lokien eheyden ja luottamuksellisuuden takaamiseksi. 

Mahdollisten väärinkäytösten todentaminen, 
tietoturvatapahtuman kiistämättömyys. Ks. myös 
kappale 6 Ohjelmistoturvallisuus. 
 
VIITE 
VAHTI 2/2010 (korotettu taso) 
 
KATAKRI – Kansallinen turvallisuuskriteeristö, 
versio II, I 504.0 (korotettu taso) 

Pakollinen (V1) 
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Vaatimus Perustelut ja viitteet Pakollisuus 

Tuki vahvalle todennukselle 
Pääsyä valvovan ohjelmiston (tai muun pääsynhallinnassa käytettävän teknisen ratkaisun) tulee tukea 
vähintään seuraavia monen tekijän todennuksen menetelmiä: 

 Väestörekisterikeskuksen myöntämään ammattihenkilön varmenteeseen perustuva 
todennus 

 Tupas-pankkitunnistus 
 Väestörekisterikeskuksen myöntämään kansalaisvarmenteeseen perustuva todennus 
 Mobiilivarmenteeseen perustuva todennus 

 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Järjestelmän tulee tukea edellä kuvattuja todennusmenetelmiä 

Tietoturva-asetuksen suojaustaso III edellyttää 
vahvaa todennusta. 
 
VIITE 
KATAKRI – Kansallinen turvallisuuskriteeristö, 
versio II, I 501.0 (korotettu taso) 
 
VAHTI 2013/2 Teknisen ICT-ympäristön 
tietoturvataso-ohje, Liite 7 ”Etäkäytön tekniset 
vaatimukset” 

Pakollinen (V1) 

Käyttäjän ja päätelaitteen vahva tunnistus etäyhteydellä 
Järjestelmän etäkäyttö edellyttää lähtökohtaisesti aina vahvaa, monen tekijän todennusta. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Käyttäjän tunnistamiseen etäyhteydellä voidaan soveltaa edellä kuvattuja vahvan 
todennuksen menetelmiä tai muuta yhtä hyvän turvatason tuottavaa ratkaisua, joka estää 
esimerkiksi varastetun laitteen tai identiteetin kautta palvelun väärinkäyttämisen 

 Päätelaitteen tunnistamiseen voidaan soveltaa laitteeseen asennettua organisaation 
tuottamaa varmennetta, IMEI-koodia tai muuta yhtä hyvän turvatason tuottavaa ratkaisua 

VIITE 
VAHTI 2013/2 Teknisen ICT-ympäristön 
tietoturvataso-ohje, Liite 7 ”Etäkäytön tekniset 
vaatimukset” 

Pakollinen (V1) 

Tuki käyttäjien kertakirjautumiselle 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Järjestelmän tulee tukea käyttäjien kertakirjautumista siten, että käyttäjän todennettua 
itsensä potilastietojärjestelmän yhteen osajärjestelmään, hän voi käyttää sen muita 
osajärjestelmiä ilman erillistä uudelleenkirjautumista. 

Kertakirjaumisella voidaan saavuttaa hyvä 
käytettävyys varmennekorttiin perustuvassa 
vahvassa tunnistautumisessa; sen ansiosta 
mahdollisesti hankalaksi koettu 
korttikirjautuminen tarvitsee suorittaa harvemmin. 

Korkea (V2) 
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Vaatimus Perustelut ja viitteet Pakollisuus 

Tuki käyttäjäfederoinnille  
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 
Järjestelmän tulee mahdollistaa ns. federoidun identiteetin käyttöskenaario.  Skenaariossa 
järjestelmän tarjoavan ja sitä käyttävien organisaatioiden välille muodostetaan luottosuhde, jonka 
puitteissa käyttäjien todennus luotetaan käyttäjän kotiorganisaation tehtäväksi. 

 Korkea (V2) 

Tuki useiden organisaatioiden ulkoisille identiteetinhallintaratkaisuille tai henkilötiedon 
lähdejärjestelmille  
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Järjestelmän käyttäjien elinkaari tulee voida sitoa ulkoisessa rekisterissä hallinnoitaviin 
sopimus- ja henkilötietoihin.  

 Järjestelmän tulee tarjota integraatiorajapinta, jonka kautta käyttäjiä voidaan hallita (lisätä, 
poistaa, passivoida, päivittää määrättyjä henkilötietoattribuutteja) käyttäjäorganisaation 
henkilöstötietojärjestelmän sähköisen identiteetin hallintamoduulista. 

Järjestelmää käyttävät Sote-toimijat ylläpitävät 
oman henkilöstönsä työ-/palvelusopimustietoja. 
Järjestelmän elinkaarenhallinnan tulee 
mahdollistaa tämän kaltainen hajautettu 
käyttäjähallinta. 

Korkea (V2) 

Käyttövaltuuksien jäljitettävyys 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Käyttövaltuuksista ja niihin tehdyistä muutoksista on pidettävä kirjaa/lokia. 
 Lokiin on tallennettava anotut, hyväksytyt, toteutetut, muutetut ja poistetut 

käyttövaltuudet. Valtuushallinnan tapahtumista on tallennuttava tapahtuman nimi, tekijä, 
aikaleima, mitä tietoa käsitelty ja miten,  

KanTa-auditointivaatimukset Pakollinen (V1) 

Käyttövaltuushallinta roolipohjainen hallinta  
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Järjestelmän käyttövaltuuksia tulee voida hallinnoida roolipohjaisesti siten, että 
käyttövaltuudet voidaan johtaa käyttäjän toimenkuvaan, ammattinimikkeeseen tai muuhun 
ryhmittelevään tekijään. 

VIITE 
VAHTI 2/2010 (perustaso) 
 

Pakollinen (V1) 
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Vaatimus Perustelut ja viitteet Pakollisuus 

Kiellettyjen työyhdistelmien havaitseminen ja estäminen  
Kielletyt työ- ja rooliyhdistelmät on dokumentoitu ja valtuuksia myönnettäessä tai muutettaessa 
kiellettyjen yhdistelmien syntymistä seurataan ja estetään. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Järjestelmän tulee tarjota mekanismit kiellettyjen/vaarallisten työyhdistelmien määrittelyyn 
ja havaitsemiseen 

VIITE 
VAHTI 2/2010 (korotettu taso) 

Korkea (V2) 

 



Tietoturvallisuusliite 
  6.2.2014 versio 1.0 
    

 
  16/35 

 

Liite1B7TietoturvallisuusV1.0.docx 
 
 
 

 

I APOTTI-hanke I PL 20, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI I Puh. 09 310 2505 I etunimi.sukunimi@hel.fi I 

4. Tietoliikenneturvallisuus 

Järjestelmässä käsiteltävän tietoaineiston eheys ja luottamuksellisuus tulee varmistaa kaikissa tiedonsiirron ja 

tiedon käsittelyn vaiheissa. Tässä kappaleessa kuvataan tietoverkon rakenteeseen, verkon aktiivilaitteisiin, tiedon 

salaukseen, tietoverkon valvontaan sekä tietoliikenteen monitorointiin kohdistuvat vaatimukset. Vaatimukset 

pätevät tietoliikenteen koko ketjuun aina asiakas- ja potilastiedon tietovarastoista käyttäjien päätelaitteisiin asti. 

Tietoliikenneturvallisuuteen kohdistuvat vaatimukset kohdistuvat erityisesti seuraaviin tietoliikenteen 

skenaarioihin: 

 Tiedonsiirto eri luottamustason tietoverkkojen välillä (esim. DMZ-alueen ja Internet-verkon välillä) 

 Tiedonsiirto päätelaitekerroksen ja palvelinkerroksen välillä 

 Kansallisen palveluväylän kautta reititettävä tiedonsiirto järjestelmän ja Sote-organisaatioiden 

tietoverkkojen ja tietovarantojen välillä 

 Tiedonsiirto järjestelmän osajärjestelmien välillä (esim. sovelluspalvelinten ja tietokantojen välillä) 

Tietoliikenteen turvaaminen edellyttää tietoturvatoimenpiteitä myös ohjelmisto- ja laitteistotasolla, tyypillisesti 

silloin, kun salaus puretaan selväkieliseen muotoon tiedon katselua ja päivitystä varten. Näitä täydentäviä 

vaatimuksia on käsitelty kappaleissa 5 Laitteistoturvallisuus ja 6 Ohjelmistoturvallisuus. 

Sovellettavien tietoliikenneratkaisujen tulee täyttää nämä vaatimukset, riippumatta ratkaisun perustana 

mahdollisesti käytettävän ohjelmistotuotteen sovellusarkkitehtuurista. Eri sovellusarkkitehtuureissa vaatimusten 

täyttäminen voi vaatia poikkeavia mekanismeja. 
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4.1. Vaatimusluettelo – Tietoliikenneturvallisuus 

Vaatimus Perustelu/ 
Viite 

Pakollisuus 

Tietoliikenneverkon rakenne  
Tietoliikenneverkko on jaettu turvavyöhykkeisiin ja segmentteihin käyttötarpeiden mukaan siten, 
että eri suojaustarpeen järjestelmät ja verkot on sijoitettu erillisiin verkkoalueisiin (looginen tai 
fyysinen eriyttäminen): 

 Luvallinen tietoliikenne kyetään tunnistamaan. Eri suojaustason verkkojen välistä liikennettä 
rajoitetaan ja suodatetaan siten, että vain luvallinen liikenne sallitaan.  

 Erityisesti Internet -verkon (julkinen verkko) on oltava erotettu palomuurilla organisaation 
tietoverkoista ja -järjestelmistä (yksityinen verkko) 

 Sisäverkkoon ja palveluihin liittyminen on mahdollista ainoastaan tähän sallituilla laitteistolla 
(esimerkiksi 802.1X tekniikka). 

 Eri turvatason vyöhykkeitä voidaan kytkeä toisiinsa ainoastaan erikseen määriteltyjen 
yhdysliikenneratkaisujen avulla 

 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee näyttää toteen, että järjestelmän sovellusarkkitehtuuri mahdollistaa sen 
komponenttien sijoittelun suojattuihin verkkoalueisiin ja tietoliikenteen reitityksen 
palomuurien ja muiden verkon aktiivilaitteiden läpi 

 Toimittajan tulee tuoda ilmi mahdolliset sovellusarkkitehtuurista tai muista seikoista johtuvat 
rajoitteet tietoliikenneverkon rakenteelle (esim. epäyhteensopivat laitteet ja protokollat) 

Tietoturvalliseksi rakennetulla 
tietoliikenneverkolla varmistetaan, että 
luottamukselliseksi luokiteltuja tietoja ei käsitellä 
siihen soveltumattomissa ympäristöissä.  
 
VIITE:  

 Apotti-kohdearkkitehtuuri 

 KATAKRI – Kansallinen 
turvallisuuskriteeristö, versio II 

 VAHTI 2/2010 – Ohje tietoturvallisuudesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen 
täytäntöönpanosta  

 VAHTI 3/2012 – Teknisen ICT -ympäristön 
tietoturvataso-ohje 

 VAHTI 3/2010 – Sisäverkko-ohje 

Pakollinen (V1) 
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Vaatimus Perustelu/ 
Viite 

Pakollisuus 

Tietojen luottamuksellisuus ja tietoliikenteen salaus  
Luottamukselliseksi luokitellun tietoaineiston luottamuksellisuus ja eheys tulee varmistaa kaikissa 
tiedonsiirron ja tiedon käsittelyn vaiheissa: 

 Salaukseen liittyvien käytänteiden kuten käyttäjä- ja palvelinvarmenteiden hallinta ja 
osapuolten tunnistaminen tulee toteuttaa tietoturvallisesti 

 Tietoliikenne tulee salata käyttäen etukäteen sovittuja vahvoja salausmenetelmiä ja -
algoritmeja, esimerkiksi SSL 3.0 tai TLS 1.0. 

 Palvelinten välisessä SSL/TLS-salatussa tietoliikenteessä tulee käyttää kahdensuuntaista 
autentikointia, joka perustuu palvelinvarmenteisiin. 

 tunnistuksessa/todentamisessa ja viestien salauksessa 

 Tilanteissa, joissa salaus joudutaan purkamaan, tulee tietoaineiston luottamuksellisuuden 
säilymisestä varmistua muilla keinoin.     

 Kansallisen palveluväylän kautta reititettävässä tietoliikenteessä tulee hyödyntää palveluväylän 
tarjoamia palveluita, erityisesti osapuolten 

 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee määritellä, mitä salausalgoritmeja ja avainten pituuksia ratkaisu tukee, ja 
voiko algoritmia tarvittaessa vaihtaa 

 Toimittajan tulee kuvata salausavainten hallintamenettely 

Järjestelmässä käsitellään ja siirretään arka-
luontoiseksi luokiteltavia henkilötietoja. Tietojen 
tietoturvallinen käsittely ja siirtäminen eri 
järjestelmien välillä kaikissa tilanteissa on 
luottamuksellisen toiminnan ehdoton edellytys.   
 
VIITE:  

 Kansalliset auditointivaatimukset 
potilastietojärjestelmille 

 KATAKRI – Kansallinen 
turvallisuuskriteeristö, versio II 

 VAHTI 2/2010 – Ohje tietoturvallisuudesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen 
täytäntöönpanosta 

 VAHTI 3/2012 – Teknisen ICT -ympäristön 
tietoturvataso-ohje  

 VAHTI 3/2008 – Valtionhallinnon 
salauskäytäntöjen tietoturvaohje 

Pakollinen (V1) 
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Vaatimus Perustelu/ 
Viite 

Pakollisuus 

Tietoliikenneverkon liikenteen suodatus ja monitorointi Tietoliikenneverkon liikennettä suodatetaan 
ja monitoroidaan palomuureilla ja IDS/IPS

3
 laitteilla: 

 Kaikki tietoliikenne on oletusarvoisesti estetty (molempiin suuntiin); sallittu liikenne 
mahdollistetaan erikseen määriteltävillä palomuurisäännöillä. 

 Palomuurien ja IDS/IPS-laitteiden sääntöjen lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen on 
selkeästi vastuutettu ja organisoitu. Säännöt dokumentoidaan ja dokumentaatoin ajantasaisuus 
tarkistetaan säännöllisin väliajoin.  

 Yleisiin verkkohyökkäyksiin varaudutaan valvomalla verkon liikennettä normaalista poikkeavien 
tapahtumien osalta.  

 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee kuvata järjestelmän kyvykkyydet tietoliikenteen suodatuksen ja 
monitoroinnin osalta 

 Toimittajan tulee tuoda ilmi mahdolliset sovellusarkkitehtuurista tai muista seikoista johtuvat 
rajoitteet tietoliikenteen suodatukselle ja monitoroinnille (esim. epäyhteensopivat laitteet ja 
protokollat) 

Tietoverkoista tulevien uhkien torjunnassa 
verkkojen toiminnallinen eriyttäminen ja 
liikenteen suodattaminen on keskeisessä 
roolissa. 
  
VIITE:  

 KATAKRI – Kansallinen 
turvallisuuskriteeristö, versio II 

 VAHTI 2/2010 – Ohje tietoturvallisuudesta 
valtionhallinnossa annetun asetuksen 
täytäntöönpanosta  

 VAHTI 3/2012 – Teknisen ICT -ympäristön 
tietoturvataso-ohje 

 VAHTI 3/2010 – Sisäverkko-ohje 

Pakollinen (V1) 

                                                           
3
 Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System 
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Vaatimus Perustelu/ 
Viite 

Pakollisuus 

Verkon aktiivilaitteiden hallinta ja kovennukset  
Verkon aktiivilaitteet on kovennettu yhtenäisen menettelytavan mukaisesti: 

 Oletussalasanat on vaihdettu ja ainoastaan tarvittavat palvelut ovat aktiivilaitteissa päällä. 

 Aktiivilaitteiden hallinta edellyttää käyttäjän luotettavaa tunnistamista.  

 Hallinnointiin liittyvä liikenne on eriytetty muusta liikenteestä ja/tai liikenne salataan. 
Hallinnointi on sallittu vain etukäteen määritetyistä lähteistä.   

 Aktiivilaitteiden konfiguroinnissa noudatetaan laitevalmistajien ja luotettavien tahojen 
suosituksia. 

 Aktiivilaitteiden päivitykset pidetään ajan tasalla sovittujen käytänteiden mukaisesti.   

 Verkkolaitteiden asetuksiin tehdyistä muutoksista muodostetaan riittävät lokimerkinnät. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

- 

Aktiivilaitteiden kovennuksilla varmistetaan, että 
tietoliikenneverkon komponentit ovat 
tietoturvallisesti suojattuja.  
 
VIITE:  

 KATAKRI – Kansallinen 
turvallisuuskriteeristö, versio II 

 VAHTI 3/2010 – Sisäverkko-ohje 
 

Pakollinen (V1) 

Langaton tiedonsiirto  
Suojaustasolla III tiedon välittäminen langattomassa tietoverkossa on lähtökohtaisesti kiellettyä. Se 
voidaan erillisen riskianalyysin perusteella sallia, mikäli tiedon luottamuksellisuudesta huolehditaan. 
Tällöin langatonta verkkoyhteyttä käsitellään kuin julkista verkkoa. 
 
Langattomasti tapahtuva tiedonsiirto edellyttää vahvan salauksen käyttöä: 

 Tiedonsiirto on sallittu ainoastaan tunnistetuilla ja valtuutetuilla laitteilla ja käyttäjillä. 

 Liikenteen salaus tapahtuu päästä-päähän (ei vain radiotie) hyväksytyllä vahvalla 
salausmenetelmällä. 

 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee kuvata, miten järjestelmä tukee tietoliikenteen päästä-päähän -suojausta 

Langattomasti tapahtuva tiedonsiirto tulee 
toteuttaa yhtä luotettavasti kuin langallinen 
tiedonsiirto. 
 
VIITE:  

 KATAKRI – Kansallinen 
turvallisuuskriteeristö, versio II 

 VAHTI 3/2010 – Sisäverkko-ohje  

Pakollinen (V1) 
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5. Laitteistoturvallisuus 

Laitteistoturvallisuus kattaa Apotti-järjestelmäpalvelun tuottamiseen ja käyttöön tarvittavien teknisten laitteiden 

suojaamiseen tähtäävät tietoturvallisuustoimenpiteet. Laitteistoturvallisuuden kannalta tärkeitä kohteita ovat 

palvelimet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet (ja muut langattomat päätelaitteet) sekä tulostimet. 

Laitteistoturvallisuuden vaatimusten tavoitteena on varmistaa, että: 

i. Palvelun tuottamisen kannalta kriittisen laitteiston häiriötön ja luotettava toiminta on turvattu mm. 

huolehtimalla varavoimansaannista, laitteiden huollosta ja vikaantuvien komponenttien 

kahdentamisesta. 

ii. Kaikki tekniset palvelimet ja päätelaitteet on suojattu tarkoituksenmukaisesti sellaisia laitteisto- ja 

ohjelmistovirheitä sekä haavoittuvuuksia vastaan, joita on mahdollista hyödyntää mm. palvelunesto-

hyökkäyksissä ja tietomurroissa ja jotka voivat siten vaarantaa arkaluonteisen tiedon luottamuksel-

lisuuden, eheyden tai saatavuuden. 

5.1. Palvelimet 

Palvelinten laitteistoturvallisuuden osalta keskeisiä tehtäviä ovat: 

 Palvelinten hallinta, ml. laiterekisterin ylläpito ja elinkaarenhallinta (esimerkiksi käytöstä poisto ja 

arkaluontaisten tietoaineistoa sisältävien tallennuslaitteiden tuhoaminen), lämmitys, ilmastointi ja 

häiriötön sähkönsyöttö, säännöllinen huoltotoiminta 

 Palvelinten suojaaminen haavoittuvuuksilta 

Tietoturvallisuusliitteen tässä versiossa keskitytään haavoittuvuuksien aiheuttamien tietoturvauhkien 

aiheuttamien uhkien ehkäisemiseen asianmukaisin kontrollein. 

5.2. Päätelaitteet 

Kohdearkkitehtuurissa tehdyn linjauksen mukaan järjestelmän tulee tukea monikanavaista käyttöä ja asiointia. 

Palveluja tulee voida käyttää erilaisiin käyttöympäristöihin suunnitelluilta langattomilla päätelaitteilla 

tarveperustaisesti tukien yhtenäistä käyttöliittymäajattelua ja työpöytäratkaisuja. Langattomalla etäkäytöllä 

voidaan parantaa asiakas- ja hoitoprosessien tehokkuutta ja laatua tietojen paremman saatavuuden kautta. [8] 

Tietojen suojaustaso III asettaa päätelaitteiden hallinnalle erityisvaatimuksia, joilla pyritään estämään mm. pääte-

laitteiden katoamisten, varkauksien ja haavoittuvuuksien aiheuttamat uhat järjestelmälle ja sitä kautta asiakas- ja 

potilastiedon luottamuksellisuudelle, eheydelle ja saatavuudelle. Keskeisiä tavoitteita päätelaitteiden 

tietoturvallisuuden parantamisessa ovat erityisesti: 
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 Määritellä tuetut päätelaitteet, vakioida tuettujen laitteiden tietoturvallinen käyttöympäristö sekä 

määritellä menettelyt laitekonfiguraatioiden ja sovellusversioiden keskitettyyn hallinnointiin 

 Rajoittaa käyttäjien toimia päätelaitteessa (esimerkiksi estää luvattomien sovellusten asennus) 

 Minimoida laitteelle paikallisesti tallennettavan arkaluonteinen tiedon määrä, suojata arkaluonteinen 

tieto riittävän vahvalla salausalgoritmilla sekä havaita tiedon valtuudeton muokkaaminen 

 Estää ja havaita haittaohjelmien toiminta
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5.3. Vaatimusluettelo - Laitteistoturvallisuus 

Vaatimus Perustelu/ 
Viite 

Prioriteetti 

Palvelinten kovennukset  
Käyttöjärjestelmät on kovennettu haavoittuvuuksien eliminoimiseksi ja niitä hyödyntävien verkkohyökkäysten ehkäisemiseksi. 
Kovennus kattaa vähintään seuraavat toimenpiteet: 

 tarpeettoman toiminnallisuuden ja palveluiden poistaminen  

 turvattomien oletusarvojen muuttaminen turvallisiksi (esim. salasanat, tietoliikenneportit, salaamattomat tietoliikenne-
protokollat) 

 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Järjestelmän tulee tukea tilaajan määrittelemiä turvallisiksi katsottuja käyttöjärjestelmäympäristöjä 

 Järjestelmätoimittajan tulee kuvata parhaiden käytäntöjen mukainen kovennus määritellyssä käyttöjärjestelmä-
ympäristössä 

Kovennuksilla pyritään 
estämään turvattomia 
palveluita ja haavoittuvuuksia 
hyödyntävät 
palvelunestohyökkäykset ja 
tietomurrot. 
 
VIITE 
VAHTI 2013/2 Teknisen ICT-
ympäristön 
tietoturvataso-ohje, Liite 7 
”Etäkäytön tekniset 
vaatimukset” 

Pakollinen (V1) 

Vakioidut, keskitetysti hankitut päätelaitteet  
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttämät päätelaitteet ovat Apotti-organisaation tai muun luotetun 
yhteistyökumppanin hallitsemia ja hallinnoimia. Laiteympäristö on vakioitu. 
 
Laitteiden käyttösäännöt on kirjallisesti sovittu työsopimuksen yhteydessä tehtävään tietosuoja - ja tietoturvasitoumukseen.  
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Järjestelmän tulee tukea tilaajan määrittelemiä päätelaitteita ja käyttöjärjestelmäversiota 

 Päätelaitteessa on asianmukainen ja ajantasainen eri haittaohjelmien torjuntaohjelma (virustorjunta, vakoilu, 
kyberhyökkäykset, agentit) 

VIITE 
VAHTI 2013/2 Teknisen ICT-
ympäristön 
tietoturvataso-ohje, Liite 7 
”Etäkäytön tekniset 
vaatimukset” 

Pakollinen (V1) 
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Vaatimus Perustelu/ 
Viite 

Prioriteetti 

Riskiarvioinnissa hyväksytyt päätelaiteympäristöt  
Salassa pidettäviä tietoja tulee vain päätelaitteilla, jotka ovat sitä vastaavan tietoturvatason mukaisia ja organisaation 
hyväksymiä kyseisiin käyttötapauksiin.  
 
Arkaluonteisen tiedon käsittely päätelaitteella tulee sallia, vain kun riskiarvioinnissa on todettu, että laitealustalle voidaan 
toteuttaa tietoturvalliset asetukset ja kovennukset. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee näyttää toteen, kuinka halutun suojaustason vaatimukset kyetään täyttämään tuetuissa 
päätelaiteympäristöissä. 

 (Optio) Toimittajan tulee esittää tuetun päätelaiteympäristön auditointiraportti, mikäli sellainen on saatavilla. 
Riskiarviointi ja laiteauditointi voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa myös tilaajan toimesta. 

Päätelaitealustat eroavat 
toisistaan niihin kohdistuvien 
uhkien ja hyökkäysten 
torjumiskyvyn osalta.  
 
VIITE 
VAHTI 2013/2 Teknisen ICT-
ympäristön 
tietoturvataso-ohje, Liite 7 
”Etäkäytön tekniset 
vaatimukset” 

Pakollinen (V1) 

Päätelaitteiden kovennukset  
Päätelaite on kovennettu haavoittuvuuksien ja verkkohyökkäysten ehkäisemiseksi. Kovennus kattaa vähintään seuraavat 
toimenpiteet: 

 Päätelaitekohtainen palomuuri on käytössä ainakin organisaation sisäverkon ulkopuolella toimittaessa, mikäli 
laiteympäristöön on saatavilla palomuuriohjelmisto. 

 Laitteelle voi asentaa ainoastaan hyväksyttyjä ohjelmia; luvattomien sovellusten asennus on estetty teknisesti. 

 Päätelaitteiden turvapäivitykset pidetään ajan tasalla. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee kuvata, miten tuetut päätelaitteet ja päätelaiteohjelmistot täyttävät em. vaatimukset 
 
Kovennusvaatimukset voidaan toteuttaa myös vaihtoehtoisin keinoin, esim. eriyttämällä etälaitteen käyttöympäristö USB-
muistilta ladattavaksi ja suoritettavaksi. 

Kovennuksilla pyritään 
eliminoimaan päätelaitteiden 
turvattomat palvelut ja 
haavoittuvuudet, joiden 
kautta i) päätelaitteella 
sijaitsevia tietoja voidaan 
varastaa tai ii) joiden avulla 
päätelaitetta voidaan käyttää 
hyökkäyskanavana itse 
järjestelmään. 
 
VIITE 
VAHTI 2013/2 Teknisen ICT-
ympäristön 
tietoturvataso-ohje, Liite 7 
”Etäkäytön tekniset 
vaatimukset” 

 



Tietoturvallisuusliite 
  06.02.2014 versio 1.0 
    

 
  25/35 

 

Liite1B7TietoturvallisuusV1.0.docx 
 
 

 

I APOTTI-hanke I PL 20, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI I Puh. 09 310 2505 I etunimi.sukunimi@hel.fi I 

Vaatimus Perustelu/ 
Viite 

Prioriteetti 

Arkaluonteisen tiedon suojaaminen päätelaitteessa  
Keskeisiä vaatimuksia: 

 Tarve asiakas- ja potilastietojen tallennukseen paikallisesti päätelaitteelle on minimoitu. Ratkaisu voi esimerkiksi 
hyödyntää pääteistuntoja (esimerkiksi Citrix, Microsoft Terminal Server), jolloin päätelaitteeseen ei tallennu mitään 
sellaisia tietoja, jotka voisivat vaarantaa pääteyhteyden kautta käsiteltyjen tietoaineistojen tietoturvallisuuden. 

 Kannettavien työasemien kiintolevyt on salattu 

 Päätelaitteessa on käytössä sovellus- tai muu palvelukohtainen salaus koskien päätelaitteeseen tallentuvia salassa 

pidettäviä tietoaineistoja 

 Päätelaitteessa on käytössä apumuistin salaus (esim. ulkoinen Flash-muisti) 

Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee kuvata, miten millä teknisillä ratkaisuilla tietoja suojataan päätelaitteissa 

Kannettavien päätelaitteet on 
helppo varastaa ja kadottaa. 
Tällaisissa tapauksissa 
mahdollisuus laitteen 
sisältämien tietojen 
väärinkäyttöön tulee 
minimoida. 
 
VIITE 
VAHTI 2013/2 Teknisen ICT-
ympäristön 
tietoturvataso-ohje, Liite 7 
”Etäkäytön tekniset 
vaatimukset” 
 
VAHTI 3/2010 – Sisäverkko-
ohje 

 

Päätelaitteiden etähallinta  
Päätelaite on organisaation ohjelmistojakelun ja laitehallinnan piirissä, jolloin: 

 siihen voidaan asentaa etäältä tarvittavat ohjelmistopäivitykset 

 päätelaitteen käyttö voidaan estää etäältä, jos ohjelmistoversio ei ole riittävällä tasolla tai laite on ilmoitettu 
kadonneeksi/varastetuksi. 

 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee kuvata turva- ja ohjelmistopäivitysten menettelyt tuetuilla päätelaitteilla 

VIITE 
VAHTI 2013/2 Teknisen ICT-
ympäristön 
tietoturvataso-ohje, Liite 7 
”Etäkäytön tekniset 
vaatimukset” 
 
VAHTI 3/2010 – Sisäverkko-
ohje 
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Vaatimus Perustelu/ 
Viite 

Prioriteetti 

Järjestelmän etäkäyttö  
Järjestelmän hyväksytyt etäkäytön menettelyt on sovittu ja dokumentoitu. Mikäli järjestelmässä otetaan käyttöön uusi 
etäkäyttöratkaisu, se tulee auditoida ennen käyttöönottoa tilaajan ja toimittajan sopimalla menettelyllä  

Järjestelmän sisältämän 
suojaustaso edellyttää, että 
järjestelmän etäkäyttö 
(erityisesti langattomilla 
päätelaitteilla) tapahtuu 
ainoastaan päätelaitteilla, 
joiden tietoturvallisuus on 
riskiarvioinnissa todettu 
riittäväksi. 
 
VIITE 
VAHTI 2013/2 Teknisen ICT-
ympäristön 
tietoturvataso-ohje, Liite 7 
”Etäkäytön tekniset 
vaatimukset” 

 

Langaton tiedonsiirto  
Päätelaitteen tiedonsiirron tulee tapahtua turvallisiksi todennetuilla tiedonsiirtoprotokollilla. Asiakas- ja potilastietojen siirto 
tulee voida teknisesti rajata turvallisiin protokolliin. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee näyttää toteen, että käytetyn päätelaiteratkaisun tiedonsiirtoratkaisut toteuttavat määritellyn 
suojaustason vaatimukset mm. tietoliikenteen salauksen osalta. 

VIITE 
VAHTI 3/2010 – Sisäverkko-
ohje 
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6. Ohjelmistoturvallisuus 

Tässä kappaleessa määritellyt tietoturvavaatimukset kohdistuvat asiakas- ja potilasjärjestelmän palvelin- ja väli- ja 

asiakasohjelmistojen sovellusarkkitehtuuriin, teknologioihin, protokolliin ja kehitysmenetelmiin. Vaatimuksilla 

pyritään mm. minimoimaan sellaiset sovellusten haavoittuvuudet ja tietoturva-aukot, jotka voivat vaarantaa 

asiakas- ja potilastiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden. 

Ohjelmistoihin kohdistuvat tietoturvallisuusvaatimukset ovat erityisen keskeisiä 1) tietojärjestelmän teknisissä 

rajapinnoissa, joiden kautta järjestelmä integroituu muihin tietojärjestelmiin sekä 2) käyttöliittymäkerroksessa. 

Vaikka järjestelmä voidaan suojata esimerkiksi verkkohyökkäyksiltä palomuurein ja verkkoteknisin suojauksin, 

ohjelmistokerrokset tietoturvakontrollit tuovat lisäsuojaa, mikäli nämä suojaukset syystä tai toisesta pettävät.
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6.1. Vaatimusluettelo - Ohjelmistoturvallisuus 

Vaatimus 
 

Perustelu/ 
Viite 

Pakollisuus 

Tietoturvallinen järjestelmäkehitys 
Tietoturva on sisäänrakennettu kaikkiin järjestelmäkehityksen vaiheisiin: 

 Järjestelmän tietoturvavaatimukset tunnistetaan suunnitteluvaiheessa 
toteutettavan riskianalyysin yhteydessä. 

 Kehitystyö tapahtuu ennalta laaditun kirjallisen kehitysprosessin mukaisesti, jossa 
jokaisessa vaiheessa on esitetty käytänteet tietoturvan todentamiselle. 
Kehitystyössä tulee noudattaa turvallisen ohjelmoinnin periaatteita, esimerkiksi 
OWASP- tai SANS-ohjeistuksia.    

 Järjestelmässä käytetään ainoastaan hyväksyttyjä teknisiä tietoturvaratkaisuja 
esimerkiksi käyttäjätunnistuksen ja tiedon salaamisen osalta. 

 Järjestelmän tietoturva testataan säännöllisesti kehitysprosessin eri vaiheissa sekä 
ennen tuotantoon käyttöönottoa yleisimpien tietoturvauhkien osalta. 

 Kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöt on eriytetty toisistaan. Ei-tuotannollisissa 
ympäristöissä ei käsitellä todellista asiakas- tai potilastietoa. 

 Sovelluskehityksestä vastuussa olevien henkilöiden riittävästä 
tietoturvaosaamisesta on varmistuttu sovelluskehityksen tietoturvaan liittyvien 
koulutusten kautta.  

 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee kuvata, kuinka sen noudattamat menetelmät tukevat 
tietoturvallisuudelle asetettuja tavoitteita 

Tietoturvaan liittyvät vaatimukset tulee huomioida jo järjestelmän 
suunnitteluvaiheessa.  
 
Tietoturvan lisääminen järjestelmään jälkikäteen ei ole aina mahdollista 
tai siitä syntyvät kustannukset ovat korkeat. 
 
629/2010 (Laki terveydenhuollon laitteista) määrittelee laitteilta ja 
potilastietojärjestelmiltä edellytettävät sertifioinnit. Valvira on vuonna 
2011 linjannut, että myös potilastietojärjestelmät ja -ohjelmistot kuuluvat 
lainsäädännön piiriin. Lisäksi vaatimuksessa tulee huomioida MEDDEV 
2.1/6 Euroopan komission ohje. 
 
VIITE 

 VAHTI 1/2013 – Sovelluskehityksen tietoturvaohje 

 VAHTI 2/2010 – Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen täytäntöönpanosta 

 

Pakollinen (V1) 
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Vaatimus 
 

Perustelu/ 
Viite 

Pakollisuus 

Lokitapahtumien muodostus ja hallinta  
Järjestelmä tuottaa sellaista kiistatonta lokitietoa, jonka kautta saadaan riittävästi 
tietoa ympäristön ja verkon toiminnasta: 

 Erityyppisiä lokeja kerätään, säilytetään ja käsitellään etukäteen sovittujen 
käytänteiden mukaisesti. Erityishuomiota tulee kiinnittää lakien asettamiin 
vaatimuksiin ja oikeuksiin (kts. VAHTI 3/2009 – Lokiohje). 

 Lokien luvaton käsittely ja muokkaaminen on estetty. 

 Lokeja monitoroidaan aktiivisesti häiriötilanteiden ja tietoturvapoikkeamien 
tunnistamiseksi. 

 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee kuvata, mitä lokeja järjestelmä tuottaa, miten lokien luvaton 
käsittely on estetty ja kuinka lokitietoja voidaan hyödyntää helposti mm. 
väärinkäytösten todentamiseksi 

Lokitietojen avulla voidaan tunnistaa mahdolliset häiriötilanteet ja 
tietoturvapoikkeamat.    
 
VIITE 

 VAHTI 3/2009 – Lokiohje 

 KATAKRI – Kansallinen turvallisuuskriteeristö, versio II 

 VAHTI 2/2010 – Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen täytäntöönpanosta 

 VAHTI 1/2013 – Sovelluskehityksen tietoturvaohje 

Pakollinen (V1) 

Haittaohjelmasuojaus 
Järjestelmän osat on suojattu asianmukaisesti haittaohjelmilta: 

 Haittaohjelmantorjuntaohjelmistot on asennettu kaikkiin sellaisiin järjestelmiin, 
jotka ovat yleisesti alttiita haittaohjelmatartunnoille. 

 Haittaohjelmatunnisteet päivittyvät säännöllisesti ja automaattisesti. 

 Haittaohjelmien tuottamaa lokia seurataan mahdollisten tartuntojen 
tunnistamiseksi. 
 

Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Toimittajan tulee kuvata, kuinka haittaohjelmasuojaus järjestelmässä täyttää 
edellä listatut vaatimukset 

Haittaohjelmien asianmukaisella torjunnalla varmistetaan, että 
järjestelmäympäristön laitteet pysyvät turvallisina ja toimintakuntoisina. 
 
VIITE 

 KATAKRI – Kansallinen turvallisuuskriteeristö, versio II 

 VAHTI 2/2010 – Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen täytäntöönpanosta  

 VAHTI 3/2004 – Haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje 

Pakollinen (V1) 
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Vaatimus 
 

Perustelu/ 
Viite 

Pakollisuus 

Järjestelmän ylläpito- ja päivityskäytänteet  
Järjestelmälle sekä tähän liittyville teknisille ratkaisuille on määritetty ja dokumentoitu 
ylläpito- ja päivityskäytänteet, joiden toteutumista seurataan: 

 Järjestelmäympäristö on rakennettu sellaisista komponenteista, jotka tukevat 
nopeaa päivittämistä.  

 Järjestelmän tulee mahdollistaa ohjelmiston elinkaaren huomioiminen 
ohjelmistoversioissa. (=Järjestelmän käyttämien ohjelmistokomponenttien sekä 
varusohjelmistojen päivittäminen/vaihtaminen järjestelmän tukemien 
ohjelmistoversioiden välillä pitää olla mahdollista).  

 Kovakoodatut konfiguraatioarvot ovat kiellettyjä.  

 Tekniset alustat ja ratkaisut päivitetään säännöllisesti ja ajallaan sovittujen 
käytänteiden mukaisesti. Päivitystarpeiden seuranta on vastuutettu. 

 Päivitysten toimivuus testataan testiympäristössä ennen tuotantoympäristön 
päivittämistä. 

 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 
Toimittajan tulee kuvata, kuinka järjestelmän ylläpito- ja päivityskäytänteet täyttävät 
edellä listatut vaatimukset 

Järjestelmän ja tähän liittyvien teknisten alustojen ja komponenttien 
päivittäminen tulee olla toteutettuna siten, että ympäristö ei altistu 
tunnistetuille tietoturvahaavoittuvuuksille. 
 
VIITE 

 VAHTI 1/2013 – Sovelluskehityksen tietoturvaohje 

 KATAKRI – Kansallinen turvallisuuskriteeristö, versio II 

 VAHTI 2/2010 – Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 
annetun asetuksen täytäntöönpanosta 

 

Pakollinen (V1) 
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7. Henkilöstöturvallisuus 

Henkilöstöturvallisuudella tarkoitetaan henkilöstöstä aiheutuvien riskien salassapito- ja käytettävyysriskien 

hallintaa tietoja ja tietojärjestelmiä käytettäessä. Järjestelmän osalta henkilöstöriskejä on tarpeen hallita sekä 

järjestelmää käyttävien että järjestelmäpalveluiden tuottamiseen osallistuvien organisaatioiden henkilöstön 

osalta. 

Henkilöstöturvallisuuden perustan muodostavat henkilöstön toimenkuvien ja niihin liittyvien tietoturvavastuiden 

selkeä määrittely ja kuvaaminen. Lisäksi tarvitaan riittävällä tasolla määriteltynä olevat henkilöstöhallinnon 

prosessit ja muut prosessit, joissa kuvataan työtehtävät niin tarkasti, että avainhenkilöriskien syntyminen 

vältetään.  

Henkilöstöturvallisuuden kannalta keskeisiä järjestelmän käytössä ja operoinnissa huomioitavia asioita ovat: 

 Työhönottoon, toimenkuvien merkittäviin muutoksiin ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät prosessit  

 Tehtävien vaativuudesta ja/tai luottamuksellisuudesta riippuen rekrytoitavan henkilön taustan, 

sopivuuden ja osaamisen selvittäminen ennen työhönottoa 

 Salassapito- ja käytettävyysriskien kannalta keskeisten avainhenkilöiden tunnistaminen ja varmistuminen 

heidän käytettävyydestään eri tilanteissa (mm. varautuminen lomiin ja poissaoloihin) 

 Kiellettyjen (vaarallisten) työyhdistelmien tunnistaminen ja poistaminen: työtehtävien eriyttämisen 

tavoitteena on ehkäistä virheiden ja väärinkäytösten mahdollisuutta. 
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7.1. Vaatimusluettelo – Henkilöstöturvallisuus 

Vaatimus Perustelu/ 
Viite 

Pakollisuus 

Palvelussuhteen muutosten hallinta 
Palvelussuhteen muutokset tapahtuvat hallitusti. Muutoshallinnan prosessi on vastuutettu ja dokumentoitu. 
 

Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 
 Ks. kappale 3 Pääsynhallinta ja käyttövaltuuksien hallinta 

  

Avainhenkilöiden taustatarkistukset  
Avainhenkilö on toiminnan kannalta merkittävässä asemassa vastuidensa tai osaamisensa vuoksi. Tietoturvan 
näkökulmasta avainhenkilöiden kriittinen asema saattaa muodostua riskiksi. Avainhenkilöille tulisi 
tietoturvariskien hallitsemiseksi suorittaa taustatarkistus [Suojelupoliisin Turvallisuusselvitys] 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Ei tunnistettuja vaatimuksia 

 V1 (Pakollinen) 
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Vaatimus Perustelu/ 
Viite 

Pakollisuus 

Hyväksyttävän käytön säännöt 
Järjestelmän hyväksyttävän käytön säännöt tulee määritellä yksiselitteisesti ja viestiä henkilöstölle. Säännöissä 
tulee mm. kieltää asiakas- ja potilastietojen käyttö muihin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin, ja 
korostaa tietojen huolellisen käsittelyn merkitystä. 
 
Hyväksyttävän käytön säännöt ovat henkilöstölle helposti saatavilla. Käyttäjillä tulee olla mahdollisuus lukea 
käyttösäännöt aina niin halutessaan. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Järjestelmätoimittajan tulee perehtyä hyväksyttävän käytön sääntöihin ja sitoutua niiden mukaiseen 
toimintaan 

 Järjestelmän tulee vaatia käyttäjältä käyttösääntöjen hyväksymisen ensimmäisen kirjautumisen 
yhteydessä. Hyväksymisestä tulee jäädä merkintä järjestelmään. 

Ehkäisevillä kontrolleilla ei voida 
aukottomasti estää sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammatti-
henkilöä katselemasta sellaisen 
henkilön asiakas- /potilastietoja, 
jonka asiakaspalveluun tai 
hoitoon hänellä ei ole asiallista 
syy-yhteyttä. Hyväksyttävän 
käytön säännöt on siksi syytä 
viestiä selkeästi käyttäjäkunnalle 
väärinkäytösten ehkäisemiseksi. 
 
VIITE 
KATAKRI – Kansallinen 
turvallisuuskriteeristö, versio II, 
A807.0 (perustaso) 

V1 (Pakollinen) 

Tiedon saannin rajaaminen ja lokerointi 
Järjestelmän ylläpitäjillä ei saa olla pääsyä sen tietosisältöihin. Järjestelmän normaalit, päivittäiset valvonta- ja 
ylläpitotoimet tulee voida suorittaa rajatuin käyttövaltuuksin, jotka eivät salli tietosisällön katselua. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 

 Järjestelmän tulee mahdollistaa ylläpitotehtävien eriyttämien roolipohjaisesti. 

… 
 
VIITE 
VAHTI - 2/2008 Tärkein tekijä on 
ihminen – henkilöstöturvallisuus 
osana 
tietoturvallisuutta 

V1 (Pakollinen) 

Vaarallisten työyhdistelmien rajaaminen käyttöpalveluissa 
Kielletyt ylläpidon työ- ja rooliyhdistelmät on dokumentoitu ja valtuuksia myönnettäessä tai muutettaessa 
kiellettyjen yhdistelmien syntymistä seurataan ja estetään. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 
 Ks. kappale 3 Pääsynhallinta ja käyttövaltuuksien hallinta 

VIITE 
VAHTI - 2/2008 Tärkein tekijä on 
ihminen – henkilöstöturvallisuus 
osana 
tietoturvallisuutta 
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Vaatimus Perustelu/ 
Viite 

Pakollisuus 

Turvallisuus- tai salassapitosopimus 
Järjestelmän tilaajan ja toimittajan välisessä turvallisuusjärjestelyjä koskevassa yleissopimuksessa osapuolten 
kesken noudatettavat turvallisuusjärjestelyt. Toimittaja sitoutuu pitämään salassa sille luovutetut, salassa 
pidettäväksi säädetyt tiedot. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 
 Ei tunnistettuja vaatimuksia  

 V1 (Pakollinen) 

Käyttäjä- ja valtuustietorekisteri 
Käyttäjä- ja valtuustietorekisteri muodostaa tietovaraston, jossa hallinnoidaan järjestelmän piirissä olevien 
käyttäjien käyttövaltuustietoja. 
 
Järjestelmään ja järjestelmätoimittajaan kohdistuvat vaatimukset 
 Järjestelmän käyttäjä- ja valtuustietorekisterin operointiin valtuutetuista henkilöistä tulee pitää 

ajantasaista dokumentaatiota. Käyttäjä- ja valtuustietorekisterin operointiin valtuutetuilta henkilöiltä 
vaaditaan salassapitosopimus. 

 V1 (Pakollinen) 
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8. Viitteet 

[1] Henkilötietolaki (523/1999), http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 

[2] Laki asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sosiaali- ja terveydenhuollossa (159/2007), 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159 

[3] Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007), 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070061 

[4] Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa, 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100681  

[5] Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (Katakri II), 

http://www.defmin.fi/files/1870/KATAKRI_versio_II.pdf 

[6] ICT-varautumisen vaatimukset, VAHTI-ohje 2/2012 

[7] Uudistettu potilas- ja lääkehoidon turvallisuussanasto, THL,  http://www.thl.fi/thl-

client/pdfs/4ce407ff-c338-485c-8ed8-8fe28cd7cb6c  

[8] Apotti-kohdearkkitehtuuri 

[9] Apotti-palvelukuvaus 
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