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TIIVISTELMÄ 

Terveydenhuoltoalalla tietojenkäsittelyyn kohdistuu aivan erityisiä vaatimuksia. Potilas-
tietojen eheys ja saatavuus ovat äärimmäisen tärkeitä potilaiden turvallisen hoidon kan-
nalta. Toisaalta tietojen luottamuksellisuutta on suojattava paitsi yksityisyyden suojan 
takaamiseksi, myös henkilötietojen rikollisen käytön estämiseksi. Sairaalaympäristön 
toimivuus on kriittisen tärkeää potilaiden hoidolle, mikä asettaa muun muassa sairaala-
rakennusten kiinteistöautomaation kyberturvallisuuden tärkeään asemaan.1 
 
Terveydenhuoltoa kohtaan tapahtuu perinteisiä hyökkäyksiä kuten hakkerointeja ja vi-
ruksia, laitteiden varastamista sekä hajautettuja palvelunestohyökkäyksiä (DDoS). Näillä 
hyökkäyksillä on merkittäviä vaikutuksia terveydenhuollossa, koska toiminta vaatii usein 
reaaliaikaisen pääsyn palveluihin kuten potilastietojärjestelmiin tai sähköisiin reseptei-
hin. Huolestuttavaa on, että usein hyökkäyksiä ei huomata ennen kuin usean kuukauden 
päästä, jolloin tutkinta on vaikeaa ja isoja määriä tietoja on jo voinut päätyä rikollisten 
käyttöön. Kiristyshaittaohjelmahyökkäyksissä tartunta selviää nopeasti, mutta näissäkin 
tapauksissa palveluiden palauttaminen normaalitilaan voi kestää useita päiviä riippuen 
järjestelmän koosta, tartunnan laajuudesta ja varmuuskopiojärjestelyistä. 
 
Tarkasteltaessa kyberhyökkäyksiä sairaaloita ja muita SOTE-alan toimijoita kohtaan vii-
meisen viiden vuoden aikana nousevat kiristyshaittaohjelmat ja hakkerointi yleisimmiksi 
tapauksiksi (ks. liite 1). Tässä tutkimuksessa koottiin ja analysoitiin 59 tapausta, jotka 
jakautuivat hyökkäysvektoreiden perusteella seuraavasti: 

1. Kiristyshaittaohjelma, 16 
2. Hakkerointi ja tietomurto, 22 
3. Muut tapaukset 

a. Tietokoneen varkaus, 6 
b. Virushyökkäys, 4 
c. DDos, 4 
d. Muu, 7 

Finanssi-alan yritykset ovat edelleen hyökkäyksien kohteena, mutta rikolliset ovat siirtä-
neet huomiotaan terveydenhuoltoon, niissä olevien potilastietojen ja muiden arvokkai-
den tietojen vuoksi. Rikolliset voivat myydä potilastietoja, jotka ovat perinteisiä luotto-
korttitietoja arvokkaampia niiden tiedon määrän ja laadun vuoksi. Kiristyshaittaohjelma 
hyökkäykset ovat myös tuoneet esiin kuinka elintärkeitä potilastietojärjestelmät ovat 

                                                      
 

1 Viestintävirasto, Terveydenhuoltoalan kyberuhkia, 2016, https://www.viestintavirasto.fi/at-
tachments/tietoturva/Terveydenhuoltoalan_kyberuhkia.pdf 
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sairaaloiden toiminnalle, joten organisaatiot ovat valmiita maksamaan lunnaita, jotta 
saavat tietonsa takaisin käyttöön. 
 
Terveydenhuoltoalan nouseminen tietomurtojen ykköskohteeksi selittyy myös sillä, että 
kohdetta pidetään ”pehmeänä” ts. sairaalat ovat heikosti varautuneet kyberhyökkäyk-
siin. Yhdysvalloissa eri toimialat käyttävät 5-15 % IT-menoistaan kyberturvallisuuteen, 
mutta SOTE-alalla käytetään vain 3 %. 
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 JOHDANTO 

Terveydenhuollon tietovarannot ovat Suomelle korvaamattoman arvokkaita niin opera-
tiivisen toiminnan kuin tutkimuksen tueksi. Tämän tiedon tehokas hyödyntäminen vaa-
tii, että tieto on mahdollisimman helposti ja laajasti käytettävissä, kyberturvallisuuden 
ja henkilötietolain (523/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) yksityisyyden 
vaatimukset huomioiden. Kun tieto on vielä toimialakohtaista ja omaa näin aivan oman 
käsitteistönsä, tietomallinsa ja rakenteensa, muodostuu tiedon tehokkaan hyödyntämi-
sen mahdollistavan kokonaisuuden tekninen rakenne erittäin kompleksiksi. 
 
SOTE-alalla tiedonhallinta on tiedon keräämistä, organisointia, tallentamista, käsittelyä 
ja jalostamista siten, että tieto saadaan tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti käyttöön. 
Tietohallinto, asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito ja niissä käytettävän teknologian 
hallinta liittyvät oleellisesti: 

• Palvelujen vaikuttavuuden mittaamiseen ja varmistamiseen 

• Palveluverkon rakenteeseen ja ohjattavuuteen 

• Palvelujen tuotantoon ja palvelujen integraatioon 

• Hallinto- ja tuotantorakenteen toimivuuteen. 

Palvelujärjestelmän operatiivisessa ja strategisessa ohjaamisessa tarvittavasta tiedosta 
merkittävä osa tallentuu tietojärjestelmiin ja prosessoidaan niissä. Tietojärjestelmissä 
kulkee kuitenkin raakadataa, joka muuttuu käyttökelpoiseksi tiedoksi vain jalostamalla. 
 
Tiedonhallintaan kuuluu oleellisena osana myös tietorakenteiden yhtenäisyyden ohjaa-
minen. Ilman sitä datavirroista ei voida poimia käsittely- ja vertailukelpoista dataa, joka 
voidaan muuttaa tiedoksi eri käyttötarkoituksiin. 
 
Suomessa yksilöstä kerätään tietoja lukuisiin kansallisiin ja paikallisiin järjestelmiin. Ha-
jallaan olevaa tietoa ja siitä systematisoitua dataa hyödynnetään tällä hetkellä vain al-
kuperäiseen käyttötarkoitukseen eli yksilön akuutin ongelman tai vaivan ratkaisemi-
seen. Eri järjestelmiin tallennettu data on arvokasta ja sen nykyistä laajempi hyödyntä-
minen palvelisi yksilöä, terveydenhuoltoa, hoiva-alaa, tutkimusta ja liiketoimintaa. Laa-
jat tietovarannot voitaisiin hyödyntää nykyistä monipuolisemmin ja tuottaa entistä laa-
dukkaampia sosiaalipalveluja ja terveydenhuoltoa sekä muita palveluja. Uudenlainen 
toimintatapa tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia liiketoiminnalle, tutkimukselle ja uu-
delle kasvulle. Tiedon jalostaminen ja jalostettuun tietoon perustuvien innovatiivisten 
tuotteiden ja palveluiden tuottaminen tulisi nykyistä helpommaksi. Lisäksi Suomeen voi 
rakentua houkutteleva terveys- ja hyvinvointialan tutkimus- ja kehitysympäristö.2 

 

                                                      
 

2 www.sitra.fi/hyvinvointi/hyvinvointidata 
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1 SOTE-IT JÄRJESTELMÄ 

1.1 Kansallinen SOTE-IT 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden infostruktuuri sisältää ICT-palvelut, alustat sekä sisällölli-
set ja tekniset standardit ja määrittelyt, jotka tukevat tiedonjakoa ja yhteen toimivuutta. 
Kansalaisen aktivointiin, palvelujärjestelmän tehostamiseen ja tietojen toissijaiseen 
käyttöön liittyvät strategiset tavoitteet edellyttävät, että tietotekniset ratkaisut raken-
netaan avoimelle ja skaalautuvalle pohjalle yhteisesti sovittuja menettelytapoja noudat-
taen. Kokonaisuuden on oltava modulaarinen, avoin ja hallitusti kehitetty, ja sen on 
mahdollistettava sekä palvelujen, rakenteiden että teknisten ratkaisujen uudistaminen. 
Tämä edellyttää myös yhteistyöhön nojautuvaa ja verkostomaista ratkaisujen kehittä-
mistapaa, jossa kannustetaan kokeilemaan erityyppisiä ratkaisumalleja ja kokoamaan 
näyttöä sellaisista ratkaisuista, jotka tuottavat haluttuja vaikutuksia. Näytön pohjalta 
vaikuttavia ratkaisuja levitetään tehokkaasti laajamittaiseen käyttöön ja niiden pohjalta 
kehitetään myös uusia palveluita ja tuotteita.3 
 
Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa kertyy reaaliajassa valtavat määrät eri läh-
teistä, kuten esimerkiksi liikkumista mittaavista rannekkeista, implanteista ja muista ter-
veyden ja lääketieteen laitteista. Ihminen tuottaa elinaikanaan keskimäärin yli miljoona 
giga-tavua terveyteen tutkimus liittyvää dataa. Lisäksi käytettävissä ovat perinteiset tie-
tolähteet, kuten potilas-, ja perimätiedot. Data on pirstaloitunut sinne tänne, eikä sitä 
ole helppo jakaa tai analysoida. 
 

SOTE-tietojärjestelmäkokonaisuudessa noin 400…800 järjestelmää, näiden välisiä liityn-
töjä yli 500 kpl, käyttäjiä noin 10 000 (SOTE-alalla työntekijöitä 200 000), järjestelmä-
omistajia 10-100. Potilastietojärjestelmien kokonaisuus on noin 10% koko lukumää-
rästä. Jokainen erikoisala tarvitsee omat erikoisjärjestelmät (niiden toimittajia on maa-
ilmalla vain muutama). Myös uudessa SOTE-IT -järjestelmässä tulee olemaan edelleen 
reilut 200 järjestelmää vaikka niitä yhdistettäisiinkin ja vanhasta SOTE-järjestelmästä iso 
osa jää käyttöön. 

Sairaaloissa on monia digitaalisia terveydenhuollon järjestelmiä, jotka ovat käytännössä 
automaatiojärjestelmiä. Potilaiden elintoimintoja mittaavat laitteet voivat kerätä tietoja 
potilaista ja lähettää hoitohenkilökunnalle tietoja ja hälytyksiä huomiota vaativista tilan-
teista tietoverkon yli. Lääkepumput voivat ottaa vastaan tietoja potilaille annettavista 
lääkemääristä ja muuttaa toimintaansa saamiensa tietojen perustella. Lisäksi tulevat 
monet kiinteistöautomaatiojärjestelmät, joiden toiminnalla voi olla suuri merkitys poti-
laiden terveydelle. Automaatiojärjestelmien yhteinen piirre on, että ne koostuvat her-
kistä laitteista, jotka digitaalisen tiedon varassa vaikuttavat fyysiseen maailmaan tai 

                                                      
 

3 www.sitra.fi/hyvinvointi/hyvinvointidata 
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muuttavat fyysisestä maailmasta tekemiään havaintoja digitaaliseksi tiedoksi päätök-
sentekoa varten. Laitteiden odotetaan toimivan tosiaikaisesti. 4 

1.2 Terveydenhuollon laite- ja tietojärjestelmät 

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiokohtaisia tietojärjestelmiä ovat sairaalan tie-
tojärjestelmät, perusterveydenhuollon tietojärjestelmät, laboratorion, erillisyksikköjen 
tietojärjestelmät (esim. radiologia) sekä sosiaalitoimen tietojärjestelmät. Näiden lisäksi 
organisaatiot käyttävät hallinnon tietojärjestelmiä (mm. talous- ja henkilöstöhallinto), 
asianhallinnan tietojärjestelmät (mm. tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta), viestintäjär-
jestelmät (mm. sähköposti, hoitajakutsujärjestelmät), toiminnanohjausjärjestelmät, tur-
vallisuusjärjestelmät (mm. kulunvalvonta, kameravalvonta, keskusvalvomo, äänievaku-
ointi). Osa sairaalan järjestelmistä ovat sulautettuja järjestelmiä ja laitteita, joihin 
on ”upotettu” toimintaa ohjaavaa elektroniikkaa ja ohjelmistoa.5 
 
Kuvassa 1 on esitetty geneerinen sairaalan tietojärjestelmäkokonaisuus. 6 

 
Kuva 1 Geneerinen sairaalan tietojärjestelmäkokonaisuus 

                                                      
 

4 Viestintävirasto, Terveydenhuoltoalan kyberuhkia, 2016, https://www.viestintavirasto.fi/at-
tachments/tietoturva/Terveydenhuoltoalan_kyberuhkia.pdf 
5 Kaija Saranto; Mikko Korpela (toim.), Tietotekniikka ja tiedonhallinta sosiaali- ja terveydenhuollossa, Sa-
noma Pro Oy, 1999 
Satu Paloniemi, tietojärjestelmien käytön ongelmia suomalaisessa terveydenhuollon työssä, Tietojenkä-
sittelytieteen kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto, 19.12.2008 
Tuomo Pekkarinen, Kyberturvallisuus sairaaloiden eri toimialoilla, 19.10.2016 
6 Integrating the Healthcare Enterprise, IHE Patient Care Device White Paper – MEM Medical Device Cyber 
Security-Best Practice Guide, October 14, 2015 



8 

Terveydenhuollon tietojärjestelmistä keskeisimpiä ovat potilastietojärjestelmät. Niissä 
käsitellään hoidossa olevien ja hoitoon tulevien potilaiden hoidon ohjaukseen ja järjes-
tämiseen liittyviä tietoja ja hoidetaan potilaan hoitokokonaisuuteen liittyvä hallinnolli-
nen tietojenkäsittely. Potilastietojärjestelmien ydinjärjestelmiä käytetään lähes kaikissa 
sairaalan yksiköissä. Ydinjärjestelmiä ovat mm. lähetteiden käsittely- ja ajanvarausjär-
jestelmät sekä hoitotietojen kirjausjärjestelmät. Niiden avulla hoidetaan sairaalaan saa-
puvien lähetteiden kirjaus ja käsittelyn valvonta, ajanvaraukset toimenpiteisiin ja lääkä-
reiden vastaanotoille, potilaan sisäänkirjoittaminen tai ilmoittautuminen sekä tehtyjen 
hoitotoimenpiteiden ja diagnoositietojen kirjaaminen. Hallinnollisten tietojen lisäksi po-
tilastietojärjestelmiin tallennetaan yhä enemmän potilaan hoidollisia tietoja: hoitoon tu-
lon syy, hoidon tavoitteet, tehdyt toimenpiteet ja tutkimukset, erilaiset lausunnot, suun-
nitelmat, hoito-ohjeet ja epikriisit (hoitotiivistelmät), hoitopalautteet. Lisäksi tallenne-
tusta potilastiedosta tuotetaan tarvittavat raportit, tilastot ja laskut hoitavalle yksikölle, 
potilaalle, hallinnollisille yksiköille, maksajille ja muille viranomaisille. Potilastietojärjes-
telmät voidaan edelleen jakaa lähes kaikissa yksiköissä käytettäviin: operatiivisiin ydin-
järjestelmiin ja yksikkökohtaisiin erillisjärjestelmiin.7 
 
Yksikkökohtaiset erillisjärjestelmät keräävät potilaan hoitoketjun aikaiset tutkimus-ja 
toimenpidetiedot. Erillisjärjestelmiä ovat mm. laboratoriojärjestelmät, joiden kautta ti-
lataan tarvittavat tutkimukset, niihin syötetään tutkimustulokset ja hoidetaan tulosten 
välitys pyytävään yksikköön. Muita erillisjärjestelmiä ovat mm: 

• Röntgenosastojen työnohjausjärjestelmät eli RIS- tietojärjestelmät (Radiology 
Information System) 

• Digitaalisen kuvan arkistointi PACS-järjestelmät (Picture Archiving Communicati-
ons Systems) 

• Muun digitaalisen kuvantamisen järjestelmät 

• Anestesia- ja tehohoidon tietojärjestelmät 

• Synnytysosastojen tietojärjestelmät 

• Erilaisten tutkimusosastojen tarpeisiin kehitetyt järjestelmät 

 
Kuvassa 2 on esitetty geneerinen malli lääkinnällisten laitteiden arkkitehtuurista ja kes-
keisistä komponenteista kyberturvallisuuden näkökulmasta.8 

                                                      
 

7 Ibid. 
8 Integrating the Healthcare Enterprise, IHE Patient Care Device White Paper – MEM Medical Device Cyber 
Security-Best Practice Guide, October 14, 2015 
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Kuva 2 Geneerinen lääkinnällisten laitteiden arkkitehtuuri 

Kyberturvallisuuden kannalta sairaala käsittää kriittisten järjestelmien kokonaisuuden, 
jotka sisältävät erilaisia haavoittuvuuksia, ja joihin kohdistuu erilaisia hyökkäysvekto-
reita. Näitä kriittisiä järjestelmiä ovat ainakin: 9 

• Potilastietojärjestelmät 

• Laboratoriojärjestelmät 

• Patologian järjestelmät  

• Tehohoidon järjestelmät 

• Veritilausjärjestelmät  

• Anestesiatietojärjestelmät 

• Leikkaustoiminnan ohjaus  

• Tiedonvälitysrajapinta  

• Kuvantamisen järjestelmät  

• Synnytysosaston tietojärjestelmät 

• Hoitajakutsujärjestelmät  

                                                      
 

9 Tuomo Pekkarinen, Kyberturvallisuus sairaaloiden eri toimialoilla, 19.10.2016 
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• Keskusvalvontajärjestelmät 

• Toiminnanohjausjärjestelmät  

• Turvallisuusjärjestelmät 

Liitteessä 1 on esitetty ote Euroopan neuvoston direktiivistä, jossa määritellään lääkin-
nälliset laitteet. 
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2 KYBERHYÖKKÄYKSIÄ SAIRAALAJÄRJESTELMIIN 

2.1 Sairaala hyökkäyskohteena 

Haittaohjelmat (puhekielessä "tietokonevirukset") leviävät etupäässä murrettujen verk-
kosivustojen ja verkkomainosten, sähköpostin ja sosiaalisen median välityksellä. Pelkkä 
vierailu sivustolla, jolle hyökkääjä on onnistunut ujuttamaan haittakoodia, voi saada 
haittaohjelman asentumaan vierailijan tietokoneelle. Työntekijän tietokoneelta haitta-
ohjelma voi levitä edelleen muualle organisaation verkkoon. 10 
 
Vuosi 2015 on ollut merkityksellinen terveydenhuollolle datamurtojen suhteen. Noin 
300:sta Yhdysvaltain Office for Civil Rights (OCR) ilmoitetusta tapauksesta, 95 oli IT-jär-
jestelmiin kohdistuneita hakkerointeja, ja 125 tapausta aiheutui luvattomasta pääsystä 
tai paljastumisesta. 58 tapauksessa kyse oli varastetuista laitteista tai tallenteista, lisäksi 
oli 16 häviämistapausta, ja seitsemän tapausta tietojen vääränlaisesta hävittämisestä.11 
 
Kun terveydenhuollon organisaatio joutuu kyberhyökkäyksen kohteeksi, sen vaikutukset 
ovat laajat ja vaikuttavat: 

1. Sairaalan talouteen 
2. Sairaalan maineeseen 
3. Potilaiden turvallisuuteen 
4. IT-ohjelmistojen saatavuuteen, joka voi estää potilaiden hoidon 
5. Potilaiden ja työntekijöiden tietojen yksityisyyteen ja turvallisuuteen 

Yhdysvaltain FDA (Food and Drug Administration) on analysoinut kyberturvallisuushaa-
voittuvuuksia ja tapauksia, jotka voivat vaikuttaa suoraan lääkintälaitteisiin tai sairaalan 
verkon toimintaan, mukaan lukien: 

• Verkkoon kytketyt/konfiguroidut lääkintälaitteet haittaohjelmien saastuttamina 
tai lamauttamina; 

• Haittaohjelmat sairaaloiden tietokoneissa, älypuhelimissa ja tableteissa, kohdis-
tuen mobiililaitteisiin käyttäen langattomia teknologioita päästäkseen käsiksi po-
tilastietoihin, monitorointijärjestelmiin, ja implantoituihin potilaslaitteisiin; 

• Kontrolloimaton salasanojen jakaminen, heikkojen salasanojen käyttö, vahva sa-
lasana ohjelmistossa, johon tulisi olla pääsy erityishenkilöstöllä (esim. hallinto, 
tekninen, tai huoltohenkilökunta); 

                                                      
 

10 Viestintävirasto, Terveydenhuoltoalan kyberuhkia, 2016, https://www.viestintavirasto.fi/at-
tachments/tietoturva/Terveydenhuoltoalan_kyberuhkia.pdf 
11 HealthIT Security, Cybersecurity Attacks Leading 2016 Data Breach Cause, 19.12.2016 
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• Turvallisuusohjelmistopäivityksien ja -paikkauksien epäonnistunut jakelu lääkin-
tälaitteille ja tietoverkoille, sekä vanhojen lääkintälaitemallien (legacy) haavoit-
tuvuuksien hoitamattomuus; 

• Turvallisuushaavoittuvuuksia suoraan kaupan hyllyiltä saatavissa ohjelmistoissa, 
jotka on suunniteltu suojaamaan luvaton laitteeseen tai verkkoon pääsy, mu-
kaan lukien selkokieliset tai vahvasti koodatut salasanat tai todennuksen puut-
tuminen, huoltomanuaalin dokumentoidut huoltotunnukset, tai heikko koo-
daus/SQL-injektio.  

2.2 Kyberuhkia terveydenhuollossa12 

Terveydenhuolto on toimialana kiinnostava kyberhyökkäyksiä tekeville yksittäisille ihmi-
sille tai organisaatioille muun muassa sensitiivisen tietosisällön vuoksi. Terveydenhuol-
lon kyberturvallisuuden jatkuva parantaminen ja tietoisuuden lisääminen ovat meidän 
kaikkien kansalaisten etuja. Kyberturvallisuuden parantaminen vaatii vahvaa ymmär-
rystä tietoturvasta ja myös terveydenhuollon toimintatavoista. Terveydenhuollon suu-
rimmat kyberuhat liittyvät lääketieteellisiin laitteisiin. Muita merkittäviä uhkia ovat 
muun muassa ohjelmistojen haavoittuvuudet, mobiililaitteet, järjestelmien käyttötavat 
ja salasanakäytänteet, ja etähallittavat laitteet. 13 

2.2.1 Lääketieteelliset laitteet ja etähallittavat laitteet 

Lääketieteelliset laitteet ovat nykyään lähes poikkeuksetta verkkoon yhdistettäviä lait-
teita. Juuri tästä muodostuukin se digitalisaation hyöty, jonka avulla tietoa voidaan kat-
soa ja käsitellä missä päin organisaatiota tahansa. Laitekanta tulee lisääntymään lähi-
vuosina merkittävästi, koska terveydenhuoltoa ja laitteita lisätään ihmisten koteihin. Ko-
dista on tulossa hyvää vauhtia sairaalan jatke. Se aiheuttaa suuria haasteita laittei-
den/ohjelmistojen toimivuudelle ja käytölle, verkon toimivuudelle ja kyberturvalle. Lää-
ketieteellisten laitteiden kyberturvan tasoa on aiemmin laskenut muun muassa se, että 
laitehankinta ja -hallinta on tehty ohi tietohallinto-organisaation. Tietohallinto-organi-
saatiossa on kuitenkin yleisesti ottaen se paras tieto kyberturvasta ja heillä on myös vas-
tuu kyberturvapolitiikan luomisesta. Kyberturvallisuus pitää nähdä tärkeänä osan poti-
laiden hoidon laatua. Määräys lääkintälaitteiden turvallisuudesta on vuodelta 2004 (Lää-
kelaitoksen julkaisusarja 1/2004) ja silloin ei ollut vielä näköpiirissä etäkäytettävien ja -
hallittavien laitteiden suuri määrä. 
 
Laitteiden ohjelmistotasoja päivitetään lähes poikkeuksetta etänä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että laitteistotoimittajien tietoturvapolitiikka ja käytänteet tulee auditoida myös, jotta 
varmistetaan kyberturvallisempi ympäristö. 

                                                      
 

12 Perustuu Petri Tolosen ITKST41 kurssiraporttiin Terveydenhuoltoalan kyberuhkia, 13.12.2016 
13 Viestintävirasto, Terveydenhuoltoalan kyberuhkia, 2016, https://www.viestintavirasto.fi/at-
tachments/tietoturva/Terveydenhuoltoalan_kyberuhkia.pdf 
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2.2.2 Ohjelmistojen haavoittuvuudet 

Missä tahansa ohjelmistossa voi olla virheitä, jotka altistavat ohjelman ja tiedon tieto-
turvaloukkauksille. Puhutaan haavoittuvuuksista. Tämä saattaa mahdollistaa haittaoh-
jelmien levityksen, salassa pidettävien tietoihin käsiksi pääsyn tai vaikkapa ohjelmiston 
toiminnan estämisen. Ohjelmistohaavoittuvuuden hyväksikäyttö voi olla osa varsinaista 
haittaohjelman leviämis- tai aktivoitumismekanismia. Lisäksi alemman tason oikeuksilla 
aktivoitunut haittaohjelma voi hyväksikäyttää paikallista hyväksikäytettävää ohjelmisto-
haavoittuvuutta korkeamman tason oikeuksien saamiseen. Tyypillisiä sähköpostin 
kautta leviävien haittaohjelmien hyväksikäyttämiä haavoittuvuuksia ovat sellaiset säh-
köpostiohjelmistojen tai selainten haavoittuvuudet, jotka mahdollistavat haittaohjel-
man aktivoitumisen ilman liitetiedoston avaamista. Hyvin tunnettuja ovat virukset, jotka 
ohjelmistohaavoittuvuutta hyväksikäyttämällä aktivoituvat jo sähköpostin esikatseluti-
lassa. Lisäksi sähköpostin liitetiedostoina leviävät virukset voivat hyväksikäyttää lähes 
kaikkia liitetiedoston käsittelyyn käytettyjen sovellusohjelmistojen haavoittuvuuksia. 
Olennaista on hallita haavoittuvuuksia, siis mitä tehdään silloin, kun haavoittuvuus löy-
detään.14 

2.2.3 Mobiililaitteet 

Mobiililaitteita käytetään yhä useammin myös terveydenhuollossa. Laitteita voidaan 
käyttää missä vaan, jolloin ei olla välttämättä suojatussa tilassa. Laite voi myös unohtua 
helpommin ja joutua varastetuksi. Tietoturva ei ole vieläkään mobiililaitteissa niin hy-
vällä tasolla kuin perinteisissä tietokoneissa. Mobiililaitteiden tulee kuulua tietohallin-
non hallintaan kuten kaikkien tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen. Mobiililaittei-
den käyttöä kriittisissä toiminnoissa tulee tarkastella erityisesti siksi, että niiden tiedon-
siirto ja puhe ovat riippuvaisia matkapuhelinverkoista ja niiden toimivuudesta. 

2.2.4 Järjestelmien käyttötavat ja salasanakäytänteet 

Merkittävänä kyberuhkana voidaan pitää henkilökunnan järjestelmien käyttötapoja ja 
salasanakäytänteitä. Käyttäjät voivat toimia tietoturvapolitiikan vastaisesti asettaessaan 
yhteiskäyttösalasanoja tai estääkseen vaikkapa aikalukituksen päälle menoa laitteessa. 
Tiedon jakamista ja kyberturvallisuuden merkityksen korostamista ei voi tehdä liikaa. Se 
on tuotava organisaation kulttuuriin ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Käyttäjät ovat 
se helpoin kohde kalastella tietoja rikollisiin tarkoituksiin.15 

                                                      
 

14 www.vahtiohje.fi/web/guest/kuinka-valttaa-tartunta 
15 Siwicki, B. Healthcare staff lacking in basic security awareness, putting medical infrastructure at risk, 
2016 
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2.3 Sairaalalaitteiden turvallisuudesta16 

Sairaalalaitteiden turvallisuuskatsauksessa kerättiin tietoa 18:n laitteen hyökkäysvekto-
reista ja mahdollisista suojausjärjestelmistä, kuten salauksista. Hyökkäysvektori on 
väylä, jonka kautta hyökkääjä voi saada yhteyden laitteeseen ja mahdollisesti saada sen 
haltuunsa. Haltuun ottamisen helppouteen vaikuttaa hyökkäysvektoreiden lisäksi lait-
teen tietojärjestelmän rakenne. Jos käytössä on yleinen käyttöjärjestelmä, on hyökkää-
jän helpompi hyödyntää aikaisempaa kokemusta ja valmiita työkaluja. Tutkituista lait-
teissa oli Windows Philipsin Intellivue MX800-monitorissa tai Linux Drägerin Infinity 
Delta -monitorissa. Täytyy kuitenkin muistaa, että valmiissa käyttöjärjestelmässä tieto-
turvaa on todennäköisesti koeteltu ja paranneltu enemmän kuin alusta alkaen laitteelle 
tehdyssä järjestelmässä.  
 
Erityisen kiinnostuksen kohteena oli WLAN-yhteys. Langattomien laitteiden murtami-
nen tai niiden toiminnan häiritseminen langattomassa verkossa ei välttämättä vaadi sa-
massa tilassa olemista ja hyökkääjä voi toimia verrattain salassa. Lisäksi WLAN-verkon 
kuuntelemiseen ja sen kautta hyökkäämiseen on valmiita työkaluja, jotka madaltavat 
kynnystä hyökkäämisen kokeiluun. Langattoman verkon avulla voidaan salakuunnella 
potilastietoja, tehdä Man in the Middle -hyökkäys, jossa hyökkääjä välittää kaiken datan 
kohteen ja sen käyttämän tukiaseman välillä ja mahdollisesti muuttaa viestejä tarpeensa 
mukaan. Lisäksi laitteeseen voidaan saada yhteys, jonka avulla laitetta voidaan hallita. 
Sammuttaminen, järjestelmän tekeminen toimintakyvyttömäksi ja järjestelmän hallittu 
käskyttäminen ovat mahdollisia hakkeroinnin tuloksia. 
 
Toinen tärkeä hyökkäysvektori on USB-portti. Saastuneella muistitikulla voi halutun vi-
ruksen saada laitteeseen väliaikaisellakin yhdistämisellä. Lisäksi mainitaan SD-kortin 
käyttö. GE:n EKG-piirturi 3500 sisältää paikan SD-kortille. Ohjelmistopäivitykset asenne-
taan SD-kortin avulla. Uuden ohjelmiston asentaminen SD-korttia vaihtamalla ei var-
masti ole helppo tehtävä, mutta maininnan arvoinen reitti laitteen tietojärjestelmiin. 
Mahdollisesti kortin varastava voi saada haltuunsa potilastietoja. Korttipaikka on lait-
teen näytön takana ja helposti saavutettavissa. 
 
Monissa laitteissa ei ole WLAN-yhteyttä, mutta joissakin voidaan käyttää erilaisia adap-
tereita tämän ominaisuuden saamiseksi. Vain kolmen laitteen WLAN-salauksesta löytyi 
tietoa. Surullisin on Drägerin Infinity Delta, jonka kaikki versiot tukevat salaamatonta 
liikennettä ja WEP-salausta. WEP-salaus on kuitenkin murrettavissa. Jotta Infinity Delta 
käyttäisi WPA2-salausta, tulee laitteessa olla asennettuna ohjelma nimeltä VR8. EKG-
piirturi Cardiovit AT-102+ on Schillerin valmistama. Langaton verkkoyhteys on valinnai-
nen ominaisuus tässä laitteessa. Laite tukee WPA, WPA2 ja WEP salauksia. GE:n EKG-
piirturi merkkiä 3500 voidaan yhdistää langattomaan verkkoon Silex-merkkisellä adap-
terilla. Tällä adapterilla voidaan salaus ja autentikointi hoitaa erittäin kattavasti, joten 
siitä ei turvallisuus jää kiinni.  

                                                      
 

16 Heli Kallio, Sairaalalaitteiden turvallisuudesta, raportti 12.9.2016 
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Ultraäänilaitteita oli kaksi: GE Healthcare:n LOGIQ P9 ja Philipsin EPIQ 5c, joka on erityi-
sesti sydämen kuvaamisen tarkoitettu. Molemmissa laitteissa on WLAN-valmius, mutta 
kummankaan salauksista tai niiden puutteesta ei löytynyt tietoa. Philipsin EPIQ 5c sisäl-
tää palomuurin ja McAfeen virustentorjuntaohjelman, lisäksi potilasdatan salaus on 
mahdollista. Lisäksi laitteeseen voidaan muodostaa etäyhteys valmistajan tukipalve-
luista. Tämä on kätevä ominaisuus, mutta toteutuksen tulisi olla turvallinen. Etäyhteys, 
jonka ulkopuolinen voi helposti muodostaa on todella houkutteleva ominaisuus hyök-
kääjälle. EPIQ 5c:ssä on lisäksi USB-portti, jonka kautta voidaan syöttää haitallista dataa 
laitteeseen. EPIQ 5 jouduttiin vetämään takaisin markkinoilta vuonna 2014 epätarkkojen 
mittaustulosten vuoksi. Epätarkkuudet korjattiin ohjelmistomuutoksella. 
 
Liikuteltavia röntgenlaitteista Ziehman RFD ja Fuji FDR Go voidaan yhdistää adapterilla 
langattomaan verkkoon. Näiden salauksista ei ole tietoa. Pulserasta ei löydy mainintaa 
LAN tai WLAN yhteyksistä, mutta esitteissä mainostetaan etäyhteysmahdollisuutta Phi-
lipsin tukeen. Jonkinlainen yhteys Internetiin täytyy siis olla, mutta sitä ei vain olla mai-
nittu. 
 
Philipsin valmistamassa potilasmonitorissa Intellivie MX800 on Ethernet-portti ja viisi 
USB porttia. WLAN-yhteys on saatavissa valinnoilla J20 tai J35. Oletettavasti nämä ovat 
lisävarustekoodeja, mutta tarkempaa tietoa ei löytynyt. Käyttöjärjestelmä on Windows 
7 tai XP. Linux-pohjainen GE:n potilasmonitori Carescape B850 tyytyy LAN-yhteyteen 
kahden RJ45-portin kautta. Lisäksi laitteesta löytyy neljä USB-porttia ja kaksi sarjaporttia 
(DB9M). Drägerin Infinity Deltan WLANin suojaamattomuus ilman oikeita ohjelmistoja 
mainittiinkin aiemmin. WEP on parasta, mihin laite pystyy ilman VR8-ohjelmistoa. LAN-
verkkoon laite on yhteydessä telakka-aseman tai DirectNet-järjestelmän kautta. Laite 
pystyy muodostamaan yhteyden erittäin moneen muuhun laitteeseen erilaisten liitti-
miensä ansiosta. Monet näistä yhdistettävistä laitteista ovat Drägerin valmistamia.  
 
Telemetrialähetin TelesSmart M300 on Drägerin valmistama ja se ottaa langattoman yh-
teyden Infinity-keskusyksikköön. Tämän laitteen kohdalla verkkohyökkäysten mahdolli-
siin tuloksiin on pieni lisä: äänisaaste. Keskusyksiköstä voidaan lähettää TeleSmart:ille 
käsky pitää ääntä, jotta se voidaan löytää. Riippuen kuinka tämä toiminto on toteutettu, 
voi joku lähettää jatkuvasti paikallistamisäänen pyyntöä laitteelle ja häiritä ja hämmen-
tää käyttäjiä. 
 
Radiometerin verikaasuanalysaattori ABL90 FLEX ei yhdisty langattomaan verkkoon, 
mutta LAN verkkoon kylläkin. Lisäksi siinä on kolme USB-porttia ja sarjaportteja. Epäsel-
väksi jäi, onko laitteessa levynlukija. Käyttöohjeissa kerrotaan, kuinka tiedot voi var-
muuskopioida CD-levylle tai USB-massamuistilaitteelle, mutta muuta mainintaa levynlu-
kijasta ei ole. Hiirelle ja näppäimistölle löytyvät vanhanaikaiset pyöreät liittimet, jos 
vanha näppäimistö vaikka kaipaa uutta sijoituspaikkaa USB-liitettävien vallattua markki-
nat. 
 
GE 3500 yhdistetään WLAN:iin Silex-adapterilla, joka tukee seuraavia salausmenetelmiä: 
WPA2, WPA, WPA2-WPA, WEP ja seuraavia langattomia autentikointimenetelmiä: WPA-
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PSK, Open System, Shared Key, TTLS, TLS, LEAP, PEAP, EAP-FAST. Schillerin Cardiovit AT-
102+:sta löytyy seuraavat menetelmät: WPA, WPA2 sekä WEP. Mortaran Eli 250c:n sa-
lauksista ei löytynyt mainintoja. LAN-yhteys voidaan saada kaikkiin mutta USB-portit uu-
puvat GE 3500:sta. Siinä on kuitenkin SD-korttipaikka ohjelmistopäivitysten asentamista 
ja datan tallennusta varten.  Sekä GE 3500:an että Mortatan Eli 250c:hen voi halutessaan 
saada puhelinjohtopaikan. Cardiovit AT-102+ puolestaan voi olla yhteydessä mobiili-
verkkoon valinnaisen GPRS-lisäosan avulla.  
 
Ruiskupumpputelakka Injectomat MC Agilia ei sisällä valmiuksia kommunikointiin min-
kään muun kuin Link+-yksikön kautta. Laitteita voidaan laittaa useita yhteen yksikköön 
ja se kommunikoi infrapunan avulla ruiskupumpputelakoiden kanssa. Link+ on puoles-
taan yhteydessä muuhun maailmaan. Link+-yksikköön voi olla yhteydessä mini USB-, 
sarja- tai Ethernet-portin kautta. Kaikki vaativat hyökkääjältä fyysistä yhteyttä laittee-
seen. Lisähuoli voi olla uudelleenkäynnistyspainikkeesta, jonka kyllä kerrotaan olevan 
suojattu. Laitteen uudelleenkäynnistys painiketta painamalla ei ole kovin pitkäikäisen 
häirinnän keino, mutta mahdollinen.  
 
Kuvalevyjen lukulaitteet Agfan CR 85-X, Fujin Capsula XL ja Soredexin Digora Optime ei-
vät voi liittyä langattomaan verkkoon, mutta Agfan CR 85-X ja Soredexin Digora Optime 
sisältävät Ethernet-portin. Capsula välittää kuvansa CR-konsolille, josta kuvia voi tarkas-
tella ja mahdollisesti lähettää eteenpäin DICOM-muotoisena. Soredexin Digora Optimen 
käyttöohje kehottaa käyttämään palomuuria ja virustentorjuntaohjelmaa.  

2.4 Kiristyshaittaohjelmat 

Kiristyshaittaohjelmat ovat yleistyneet viime vuoksien aikana ja herättäneet huomiota 
erityisesti mediassa niiden laajan levinneisyyden vuoksi. Isot organisaatiot mukaan lu-
kien sairaalat eivät ole säästyneet näiltä haittaohjelmilta ja erityistä huomioita sai tou-
kokuussa 2017 laajalti levinnyt WannaCry kiristyshaittaohjelma, joka levisi 48:aan Nati-
onal Health Service organisaatioon Isossa Britanniassa (ks. liite 1). 
 
Kirityshaittaohjelmat leviävät usein muiden haittaohjelmien tavoin sähköpostien liite-
tiedostoina, joka vaatii, että käyttäjä saadaan avaamaan tiedosto. Toinen tartunta tapa 
on roskapostit, joissa on linkkejä nettisivuille, joille mennessä latautuu haittaohjelma 
tietokoneelle. Nämä kaksi tartuntatapaa vaativat, että käyttäjä saadaan avaamaan liite-
tiedosto tai linkki tekemällä viestistä mielenkiintoinen tai sellainen joka vaatii toimintaa 
kuten maksamattomaksi jäänyt lasku. 
 
Esimerkki 
Keväällä 2016 kiristyshaittaohjelma saastutti monia sairaaloita ympäri Yhdysvaltoja, 
hyödyntäen vanhentunutta JBoss palvelinohjelmistoa. Näissä tapauksissa hyökkääjä la-
tasi haittaohjelman palvelimille ilman minkäänlaista yhteyttä kohteen kanssa, vaan sen 
sijaan ensin pyrki saastuttamaan tavallisen työaseman. Kalifornialaisen Hollywood Pres-
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byterian sairaalan tapauksessa potilaiden hoito hidastui ja johti siihen, että sairaala mak-
soi $17,000 saadakseen pääsyn tiedostoihinsa ja verkkoonsa. Tekijät käyttivät avointa 
lähdekoodia hyödyntävää työkalua JexBoss, jolla he etsivät haavoittuvia JBoss palvelimia 
ja tartunnan saaneita verkkoja, välittämättä minkä toimialan ne olivat. Vaikka ei ole tark-
koja todisteita, on spekuloitu, että tekijät olivat tietoisia tartunnan saaneista terveyden-
huollon organisaatioista, josta syystä lunnasvaatimukset olivat niin korkeat. He olivat 
mahdollisesti tietoisia, että tartunnan saaneet laitteet olivat keskeisiä sairaalan toimin-
nalla ja että kiristyshaittaohjelma estäisi niiden käytön ja tämä toisi paineen ratkaista 
ongelma nopeasti, jotta potilaiden hoito voisi jatkua. Tämä paine ja se että, usein sai-
raaloilla on rahaa maksaa, mahdollisesti nosti maksamistodennäköisyyttä.17 
 
Terveydenhuolto oli kohteena 88 % kaikista kiristyshaittaohjelma tapauksista Yhdysval-
loissa viime vuonna, Solutionary turvallisuusyhtiön mukaan. Ponemon Instituutin julkai-
seman rapotin mukaan 89 % tutkituista terveydenhuollon organisaatioista olivat koke-
neet tietomurron viimeisen kahden vuoden aikana, jossa potilastietoja menetettiin tai 
varastettiin.18 
 
Kun käyttäjän koneessa on kiristyshaittaohjelma niin tämä salaa koneelle olevat tiedos-
tot niin että niitä ei voi käyttää ilman että salaus puretaan käyttämällä salausavainta. 
Kun tiedot ovat salattu ohjelma näyttää käyttäjälle lunnasvaatimukset, joiden tarkoituk-
sena on saada käyttäjä maksamaan summa rahaa usein Bitcoineissa, ja maksusta luva-
taan, että käyttäjä saa salausavaimen tiedostojen purkamista varten. Mikäli kiristyshait-
taohjelma on kirjoitettu hyvin ei tiedostoja ole mahdollista saada takaisin ilman salaus-
avainta, joten paras suojaus tätä vastaan on, että käyttäjällä on ajantasaiset päivitykset, 
joita voidaan käyttää tietokoneen palauttamiseen. Lunnaiden maksaminen ei takaa, että 
käyttäjä saa salausavaimen ja käyttäjiä neuvotaan olemaan maksamatta lunnaita, koska 
tämä tukee rikollistoimintaa ja uusien haittaohjelmien kehittämistä. 
 
WannaCry kiristyshaittaohjelma oli poikkeuksellinen, sillä se levisi tietokoneiden välillä 
käyttäen haavoittuvuutta Windows käyttöjärjestelmässä. Microsoft oli korjannut haa-
voittuvuuden maaliskuussa 2017, mutta useat organisaatiot eivät pidä päivityksiään ajan 
tasalla tai käyttävät vanhempia ei tuettuja versioita. Tämä leviämistapa mahdollisti hait-
taohjelman nopean ja laajan leviämisen hyvin lyhyessä ajassa. 
 
Kiristyshaittaohjelmien tarkoitus on saada käyttäjät maksamaan usein vain muutamia 
satoja euroa, koska tarkoitus on tehdä kynnys alhaiseksi ja rikolliset luottavat siihen, että 
he saavat lunnaita suurelta määrältä käyttäjiä. Näiden hyökkäyksien tarkoituksena ei ole 
anastaa tietoa vaan rajoittaa käyttäjän pääsy tietoihin, joka usein on tärkeää liiketoimi-
nalle tai kuten sairaaloiden tilanteessa potilaiden hoitamiselle. Erityisesti sairaalat ovat 
huolissaan, mikäli tällaisissa tilanteissa heidän potilastietojensa eheys säilyy, senkin jäl-
keen, kun tiedot on joko purettu tai palautettu varmuuskopioista. 
 

                                                      
 

17 https://www.cisecurity.org 
18 Ana Mulero, Must-know healthcare cybersecurity statistics, HealthcareDIVE, Feb. 27, 2017 
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Sairaalat ovat olleet kiristyshaittaohjelmien kohteena ainakin kahdesta eri syystä. En-
simmäinen syy on, että sairaaloilla on usein suuri määrä tietojärjestelmiä ja käytössä 
myös vanhoja käyttöjärjestelmiä, ja kaikkia laitteita joita on kliinisessä käytössä ei ole 
mahdollista päivittää usein koska ne ovat käytössä jatkuvasti. Toinen syy on, että sairaa-
loiden toiminta vaatii sitä, että tietojärjestelmät ovat saatavissa kuten potilastietojärjes-
telmä ja ilman näitä tietoja sairaaloiden toiminta hidastuu merkittävästi. 
 
Kun tarkastelee viime viiden vuoden aikana tapahtuneita kiristyshaittaohjelma tapauk-
sia, jotka ovat kohdistuneet sairaaloihin ja muihin terveydenhuollon palveluihin on nii-
den vaikutus ollut mittava. Tartunnat ovat saaneet aikaan sen, että esimerkiksi potilas-
tietojärjestelmä, ajanvaraus, ja röntgenlaiteet eivät ole olleet käytettävissä. Joissakin ta-
pauksissa myös potilastietoja on varastettu (ks. liite 1). Vain muutamat sairaalat ovat 
kertoneet julkisuudessa, että he ovat maksaneet lunnaita ja monilla sairaaloilla on ollut 
varmuuskopiot, joita on voitu käyttää palautumiseen.  

2.5 Hakkerointi ja tietomurrot 

Hakkerointi on yleisin hyökkäys organisaatioita kohden mukaan lukien sairaaloita. Vii-
meisen viiden vuoden aika on ollut useita tapauksia, joissa suuria määriä potilastietoja 
on varastettu (ks. liite 1). Hakkeroinnissa hyödynnetään järjestelmissä ja ohjelmistoissa 
olevia haavoittavuuksia ja mitä suurempi organisaatio on niin sitä enemmän mahdollisia 
kohteita ja haavoittuvuuksia on. Hakkeroinnin osana hyödynnetään myös muita hyök-
käystapoja kuten sosiaalista manipulointia, jota kautta voidaan saada tietoa tai tunnuk-
sia, joita tarvitaan järjestelmään pääsyyn. 
 
Terveydenhuollon sektorilla näkyneiden tietomurtojen taustalle on erilaisia tapauksia, 
kuten käyttäjätunnuksien varastaminen haittaohjelmalla, sisäpiiriläinen joka tarkoituk-
sella tai vahingossa paljastaa potilastietoja, tai hävinneet tai varastetut tietokoneet ja 
muut laitteet. 
 
Kyberhyökkäykset ovat olleet vakaasti nousussa viime vuosina, Health & Human Servi-
ces (HHS) on raportoinut 106 hakkerointi tapausta vuonna 2016, joka on melkein kak-
sinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna ja yli 20-kertainen määrä hyökkäyksiä, kun 
niitä verrataan vuoteen 2010 (ks. kuva 3). Hakkerit haluavat henkilökohtaisia tietoja ku-
ten osoitteita, henkilötunnuksia ja luottokorttinumeroita. He myös haluavat terveystie-
toja, jotka ovat hyvin arvokkaita, koska ne mahdollistavat identiteettivarkaiden luoda 
vakuuttavia profiileita varastetuilla tiedoilla.19 
 

                                                      
 

19 Adam Rubenfire, A Smarter Anti-Hacker Defense, Modern Healthcare, 21.1.2017 
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Kuva 3 Terveydenhuollon hakkeroinnit Yhdysvalloissa 2010-2016 

Sairaalat ja terveydenhuollon organisaatiot ovat joutuneet hakkeroinnin kohteeksi aina-
kin kahdesta eri syystä. Ensimmäinen syy on, että näissä organisaatioissa on useita jär-
jestelmiä ja laitteita, sekä paljon ihmisiä, joten hyökkäystapoja on monia. Toinen syy on, 
että näillä organisaatioilla on potilastietoa, jota rikolliset voivat myydä eteenpäin. Tie-
toja voidaan käyttää esimerkiksi kiristyksessä tai identiteettivarkauksissa. Mikä tekee 
potilaistiedoista arvokasta, on se, että niissä usein on paljon yksityiskohtaisia tietoja yk-
silöstä, joita voi käyttää identiteettivarkauteen ja nämä tiedot yksilöstä ovat pysyä eikä 
niitä voi muuttaa. Finanssialan organisaatiot ovat pitkään olleet hakkeroinnin kohteena, 
mutta esimerkiksi varastettu luottokorttinumero voidaan helposti korvata uudella, 
mutta henkilötunnus ja lääkitys potilaistiedoista on pysyvämpää. 
 
Potilastiedoissa on suuri määrä henkilökohtaista tietoa, joka kiinnostaa rikollisia ja voi 
olla hakkeroinnin kohteena. Tietoja joita on varastettu terveydenhuollon järjestelmistä: 
nimi, osoite, syntymäaika, henkilötunnus, pankkitilinumero, luottokorttinumero, lääki-
tys, hoidot/leikkaukset, vakuutustiedot, ja paljon muuta henkilökohtaista tietoa (ks. liite 
1). Kuten edellä mainituista tiedoista käy esiin on potilas- ja muissa sairaalajärjestelmissä 
valtava määrä tietoa yksilöistä. Tiedot mahdollistavat monenlaisen haitanteon yksilölle 
ja rikollisilla on mahdollisuus myydä tiedot suoraan tai käyttää tietoja osana esimerkiksi 
yksilöön kohdistettua hyökkäystä. 
 
Organisaatiot eivät usein julkisesti kerro miten ovat joutuneet hakkeroinnin kohteeksi 
tai mitä kautta heidän organisaatioonsa on päästy sisään. Useat organisaatiot palkkaa-
vat ulkopuolisia tietoturvayrityksiä hakkeroinnin selvittämiksi, jotta voivat reagoida pa-
remmin tulevaisuudessa tai täyttää jonkin lain asettamat säädökset. Henkilökohtaisten 
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tietojen menettäminen voi aiheuttaa organisaatiolle suuria sakkoja (ks. liite 1), ja näiden 
määrä tulee kasvamaan myös Euroopassa, kun Euroopan Unionin uusi tietosuoja-asetus 
tulee voimaan toukokuussa 2018. 
 
Kuva 4 esittää tietoturva tapauksien määrän, joilla tapauksilla oli vaikutusta yli 500 yksi-
löön, ja jotka oli ilmoitettu Yhdysvaltojen Department of Health and Human Services' 
Office of Civil Rightsille. Nämä tukevat Experianin ennustetta, että vuonna 2017 kohdis-
tuu terveydenhuollon organisaatioihin vieläkin enemmän kyberhyökkäyksiä ja kiristys-
haittaohjelmia. 20 
 

 
Kuva 4 Tietomurrot kuukausittain 2016 Yhdysvalloissa (lähde: Healthcare Dive, Protenus Inc & 
DataBreaches.net) 

Ponemon Instituutin mukaan tietomurrot maksavat vuosittain Yhdysvaltojen terveyden-
huollolle noin $6.2 miljardia. Nämä hyökkäykset tulevat kalliiksi terveydenhuollolle, 
koska se on yksi säännellyimmistä toimialoista ja tästä johtuen tietomurrosta aiheutu-
neet kulut ovat henkilöä kohden korkeammat kuin keskiarvo ($221), Ponemon Instituu-
tin raportin mukaan. Varastettu sähköinen potilastieto (Electronic Health Record, EHR) 
maksoi keskiverto yritykselle $355 vuonna 2016. Kuva 5 näyttää kuinka keskimääräiset 
tietomurtokulut ovat nousseet maailmanlaajuisesti. 

                                                      
 

20 Ana Mulero, Must-know healthcare cybersecurity statistics, HealthcareDIVE, Feb. 27, 2017 
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Kuva 5 Organisaatioiden keskimääräiset tietomurtojen aiheuttamat kustannukset 2006- 2016 
(lähde: Healthcare Dive, Protenus Inc & DataBreaches.net) 

Protenus Breach Barometer raportin mukaan kesäkuussa 2016 oli suurin määrä varas-
tettuja tietoja tietomurtojen vuoksi (ks. kuva 6). 

  
Kuva 6 Tietomurrot Yhdysvaltain terveydenhuollossa kuukausittain vuonna 2016 (lähde: 
Healthcare Dive, Protenus Inc & DataBreaches.net) 
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2.6 Palveluestohyökkäykset 

Sairaalat eivät ole myöskään säästyneet hajautetuilta palvelunestohyökkäyksiltä (DDoS). 
Näiden tarkoituksena on lähettää paljon turhaa verkkoliikennettä johonkin palveluun tai 
nettisivulle, joka aiheuttaa sen, että palvelut lakkaavat toimimista tai ovat niin hitaita, 
etteivät oikeat käyttäjät pääse niihin. Tällaiset hyökkäykset kestävät yleensä vain joita-
kin tunteja, mutta mikäli hyökkääjillä on käytössään merkittäviä resursseja voivat hyök-
käykset olla pidempiäkin tai jatkua uudestaan seuraavana päivänä. 
 
Monet organisaatiot ovat joutuneet näiden kohteeksi koska niiden toteuttaminen on 
kohtuullisen helppoa. Hyökkääjien on usein tarkoituksena aiheuttaa haittaa tai näyttää 
omaa osaamistaan, tai mahdollisesti vaatia lunnaita hyökkäyksen lopettamiseksi. Palve-
lunestohyökkäyksiä käytetään myös osana laajempaa hyökkäystä, jolloin rikolliset toivo-
vat, että heidän todelliset tarkoituksensa eivät paljastu, kun organisaation keskittyy rat-
kaisemaan DDoS-hyökkäyksen.  
 
DDoS hyökkäyksissä potilastiedot eivät usein ole vaarassa, mutta potilaiden turvallisuus 
voi kärsiä siitä, kun he eivät voi päästä tietoihinsa tai sairaalan henkilökunta ei pysty 
toimittamaan suunniteltuja toimia koska heillä ei ole pääsy esimerkiksi lääkitystietoihin. 
Viime vuosian aikana mediassa on ollut vain muutamia tapauksia joissa sairaalat tai 
muut organisaatiot, jotka ovat mukana terveydenhuollon palveluketjua ovat joutuneet 
DDoS-hyökkäyksen kohteeksi (ks. liite1). 
 
Esimerkki 
Anonymous ryhmä kohdisti DDoS hyökkäyksen Bostonin Lastensairaalan vuonna 2014, 
sen jälkeen, kun sairaala oli ottanut 14-vuotiaan tytön osavaltion holhoukseen ja huol-
tajuus otettiin pois vanhemmilta. Lääkärit arvioivat, että lapsella oli psykologinen häiriö 
ja että hänen vanhempansa painostivat häntä tarpeettomiin hoitoihin sairauteen, jota 
hänelle ei ollut. Huoltajuusväittely asetti sairaalaan kiistanalaisen keskustelun keskiöön 
ja jotkut, ml. Anonymous, olivat sitä mieltä, että tytön oikeuksia loukattiin. Anonymous 
päätti aloittaa DDoS hyökkäyksen sairaalan tietoverkkoa vastaan, joka aiheutti sen, että 
heidän verkkonsa sekä Harvardin yliopiston ja kaikkien sen sairaaloiden verkot menetti-
vät pääsyn internettiin. Verkoissa oli katkoksia melkein viikon ajan ja jotkut potilaat ja 
työntekijät eivät päässeet tänä aikana heidän online-tileilleen tarkastamaan ajanvarauk-
sia, testituloksia, ja muita tapauskohtaisia tietoja. Tämän seurauksena sairaala käytti yli 
$300,000 korjatakseen hyökkäyksen aiheutumia vaurioita. 

2.7 Sisäiset uhat 

Organisaatiot ovat usein liian syventyneitä yhtiönsä ja verkon yhtenäisyyden puolusta-
miseen ulkoisilta uhkilta jättämällä ottamatta huomioon hyvin todellisen ja vaarallisen 
riskin, joka saattaa sijaita niiden oman organisaation sisällä - sisäpiirin jäsenet. Sisäpiirin 
jäsen aiheuttaa uhkan, koska hänellä on tai on ollut laillinen pääsy turvaluokiteltuihin tai 
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yksinoikeudellisiin järjestelmiin. Usein organisaatiot väheksyvät perinteisten kybertur-
vallisuuspuolustuksen toimia kuten tunkeutumisen havaitseminen tai fyysinen turvalli-
suus. Sisäpiiriläisillä saattaa olla tietoa verkkorakenteista ja haavoittuvuuksista, tai kyky 
saada tarvittavaa tietoa kyberhyökkäystä varten paremmin kuin kukaan ulkopuolinen. 
Vaikka sisäpiirin jäsen saattaa olla yksinkertaisesti huolimaton, muut saattavat tällaisen 
huolimattomuuden vuoksi aiheuttaa vahinkoa pelkkää pahanilkisyyttään. Sisäinen uhka 
käsittää erilaisia työntekijöitä: niistä, jotka tietämättään klikkaavat vahingollista linkkiä, 
siten vaarantaen tietoverkon, tai hukaten arkaluonteista tietoa sisältävän työtietoko-
neen. Niitä, jotka pahansuopuuttaan luovuttavat käyttöoikeuskoodit, tai tahallaan myy-
vät henkilötietoja tavoitellen henkilökohtaista etua. 
 
Oheisissa taulukoissa 1 ja 2 on kuvattu, kuinka moni on valmis myymään salasanansa 
kolmannelle osapuolelle tai kuinka moni on valmis myymään salasanansa alle $1,000.21 

TAULUKKO 1 Salasanan myyminen kolmannelle osapuolelle 

Kuinka moni on valmis myymään sala-
sanansa kolmannelle osapuolelle 

% 

Yhdysvallat 27 

Iso-Britannia 16 

Saksa 20 

Ranska 16 

Alankomaat 12 

Australia 12 

Globaali keskiarvo 20 

TAULUKKO 2 Salasanan myyminen alle $1000 

Kuinka moni on valmis myymään sala-

sanansa alle $1000  
% 

Yhdysvallat 40 

Iso-Britannia 56 

Saksa 45 

Ranska 50 

Alankomaat 33 

Australia 42 

Globaali keskiarvo 44 

 
 
Sairaalanjärjestelmiin ja potilastietoihin on myös kohdistunut muita tietoturvahyök-
käyksiä. Perinteisiä tietokoneviruksia on ollut tietojärjestelmissä, jotka ovat vaaranta-
neet potilastietoja ja myös tartuttaneet muita lääkintälaitteita (ks. liite 1). Myöskin kai-
kenlainen huolimattomuus on vaarantanut potilastiedot useassa eri tapauksessa ja osal-
lisena näihin on myös yhteistyö organisaatiot ja heidän huolimattomuutensa. 

                                                      
 

21 Jonathan Chew, One in Five Employees Would Sell Their Work Passwords, Fortune Tech, Mar 30, 2016 
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Potilastiedot ovat myös vaarassa, kun niitä on taltioitu esimerkiksi kannettaville tietoko-
neille, joita viedään sairaalan ulkopuolelle. Kannettavia tietokoneita on varastettu lää-
käriasemilta, autoista, ja terveydenhuollon ammattilaisten kotoa (ks. liite1). Mikä tekee 
näistä tilanteista ongelmallisen, on se, että usein tietokoneissa on salasana, mutta itse 
kovalevyä tai sen tietoja ei ole salattu, joten rikollinen voi päästä käsiksi kaikkiin tietoi-
hin, jos saa esimerkiksi ohitettua salasana kyselyn. 
 
Esimerkki 
Erään texasilaisen sairaalan työntekijä rakensi botnetin hyväksikäyttäen sairaalaverkkoa 
hyökätäkseen kilpailevaa hakkeriryhmää vastaan. Henkilö saatiin kiinni sen jälkeen kun, 
hän oli videoinut sairaalaverkkoon tunkeutumistaan ja laittanut videon YouTubeen jul-
kisesti nähtäväksi. Videosta näkyy selkeästi, kuinka yksilö käyttää tiettyä avainta tunkeu-
tuakseen sairaalaan, mikä paljasti hänet yövartijaksi. Tutkimukset paljastivat, että hän 
oli ladannut haittaohjelmia kymmeniin koneisiin, mukaan lukien sairaanhoitajien konee-
seen, jossa oli potilastietoja. Hän myös asensi takaportin HVAC laitteisiin, jotka rikkou-
tuessaan olisivat aiheuttanut vauriota lääkkeisiin ja sitä kautta vaikuttanut myös potilai-
siin. Yövartija myönsi syyllisyytensä tietokoneiden peukalointiin ja on nyt vankilassa 9-
vuoden tuomiolla ja joutui maksamaan $31,000 sakot. 
 
Tietokoneiden kovalevyille mahtuu helposti jopa miljoonien potilaiden tietoja, joten yk-
sittäisen laitteen häviäminen voi vaarantaa monia. Monissa tapauksissa tulee myös ilmi 
se, ettei käyttäjillä ole tarkkaa tietoa millaista tietoa heillä on koneella tallennettuna, ja 
ketä kaikkia henkilöitä tapaus vaikuttaa, jos rikolliset saavat tiedot haltuunsa. 

2.8 Havaitsemisaika ja toimintojen palauttaminen 

Sairaaloihin ja terveydenhuollon organisaatioihin kohdistuneita hyökkäyksiä ei useasti 
tunnisteta nopeasti ja monissa tilanteissa tilanne selviää, kun esimerkiksi potilastietoja 
löytyy netistä myynnistä. Organisaatiot eivät usein puhu yksityiskohdista mediassa, 
mutta kun tutustuu saatavilla oleviin tietoihin, on huolestuttavaa, kuinka kauan voi kes-
tää tietoturvamurron löytyminen tai hyökkäyksistä palautuminen (ks. liite 1). 
 
Positiivinen puoli kiristyshaittaohjelmissa on, että ne ilmoittavat heti salaamisen jäl-
keen, että ovat tartuttaneet tietokoneen. Kun tarkastelee tapauksia, joita sairaaloilla on 
ollut niin palautuminen kiristyshaittaohjelma hyökkäyksistä vie usein päiviä tai jopa yli 
viikon, jopa niissä organisaatioissa joilla on varmuuskopiot. Aikaa menee koska kaikki 
tartunnan saaneet koneet pitää tunnistaa ja palauttaa toimivaan tilaan ja isoissa järjes-
telmissä on paljon tietoa, joten palauttamisprosessi vie pitkän aikaa. Sairaaloiden toi-
minta voi siis hidastua tai lakkautua moneksi päiväksi, vaikka varmuuskopiointi olisi kun-
nossa. 
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Kun tarkastelee hakkerointitapauksia, tilanne on hyvin erilainen verrattuna kiristyshait-
taohjelmiin. Jotkut organisaatiot ovat tunnistaneet tapauksia jopa 1kk jälkeen, että hei-
dän järjestelmiinsä on hakkeroitu, mutta joskus asia selviää vasta jopa 24kk päästä ja 
silloinkin vasta kun jokin ulkopuolinen taho on heihin yhteydessä. Tarkasteltujen tapauk-
sia osalta keskiarvona oli 8kk siitä kun, hakkerointi oli tapahtunut ja ennen kuin organi-
saatio tulee siitä tietoiseksi. Tämä on hyvin huolestuttavaa koska tämä antaa hyökkää-
jälle pitkän ajan toimia huomaamatta ympäristössä ja kerätä niitä tietoja joita he tarvit-
sevat. Pitkän ajan jälkeen on myös tutkinta hankalaa ja voi olla mahdotonta tunnistaa 
mitä kaikkea tietoja on varastettu, josta syystä tällaiset hyökkäykset saattavat koskea 
miljoonia potilaita.  

2.9 Yhteenveto 

Sairaaloiden ja terveydenhuollon organisaatioiden tulisi kiinnittää entistä enemmän 
huomiota kyberturvallisuuteen. Suuret järjestelmät joissa on myös vanhoja osia joita ei 
ole mahdollista päivittää ovat haavoittuvaisia. Kasvava määrä hyökkäyksiä on nimen-
omaan kohdistettu sairaaloihin ja potilastietojärjestelmiin ja ne eivät enää ole pelkäs-
tään laajojen roskaposti-kampanjojen kohteena.  
 
Kaikilta hyökkäyksiltä ei ole mahdollista turvautua, mutta ainakin perus tietoturva pitäisi 
olla kunnossa ja erityishuomiota tulisi kohdistaa toiminnan kannalta kriittisiin järjestel-
miin kuten potilastietoihin. Monien tapauksien taustalta on myös henkilöstön tietämät-
tömyys tietoturvasta ja se aiheuttaa huonojen päätöksien tekemisen. Henkilöstönkou-
lutus on yksi tapa lisätä tietoisuutta ja vähentää eri hyökkäyksien onnistumista. Monet 
kyberturvallisuuden ongelmista eivät ole ainutlaatuisia terveydenhuollossa, mutta nii-
den vaikuttavuus toimintaan ja potilaiden turvallisuuteen ja hoitoon tekee näistä orga-
nisaatioista erittäin haavoittuvaisia. Rikolliset ovat myös tietoisia potilastietojen arvosta, 
sekä niiden kriittisyydestä toimintaan, joten näihin organisaatioihin heidän on kannat-
tanut hyökätä. 
 
Kyberturvallisuus ongelmat tulevat kasvamaan myös sairaala ympäristöissä, joissa on 
paljon järjestelmiä joista vanhat laitteet käyttävät ei enää tuettuja käyttöjärjestelmiä. 
Sairaaloissa on myös järjestelmiä ja laitteita joita ei ole mahdollista päivittää, joko sen 
vuoksi että niihin ei ole saatavissa päivityksiä tai nämä laitteet eivät voi olla pois toimin-
nasta päivityksien vuoksi. Sairaala ympäristöt ovat myös haastavia koska sinne tuodaan 
henkilökunnan ja potilaiden omia laitteita, sekä valtava määrä erilaisia lääkinnällisiä lait-
teita, joita käytetään tutkimuksissa tai potilaiden seurannassa. Nämä järjestelmät ja lai-
teet avaavat rikollisille monia hyökkäys mahdollisuuksia ja pintoja. 
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3 SOTE-LAINSÄÄDÄNTÖ SEKÄ TERVEYS- JA HYVINVOINTIDATA 

Terveyden ja hyvinvoinnin alueen lainsäädännön kokonaisuus on laaja ja asiakastiedon 
hyödyntämisestä säädetään eri näkökulmista. Kohdealuetta koskeva lainsäädännön 
analyysi on tehty koko kohdealutta kuvaavassa kokonaisarkkitehtuurikuvauksessa. Ter-
veyden ja hyvinvoinnin kohdealueen lainsäädännön kokonaisuus on esitetty kuvassa 7. 

 
Kuva 7 Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen lainsäädännön kokonaisuus 22 

3.1 Potilasasiakirjamerkinnät  

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaan terveydenhuol-
lon ammattihenkilön tulee laatia ja säilyttää potilasasiakirjat sekä pitää salassa niihin 
liittyvät tiedot sen mukaan, mitä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista säädetään 
(785/1992). Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asetuksessa potilasasiakirjoista 
(298/2009, jäljempänä potilasasiakirja-asetus) on säädetty potilaskertomukseen kirjat-
tavista perustiedoista ja hoitoa koskevista merkinnöistä. Potilasasiakirja-asetus asettaa 
vaatimuksia potilasasiakirjojen sisällölle. Potilasasiakirjoihin on terveydenhuollon am-
mattihenkilön tai hänen ohjeistuksensa mukaisesti muun hoitoon osallistuvan henkilön 
merkittävä potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun ja toteuttamisen seurannan tur-
vaamiseksi tarpeelliset ja laajuudeltaan riittävät tiedot. Merkintöjen tulee olla selkeitä 
ja ymmärrettäviä ja niitä tehtäessä on käytettävä yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä kä-
sitteitä ja lyhenteitä. Jokaisen terveydenhuollon toimintayksikön ja itsenäisesti ammat-
tiaan harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee pitää jokaisesta potilaasta 
jatkuvaan muotoon laadittua, aikajärjestyksessä etenevää potilaskertomusta. Potilas-
kertomuksessa on oltava potilaan perustiedot, esimerkiksi potilaan nimi, syntymäaika, 

                                                      
 

22 Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko (toim.), Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen 
opas Osa I, THL, 2015 
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henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot, ja siihen tulee tehdä merkinnät jokaisesta po-
tilaan palvelutapahtumasta. Näistä tiedoista tulee käydä ilmi tulosyy, esitiedot, nykytila, 
havainnot, tutkimustulokset, ongelmat, taudinmääritys tai terveysriski, johtopäätökset, 
hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta, sairauden kulku sekä loppuarvio. Sosiaali- ja 
terveysministeriö on julkaissut potilasasiakirja-asetukseen perustuvan oppaan (STM 
2012). Siinä kuvataan tarkemmin potilasasiakirjojen laatimista ja muuta potilastietojen 
käsittelyä. 23 

3.2 Yksityisyys ja potilastietojen käsittely  

Potilastietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). Sen tarkoituksena on 
toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia 
henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja 
noudattamista. Lakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn. Lisäksi 
laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), laissa sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista (812/2000), laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säh-
köisestä käsittelystä (159/2007) ja laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(621/1999) tarkennetaan potilastiedon käyttöä ja rekisterinpitoa.24 
 
Suomessa on lainsäädännöllä määrätty, kuinka potilaskertomusmerkintöjä tehdään, 
kuinka asiakirjoja on säilytettävä ja kenellä on oikeus lukea niitä. Aiemmin potilaskerto-
mukset säilytettiin sairaalakohtaisesti, mutta vuonna 2010 terveydenhuoltolaki mahdol-
listi sairaanhoitopiirin laajuisen yhteisen potilastietorekisterin. Valtakunnallinen potilas-
tiedon arkisto (Kanta) on otettu käyttöön 2013. Julkisen terveydenhuollon palvelunan-
tajilla on velvollisuus liittyä sen käyttäjiksi syyskuuhun 2014 mennessä ja yksityisten pal-
velujenantajienkin syyskuuhun 2015 mennessä. Ainoastaan sellaisen palvelunantajan, 
jolla ei ole sähköistä potilaskertomusjärjestelmää ei tarvitse siihen liittyä.25 
 
Valtakunnalliseen arkistoon tallennettava tietosisältö lisääntyy vaiheistusasetuksen 
määräysten mukaan. Potilailla on mahdollisuus katsoa valtakunnallisessa arkistossa ole-
via omia tietojaan. Potilaat voivat Omakannan avulla hallita sitä, mitä tietoja valtakun-
nallisen arkiston kautta välitetään muille palvelunantajille. Lisäksi potilaat voivat tehdä 
Omakannan kautta elinluovutusta koskevan tahdonilmaisun tai hoitotahdon. 26 
Potilasasiakirjat muodostavat henkilötietolaissa tarkoitetun loogisen henkilörekisterin. 
Samaan henkilö- rekisteriin kuuluvat kaikki ne potilasta koskevat tiedot, jotka ovat re-
kisterinpitäjän hallussa ja joita käytetään samaan käyttötarkoitukseen riippumatta tie-
tojen tallentamistavasta, -ajankohdasta tai -paikasta. Rekisterinpitäjänä toimii tervey-
denhuollon toimintayksikkö tai itsenäisesti ammattiaan harjoittava terveydenhuollon 

                                                      
 

23 Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko (toim.), Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen 
opas Osa I, THL, 2015 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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ammattihenkilö. (STM 2012) Potilas- tai asiakastiedon käyttö edellyttää aina asiakas- tai 
potilassuhdetta ja asiayhteyttä. Henkilötietolaki edellyttää, että henkilörekisterin käyt-
tötarkoitus määritellään siten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtä-
vien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään, mistä henkilötietoja säännönmukaisesti 
hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan. Samoin kaikki muut käsittely-
vaiheet ja prosessin eri vaiheet määritellään ja kuvataan, jotta tietojärjestelmät ja niiden 
rakenteet voidaan suunnitella ja toteuttaa kaikkien käsittelyvaiheiden osalta toiminnal-
listen, teknisten ja oikeudellisten vaatimusten kannalta asianmukaisesti. 27 
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, jäl-
jempänä asiakastietolaki) tuli voimaan heinäkuussa 2007 ja muutettiin 2014 (250/2014). 
Laki sisältää säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisen käsitte-
lyn yleisistä vaatimuksista mm. potilastiedon käyttöä säätelevien potilaan informoinnin, 
suostumuksen ja kieltojen suhteen. Sen tarkoituksena on turvata näiden tietojen käy-
tettävyys, eheys ja säilyminen sekä asiakkaan yksityisyyden suoja. Asiakastietojen käsit-
telylle asetettavien yleisten vaatimusten avulla luodaan perusta asianmukaiselle sähköi-
selle tietojenkäsittelylle, jossa edellytetään yhtenäisen tietoturvatason toteutumista 
kaikissa asiakkaan tietojen käsittelyn vaiheissa. 28 
 
Sosiaalihuollon nykyinen tiedonkeruu perustuu lakiin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- 
ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001). Lakia kutsutaan myös Stakesin tilas-
tolaiksi. 
 
Terveydenhuollon laitos- ja avohoidon tiedonkeruu perustuu lakiin (556/1989) ja ase-
tukseen (774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä. Edellä 
mainitut lait tullaan korvaamaan laeilla: 
- Laki sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä 
- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista henkilörekistereistä 
 
Edellä mainitut lait koskevat nimenomaan kansallista tiedonkeruuta (Stakesin tilastolaki 
ja laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä). 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin lainsäädännön muutoskokonaisuus on esitetty kuvassa 8. 

                                                      
 

27 Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko (toim.), Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen 
opas Osa I, THL, 2015 
28 Ibid. 
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Kuva 8 Terveyden ja hyvinvoinnin lainsäädännön muutoskokonaisuus 29 

Lainsäädäntö ohjaa potilas- ja hoitotietojen kirjaamista ja käsittelyä: 

• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992, potilaslaki),  

• STM:n asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010),  

• Henkilötietolaki (523/1999),  

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki)  

• STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009, potilasasiakirja asetus), joka ohjaa 
mm. rakenteista kirjaamista 

• Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

• Biopankkilaki (688/2012) 

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (eResepti-laki) säätää sähköisen reseptin käyttöön-
oton pakolliseksi apteekeille, terveydenhuollon toimintayksiköille ja terveydenhuollon 
toimintayksikön tiloissa vastaanottoa pitäville ammatinharjoittajille. Käyttöönotto on 
vapaaehtoista terveydenhuollon toimintayksiköille Ahvenanmaalla sekä itsenäisinä am-
matinharjoittajina muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimiville lää-
käreille ja hammaslääkäreille. 
 

                                                      
 

29 Sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen hyödyntämisen kokonaisarkkitehtuuri, Luonnos, 28.6.2016 
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Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain tavoitteena on potilas- ja lääketurvallisuu-
den parantaminen sekä lääkkeen määräämisen ja toimittamisen helpottaminen ja te-
hostaminen. 
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakastie-
tolaki) velvoittaa julkiset terveydenhuollon organisaatiot tallentamaan potilastiedot val-
takunnallisesti keskitettyyn arkistoon. Yksityisille terveydenhuollon organisaatioille kes-
kitetyn arkiston käyttöönotto on pakollista, jos potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys to-
teutetaan sähköisesti. Käyttöönotto on vapaaehtoista terveydenhuollon toimintayksi-
köille Ahvenanmaalla. Asiakastietolain tavoitteena on edistää potilastietojen tietotur-
vallista käsittelyä, potilaiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä terveydenhuollon palve-
luiden potilasturvallista ja tehokasta tuottamista. 
 
Biopankkilaki (688/2012) 
Sairaanhoitopiirien ja yliopistollisten sairaaloiden yhteydessä toimivilla biopankeilla on 
hallussaan näytteitä ja näytteisiin liittyviä tietoja, joiden kerääminen perustuu ensisijai-
sesti suostumukseen. Biopankkitoimintaa sääntelevän biopankkilain tarkoitus on tukea 
tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, ja samalla turvata yksityisyy-
densuoja ja itsemääräämisoikeus. Kuitenkin ns. vanhoja kliinisiä näytteitä ja tutkimus-
näytteitä voidaan siirtää biopankkiin, ellei näytteen antaja sitä erikseen kiellä (nk. ilmoi-
tusmenettely).30 Laki tuli voimaan 1.9.2013 (tähän mennessä perustettu 6 biopankkia)  
  
Lain tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, 
edistää näytteiden käytön avoimuutta sekä turvata yksityisyyden suoja ja itsemäärää-
misoikeus näytteitä käsiteltäessä.  
 
Biopankin toiminnan aloittamisen edellytyksenä on tukijan puoltava lausunto, ilmoitus 
valtakunnalliseen biopankkirekisteriin ja biopankista vastaava henkilön nimeäminen. 
Biopankkitoiminnassa on kyse henkilötietojen käsittelystä eli lisäksi sovelletaan usein 
myös henkilötietolakia (523/1999) ja julkisuuslakia (621/1999). 
 
Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä säädöksiä ja säännöksiä  
 
Henkilötietolaki: 

• Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja henkilötietojen käsittelyn perusteet   

• 11 § Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto 

• 12 § Oikeus käsitellä SOTE:n omassa toiminnassa  

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta: 

                                                      
 

30 Tarja Martti, Jaakko Viitanen, Asiakas- ja potilastietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurin ny-
kytila, 7.7.2016 
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• 24 § 25 kohta SOTE-tiedot salassa pidettäviä säännöksiä tietojen käsittelystä + 
asetuksenantovaltuus 

Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (Asiakasasiakirjalaki) 

• Velvollisuus kirjata määrämuotoisiin asiakasasiakirjoihin + määräystenantoval-
tuus THL:lle  

 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Sosiaalihuollon asiakaslaki) 

• 16-19, 27 § salassapitovelvoitteet ja oikeus poiketa niistä 

• 11, 3 § alaikäisen oikeus määrätä palveluistaan ja tiedoistaan 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Potilaslaki) 

• 7.1 ja 9.2 § Alaikäisen oikeus määrätä hoidostaan ja tiedoistaan 

• 12 § Velvollisuus kirjata potilastiedot + asetuksenantovaltuus  

 Potilasasiakirja-asetus 

• Potilastietojen kirjaamista ja muuta käsittelyä koskevat säännökset  

• 13 § Salassapitovelvoitteet ja poikkeusperusteet, sivullisen määritelmä  

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakastieto-
laki) 

• Kanta- (ja Kansa-) arkistoa koskevat säännökset 

• Sähköisten asiakastietojen tallentamista, säilytystä, luovutusta ja muuta käsitte-
lyä koskevat säännökset 

3.3 Tietojen luovutus31 

Valtakunnallisten rekistereiden tietoja voidaan luovuttaa tieteelliseen tutkimukseen. 
Eniten tutkimuspyyntöjä on kohdistettu erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisterin 
tietoihin ja syöpärekisteriin. Rekistereiden tietojen hyödyntäminen tutkimustoimintaan 
edellyttää tutkimussuunnitelmaa ja aineiston käyttölupaa. THL voi antaa luvan rekiste-
ritietojen saamiseen. Kun rekistereiden tietoa halutaan yhdistää muiden rekisterinpitä-
jien tietoihin, lupa anotaan erikseen eri rekisterinpitäjiltä. THL voi antaa luvan tietojen 

                                                      
 

31 Tarja Martti, Jaakko Viitanen, Asiakas- ja potilastietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurin ny-
kytila, 7.7.2016 
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saamiseen yksittäistapauksessa, kun tieteellistä tutkimusta varten tarvitaan tietoja use-
amman kuin yhden SOTE-organisaation asiakas- tai potilastiedoista.  
  
Osaa valtakunnallisten rekisterien tiedoista voidaan hyödyntää SOTE-organisaatioiden 
päivittäisessä työssä, esimerkkinä Tartuntatautirekisteri, johon tietoja välitetään suo-
raan myös näytteitä analysoivista laboratorioista. Valtakunnallista tartuntatautirekiste-
riä hyödynnetään erityisesti valtakunnallisessa tartuntatautien vastustamistyössä. 
Käyttö paikallisessa ja alueellisessa päätöksenteossa lienee rajoitettu. 
  
Henkilöillä ei ole pääsyä THL:n valtakunnallisten terveydenhuollon eikä sosiaalihuollon 
rekistereiden itseä koskeviin tietoihin, ei mahdollisuutta määrätä tietojen käytöstä eikä 
tarkistaa tietojen oikeellisuutta. Yksinomaan tilastointia taikka historiallista tai tieteel-
listä tutkimusta varten olevien rekistereiden henkilötietojen tarkastusoikeuden rajoituk-
set on säädetty henkilötietolaissa.  
  
Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät tarvittaessa Kanta-palveluja suoraan potilas-
tietojärjestelmän tai Kanta-arkiston selainkäyttöliittymän kautta. Henkilöt voivat kat-
sella itse omia potilasasiakirjansa tietojaan ja hallinnoida omien potilastietojen käyttöä 
Omakanta-palvelulla.   
  
Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon tallennettuja potilastietoja ei voi nykyisen lain-
säädännön mukaan hyödyntää tutkimuksiin. Tutkimusten potilastietoaineistoja on poi-
mittava yksittäisistä potilastietojärjestelmistä tai THL:n hoitoilmoitusrekistereistä. Asia-
kas- ja potilastietojen hyödyntämiseen valtakunnallisten rekistereiden kautta on viiveel-
listä johtuen tietojen keruutavoista, laaduntarkastuksesta, julkaisuaikatauluista, lupakä-
sittelystä ja käytettävissä olevista aineistojen poimintaresursseista. Tiedon saamiseen 
voi kulua aikaa jopa vuosi ja luovutettu tieto koskee yleensä edellistä kalenterivuotta.   
  
Kanta-palvelujen Reseptikeskuksen tietojen käyttö tutkimustoimintaan on lainsäädän-
nöllä mahdollistettu. Kela saa luovuttaa Reseptikeskuksessa ja Reseptiarkistossa olevia 
tietoja tieteelliseen tutkimukseen. Luovutus edellyttää kuitenkin aina Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen lupaa. 

3.4 Tilastolaki 

Tämän lain tarkoituksena on yhteiskunnallista päätöksentekoa ja suunnittelua varten 
tarvittavan luotettavan tilastotiedon saannin varmistamiseksi sekä kansainväliseen tilas-
toyhteistyöhön liittyvien velvoitteiden toteuttamiseksi yhtenäistää ja tehostaa tietojen 
keruussa, käsittelyssä, käytössä, luovuttamisessa ja säilyttämisessä sovellettavia peri-
aatteita ja menettelytapoja, edistää hyvän tilastotavan noudattamista valtion tilastotoi-
messa sekä varmistaa, että niiden oikeudet toteutuvat, jotka luovuttavat tietoja tilas-
tointia varten tai joita tiedot koskevat. Lain tarkoituksena on myös edistää tilastotarkoi-
tuksia varten kerättyjen tietojen käyttöä tieteellisissä tutkimuksissa ja yhteiskuntaoloja 
koskevissa tilastollisissa selvityksissä. 
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Tietojen antaminen tilastojen laatimista varten on tiedonantajille vapaaehtoista, jollei 
tiedonantovelvollisuudesta ole laissa säädetty. Hankittaessa tietoja tilastojen laatimista 
varten tulee ensi sijassa käyttää hyväksi julkishallinnon tehtävien hoitamisessa kerty-
neitä sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajien, yhteisöjen ja säätiöiden tavanomaisen 
toiminnan seurauksena syntyneitä tietoja. 
 
Tilastoja laativan viranomaisen on huolehdittava siitä, että tiedonantajilta pyydetään 
vain tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot. Tiedot tulee kerätä ja tallettaa 
ilman tunnistetietoja aina, kun se tilastojen laatimisen kannalta on mahdollista. Tunnis-
tetietoja voidaan kerätä ja tallettaa ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä tietoai-
neistojen yhdistämiseksi tai kun se on muutoin välttämätöntä yhteiskuntaolojen kehi-
tyspiirteitä kuvaavien luotettavien ja vertailukelpoisten tilastojen tuottamiseksi. 
 
Tilastotarkoituksia varten kerättyjä tietoja yhdistettäessä, säilytettäessä, hävitettäessä 
ja muutoin käsiteltäessä on huolehdittava siitä, ettei kenenkään yksityiselämän tai hen-
kilötietojen suoja taikka liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Tietoja on käsiteltävä hy-
vää tilastotapaa noudattaen ja tilastoalalla yleensä sovellettavien kansainvälisten suosi-
tusten ja menettelytapojen mukaisesti. Tilastoja laativan viranomaisen on huolehdittava 
siitä, että tiedot on tilastotuotannon kaikissa vaiheissa asianmukaisesti suojattu siten 
kuin erikseen säädetään. 
 
Tilastoviranomainen voi luovuttaa tilastotarkoituksiin keräämiään salassa pidettäviä tie-
toja: 
1) tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevaa tilastollista selvitystä varten; 
2) toiselle tilastoviranomaiselle sen toimialaan kuuluvan tilaston kehittämistä, tuotta-
mista ja laadunparannusta varten; 
3) muulle Euroopan tilastojärjestelmään kuuluvalle viranomaiselle sen vastuulla olevan 
Euroopan tilaston kehittämistä, tuottamista ja laadunparannusta varten; 
4) Suomen Pankille sen vastuulla olevan Euroopan tilaston kehittämistä, tuottamista ja 
laadunparannusta varten; 
5) toiselle tilastoviranomaiselle tieteelliseen tutkimukseen ja yhteiskuntaoloja koske-
vaan tilastolliseen selvitykseen käytettävän tutkimusaineiston teknistä muodostamista 
varten. 

3.5 EU:n tietosuoja-asetus32  

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, 
jotta voidaan vastata teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen 
suojaa koskeviin haasteisiin. Asetuksen tarkoituksena on myös tukea digitaalitalouden 

                                                      
 

32 Tietosuojavaltuutetun toimisto, Miten valmistautua EU:n tietosuoja asetukseen? 24.1.2017 
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kehitystä sisämarkkinoiden alueella yhdenmukaistamalla jäsenvaltioiden tietosuojaa 
koskevat säännökset sekä rakentamalla luottamusta.  
 
Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja lä-
pinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsitte-
lyä. Asetuksen velvoitteiden noudattamista tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla: ase-
tuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta 
henkilötietojen käsittelystä. Valvontaviranomainen voi esimerkiksi määrätä henkilötie-
tojen käsittelyyn liittyviä korjaavia toimenpiteitä ja hallinnollisia sakkoja.  
 
Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsittele-
viä organisaatioita, niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitä. Asetuksen so-
veltamisalaa rajaavat sen aineellista ja alueellista soveltamisalaa koskevat säännökset. 
Sitä sovelletaan tietyissä asetuksessa määritellyissä tilanteissa myös EU:n ulkopuolelle 
sijoittautuneisiin organisaatioihin. Asetusta sovelletaan niin yksityisellä kuin julkisella 
sektorilla riippumatta esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn laajuudesta, käsiteltävien 
henkilötietojen luonteesta tai käytetystä teknologiasta.  
 
Tietosuoja-asetusta sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn sekä henki-
lötietojen käsittelyyn silloin, kun henkilötiedot muodostavat rekisterin osan. Asetuk-
sessa henkilötiedon käsite on määritelty vastaavalla tavalla kuin henkilötietolaissa. Ase-
tuksen mukainen henkilötiedon määritelmä on henkilötietolakia yksityiskohtaisempi ja 
se sisältää konkreettisia esimerkkejä henkilötiedoiksi määriteltävistä tiedoista.  

3.6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista 
käyttöä koskeva lainsäädäntö 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaali- ja terveystietojen tie-
toturvallisesta hyödyntämisestä ja muutettavaksi lakia Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-
toksesta. Samalla kumottaisiin laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-
kuksen tilastotoimesta (409/2001, nk. Stakesin tilastolaki) ja laki (556/1989) ja asetus 
(774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä. Lisäksi esityksellä 
tehtäisiin pienempiä muutoksia lakiin potilaana asemasta ja oikeuksista sekä lakiin sosi-
aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.33 
 
Laissa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä säädettäisiin asia-
kastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien henkilötietojen hyödyntä-
misestä tilastointiin, tutkimukseen, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen, 
tietojohtamiseen, viranomaisohjaukseen ja -valvontaan sekä viranomaisten suunnit-
telu- ja selvitystehtäviin. Laki kokoaisi yhteen nyt hajallaan olevat säännökset henkilöre-
kistereihin tallennettujen tietojen hyödyntämisestä terveyden ja hyvinvoinnin alueella. 

                                                      
 

33 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskevaa lainsäädäntöä val-
mistelevan työryhmän väliraportti, 4.7.2016 
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Lailla toteutettaisiin yhden luukun periaatetta: jos yhdistellään useamman eri rekiste-
rinpitäjän tietoja samaan käyttötarkoitukseen, käyttöluvan myöntäisi yksi lupaviran-
omainen. Ehdotuksen mukaan lupaviranomaisena toimisi Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos. Lupaviranomaisen toiminta eriytettäisiin THL:n muusta toiminnasta ja toimintaa oh-
jaisi ja kehittäisi eri rekisterinpitäjien edustajista koostuva ohjausryhmä. Rekisterinpitä-
jiä ja toiminnasta vastaavia organisaatioita olisivat esityksen mukaan THL:n lisäksi, Kan-
saneläkelaitos, Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus, Valvira, aluehallintovirastot, Työ-
terveyslaitos, Fimea sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestävät julkiset palvelunanta-
jat. 34 
 

                                                      
 

34 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskevaa lainsäädäntöä val-
mistelevan työryhmän väliraportti, 4.7.2016 
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LIITE 1 Euroopan neuvoston direktiivi lääkinnällisistä lait-
teista35 

Lääkinnällisellä laitteella tarkoitetaan kaikkia instrumentteja, laitteistoja, välineitä, oh-
jelmistoja, materiaaleja tai muita tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai yhdistel-
minä, mukaan luettuina valmistajansa erityisesti diagnosointi- ja/tai hoitotarkoituksiin 
tarkoittamat ja lääkinnällisen laitteen asianmukaiseen toimintaan tarvittavat ohjelmis-
tot, ja joita valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi ihmisten: 

— sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen,  
— vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai 

kompensointiin,  
— anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunte-

luun,  
— hedelmöitymisen säätelyyn  

ja joiden pääasiallista aiottua vaikutusta ihmiskehossa tai -kehoon ei saavuteta farma-
kologisin, immunologisin tai metabolisin keinoin, mutta joiden toimintaa voidaan tällai-
silla keinoilla edistää;  
 
b) ’lisälaitteella’ kaikkia tarvikkeita, vaikka ne eivät olisi laitteita, joita valmistaja on eri-
tyisesti tarkoittanut käytettäväksi laitteen kanssa mainitun laitteen käyttämiseksi tämän 
laitteen valmistajan aikomuksen mukaisesti;  
 
c) ’in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella’ lääkinnällistä laitetta, 
joka on reagenssi, reagenssituote, kalibraattori, vertailumateriaali, testipakkaus, instru-
mentti, laite, laitteisto tai järjestelmä joko yksin tai yhdessä muiden kanssa käytettynä 
ja jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi in vitro ihmiskehosta otettujen näyttei-
den, mukaan lukien veren ja kudosten luovutukset, tutkimisessa yksinomaisena tai pää-
asiallisena tarkoituksena saada tietoa:  

— fysiologisesta tilasta, patologisesta tilasta tai  
— synnynnäisestä epämuodostumasta tai  
— turvallisuuden ja yhteensopivuuden määrittämiseksi mahdollisten saajien kan-

nalta tai  
— hoitotoimenpiteiden tarkkailemiseksi.  

 
Näytteenottoastioiden katsotaan olevan in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkin-
nällisiä laitteita. Näytteenottoastiat, tyhjiöllä tai ilman tyhjiötä, ovat laitteita, joiden ni-
menomainen tarkoitus niiden valmistajan mukaan on sisältää ja säilyttää ihmiskehosta 
otettuja näytteitä välittömästi näytteenoton jälkeen in vitro -diagnostista tutkimusta 
varten.  
 

                                                      
 
35 Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista 
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Yleiseen laboratoriokäyttöön tarkoitettuja tuotteita ei pidetä in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettuina laitteina, ellei valmistaja ole niiden ominaisuudet huomioon ottaen erityi-
sesti tarkoittanut niitä käytettäväksi in vitro -diagnostisessa tutkimuksessa.  
d) ’yksilölliseen käyttöön valmistetulla laitteella’ kaikkia laitteita, jotka on erityisesti val-
mistettu asianmukaisesti pätevän lääkärin kirjallisen määräyksen mukaisesti, jossa tä-
män vastuulla annetaan laitteen yksityiskohtaiset suunnitteluominaisuudet, ja jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan tietylle potilaalle.  
 
Edellä mainitun määräyksen voi laatia myös muu henkilö, joka on siihen ammatillisen 
pätevyytensä perusteella oikeutettu.  
 
Jatkuvalla tai sarjatuotantomenetelmällä valmistettuja laitteita, joita on muunnettava 
lääkärin tai muun ammattikäyttäjän erityistarpeita varten, ei saa pitää yksilölliseen käyt-
töön valmistettuina laitteina;  
 
e) ’kliinisiin tutkimuksiin tarkoitetulla laitteella’ kaikkia laitteita, jotka on tarkoitettu asi-
anmukaisesti pätevän lääkärin käytettäviksi tehtäessä liitteessä X olevassa 2.1 kohdassa 
tarkoitettuja tutkimuksia ihmisille asianmukaisissa kliinisissä olosuhteissa.  
 
Kliinisten tutkimusten toteuttamisessa asianmukaisesti pätevään lääkäriin rinnastetaan 
muut henkilöt, jotka ammatillisen pätevyytensä perusteella ovat oikeutettuja suoritta-
maan näitä tutkimuksia;  
 
f) ’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa laitteen 
suunnittelusta, valmistuksesta, pakkaamisesta ja merkitsemisestä sen markkinoille saat-
tamiseksi omalla nimellään, nämä toimet voi suorittaa tämä sama henkilö tai kolmas 
henkilö tämän lukuun.  
 
Tässä direktiivissä valmistajille asetettavia velvollisuuksia sovelletaan yhtäläisesti luon-
nolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön, joka kokoaa, pakkaa, käsittelee, täysin kunnos-
taa ja/tai merkitsee yhden tai useamman valmiin tuotteen ja/tai antaa niille laitteena 
käyttötarkoituksen markkinoille saattamiseksi omalla nimellään. Tätä ei sovelleta hen-
kilöön, joka olematta ensimmäisen alakohdan mukainen valmistaja, kokoaa tai muuntaa 
käyttötarkoituksen mukaan jo markkinoille saatettuja laitteita yksittäisen potilaan käyt-
töön;  
 
g) ’käyttötarkoituksella’ käyttöä, johon laite valmistajan merkinnöissä, käyttöohjeessa 
ja/tai myynninedistämistä koskevassa aineistossa annettavien tietojen mukaan on tar-
koitettu;  
 
h) ’markkinoille saattamisella’ laitteen ensimmäistä käyttöön saattamista maksua vas-
taan tai ilmaiseksi, ei kuitenkaan kliinisiin tutkimuksiin tarkoitettuja laitteita, sen jakele-
miseksi ja/tai käyttämiseksi yhteisön markkinoilla, riippumatta siitä, onko laite uusi tai 
täysin kunnostettu;  
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i) ’käyttöönottamisella’ vaihetta, jossa laite on loppukäyttäjän saatavilla ja valmis käy-
tettäväksi yhteisön markkinoilla ensimmäistä kertaa käyttötarkoituksensa mukaisesti;  
 
j) ’valtuutetulla edustajalla’ yhteisöön sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeus-
henkilöä, joka valmistajan nimenomaisesti nimeämänä toimii valmistajan puolesta ja 
jonka puoleen yhteisön viranomaiset ja elimet voivat kääntyä valmistajan asemesta val-
mistajalle tämän direktiivin mukaisesti kuuluvien velvoitteiden osalta;  
 
k) ’kliinisillä tiedoilla’ laitteen kliinisen käytön perusteella saatuja turvallisuutta ja/tai 
suorituskykyä koskevia tietoja. Kliinisten tietojen on oltava peräisin:  

— asianomaista laitetta koskevasta yhdestä tai useammasta kliinisestä tutkimuk-
sesta; tai  

— samankaltaista laitetta, jonka vastaavuus asianomaisen laitteen kanssa voidaan 
osoittaa, koskevasta yhdestä tai useammasta kliinisestä tutkimuksesta tai 
muista tutkimuksista, joista on raportoitu tieteellisessä kirjallisuudessa; tai  

— asianomaisesta laitteesta tai samankaltaisesta laitteesta, jonka vastaavuus asi-
anomaisen laitteen kanssa voidaan osoittaa, saatuja muita kliinisiä kokemuksia 
kuvaavista julkaistuista ja/tai julkaisemattomista raporteista;  

 
l) ’laitealaryhmällä’ sellaisten laitteiden kokonaisuutta, joilla on yhteisiä käyttötarkoitus-
aloja tai joissa on yhteistä tekniikkaa;  
 
m) ’geneerisellä laiteryhmällä’ sellaisten laitteiden kokonaisuutta, joilla on sama tai vas-
taava käyttötarkoitus tai yhteistä tekniikkaa, minkä johdosta ne voidaan luokitella ylei-
sesti erityispiirteitä kuvaamatta;  
 
n) ’kertakäyttölaitteella’ laitetta, jota on tarkoitus käyttää vain kertaalleen yhtä potilasta 
varten. 



LIITE 2 Kyberhyökkäyksiä sairaalaympäristössä  

 

DATE COUNTRY ORGANIZATION INCIDENT DETAILS SOURCE 

   RANSOMWARE  

1.10.2013 USA UW Medicine Ransomware 

90,000 patient records. Email attached 
was opened that had a malware. No-
ticed the next day. Data about patients 
may have included: name, medical rec-
ord number, other demographics 
(which may include address, phone 
number), dates of service, charge 
amounts for services received at UW 
Medicine, Social Security Number or HIC 
(Medicare) number, date of birth. https://blog.knowbe4.com/bid/356162/Social-Engineering-Causes-Seattle-Hospital-90K-Databreach 

6.3.2015 Finland 
Varsinais- 
Suomen SHP Ransomware 

Second incident happened 9.3.2015. 
Both times affecting only 1 computer. 
Crypted 30,000 local files and made ap-
pointment notification system unavaila-
ble. Infection came from using IE in Fa-
cebook. 

http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sivut/tietokonevirus-
torjuttu.aspx 

1.2.2016 Finland 
Helsingin ja 
Uudenmaan SHP Ransomware 

4 separate incidents by random not tar-
geted, only internal files affected not 
patient records. http://yle.fi/uutiset/3-8904018 



41 

1.2.2016 Germany Lukas Hospital Ransomware 

X-ray machine infected so could not be 
used. 15-20% procedures cancelled. 
Same time incidents in two other Ger-
man hospitals. http://www.dw.com/en/hackers-hold-german-hospital-data-hostage/a-19076030 

5.2.2016 USA 

Presbyterian 
Medical  
Center (LA) Ransomware 

Paid 17,000 dollars as ransom. Unable 
to access to patient records. Essential 
computer systems supporting CT scans, 
lab work, pharmacy and more depart-
ments are knocked offline. http://www.cbsnews.com/news/ransomware-hollywood-presbyterian-hospital-hacked-for-ransom/ 

13.3.2016 Canada Ottawa Hospital Ransomware 

Four computers hit with ransomware 
making information inaccessible to hos-
pital administrators. No patient infor-
mation was affected. The malware 
locked down the files and the hospital 
responded by wiping the drives. Re-
stored from backups. 

http://www.ottawasun.com/2016/03/13/ottawa-hospital-hit-with-ransomware-information-on-
four-computers-locked-down 

18.3.2016 USA 
Methodist  
Hospital Ransomware 

Hospital used its back-up system while 
the main network is locked. Internal 
State of Emergency due to a Computer 
Virus that has limited our use of elec-
tronic web based services. 

http://www.healthcareitnews.com/news/methodist-hospital-recovering-five-day-ransomware-at-
tack-claims-it-did-not-pay 

18.3.2016 USA 

Chino Valley 
Medical  
Center Ransomware 

No patient or employee data was com-
promised. Majority of the operations 
continued as managers took steps to re-
store the systems to full functionality. http://www.healthcareitnews.com/news/hackers-hit-two-california-hospitals-ransomware 

18.3.2016 USA 
Desert Valley 
Hospital Ransomware 

No patient or employee data was com-
promised. Majority of the operations 
continued as managers took steps to re-
store the systems to full functionality. 

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-two-more-so-cal-hospitals-ransomware-20160322-
story.html 

29.3.2016 USA 
MedStar Medical 
System Ransomware 

MedStar, a non-profit group that runs 
10 hospitals in the Baltimore and Wash-
ington area, was attacked with Samsam. http://thehackernews.com/2016/04/hospital-ransomware.html 
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Delays, cancelations, unable to access 
computer system. 

18.5.2016 USA 
Kansas Heart 
Hospital Ransomware 

Paid after targeted by ransomware, but 
files were not decrypted, but criminals 
asked for a second payment. Patient in-
formation was not jeopardized and no 
impact on operations. 

http://www.networkworld.com/article/3073495/security/kansas-heart-hospital-hit-with-ransom-
ware-paid-but-attackers-demanded-2nd-ransom.html 

30.10.2016 UK 
Lincolnshire  
Hospitals Ransomware 

National Health Service (NHS) network 
compromised. Hundreds of planned op-
erations,  
outpatient appointments, and diagnos-
tic procedures have been canceled (to-
tal of 2800). Globe2 ransomware. http://thehackernews.com/2016/11/hospital-cyber-attack-virus.html 

22.1.2017 USA Urology Austin Ransomware 

279,633 patient records may have been 
exposed (names, dates of birth, ad-
dresses, medical information and Social 
Security numbers). Officials were 
quickly notified of the breach and shut 
down the network, but the hackers 
were able to encrypt the data stored on 
the servers. Restored patient infor-
mation from backups. 

http://www.healthcareitnews.com/news/urology-austin-ransomware-attack-may-have-exposed-
more-279000-patient-records 

9.4.2017 USA 

Erie County 
Medical  
Center Ransomware 

Shut down the electronic health record 
(EHR) system. Also affected ECMC’s 
Long-Term Care at Terrace View facility. 
EHR not accessible for 4 days, all data 
was backed up. Around 6,000 desktop 
computers were wiped clean and staff 
was able to view patient data on EMRs, 
but not input any information. For 
weeks, the staff used laptops and man-

https://www.healthcare-informatics.com/news-item/cybersecurity/media-reports-virus-shuts-
down-erie-county-medical-center-s-computer-system 
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ual processes to conduct patient activi-
ties, including patient admission and 
documentation. Close to 2 months until 
fully restored operations. 

24.4.2017 USA 
Greenway 
Health  Ransomware 

400 medical practices affected. Ran-
somware infected the HER provider and 
5% of its customers were affected. No 
data was taken and systems restored 
through backups.  

https://www.tripwire.com/state-of-security/latest-security-news/health-vendor-restores-ehr-ac-
cess-following-ransomware-attack/ 

12.5.2017 UK 
National Health 
Service Ransomware 

WannaCry malware. Spreads like a 
worm laterally in the network. 48 NHS 
organizations affected. Ambulances di-
verted and disruption to surgeries. No 
patient data affected. No access to pre-
scriptions or medical histories for treat-
ment. MRI's and other equipment also 
affected. 200,000 machines in 150 
countries affected. ~200 people have 
paid the ransom, but no reports on re-
turned files. http://www.bbc.com/news/health-39899646 

   HACKING   

1.12.2013 USA 

Excellus  
BlueCross 
BlueShield Hacking 

11M Customer data. Customers' social 
security numbers, names, addresses, 
birthdates, financial information, and 
claims. http://fortune.com/2015/09/10/hack-health-insurer-bluecross/ 

1.4.2014 USA Anthem Hacking 

80M customers information. Infor-
mation including names, birthdays, 
medical IDs, Social Security numbers, 
street addresses, e-mail addresses and 
employment information, including in-
come data http://www.latimes.com/business/la-fi-anthem-hacked-20150204-story.html 
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1.4.2014 USA 

Community 
Health  
Systems Hacking 

4.5M patient records from a network on 
206 hospitals. Names, Social Security 
numbers, physical addresses, birthdays 
and telephone numbers. http://money.cnn.com/2014/08/18/technology/security/hospital-chs-hack/ 

5.5.2014 USA 
Premera Blue 
Cross Hacking 

11M customer data. Medical records, 
bank account information, Social Secu-
rity numbers, and dates of birth going 
back thirteen years. 

https://www.forbes.com/sites/katevinton/2015/03/17/11-million-customers-medical-and-financial-
data-may-have-been-exposed-in-premera-blue-cross-breach 

1.6.2014 USA 

CareFirst Blue 
Cross and Blue 
Shield Hacking 

1.1 million customer records compro-
mised. Accessed member usernames, 
names, birth dates, e-mail addresses 
and identification numbers, whereas 
the social security numbers, financial 
records, passwords and credit card 
numbers were reportedly not retrieved. https://www.hackread.com/us-healthcare-company-hacked/ 

1.9.2014 USA UCLA Health Hacking 

4.5M Individuals records. Names, medi-
cal information, Social Security num-
bers, Medicare numbers, health plan 
IDs, birthdays and physical addresses -- 
all were potentially stolen. That could 
affect anyone who has visited -- or 
works -- at the university's medical net-
work, UCLA Health, which includes four 
hospitals and 150 offices across South-
ern California. 5.5.2015 sensitive data 
accessed and the organization reacted. http://money.cnn.com/2015/07/17/technology/ucla-health-hack/index.html 

7.5.2015 USA 

Medical  
Informatics  
Engineering Hacking 

4M people nationwide. Stolen infor-
mation included names, birthdates, ad-
dresses, health records and Social Secu-
rity numbers. Affected 11 healthcare 
providers (44 hospitals).  https://www.hackread.com/us-medical-software-company-breach/ 
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3.10.2015 USA 
21st Century  
Oncology Hacking 

2.2M patient records. Patients' names, 
Social Security numbers, physicians' 
names, diagnosis and treatment infor-
mation, and insurance information. Pa-
tients notified 5 months after. Seven 
class-action lawsuits ongoing. http://www.healthcareinfosecurity.com/cancer-center-chain-faces-multiple-breach-lawsuits-a-9007 

30.3.2016 USA 

Valley  
Anesthesiology 
and Pain  
Consultants Hacking 

882,590 individuals affected. 2.5 later 
learned about the hacking. Potentially 
compromised information for patients 
includes names, service dates, places of 
treatment, insurance ID, diagnosis and 
treatment codes, and Social Security 
numbers. Provider bank account infor-
mation compromised. Employee infor-
mation compromised include bank ac-
count and financial information. 

http://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/ariz-pain-clinic-breach-
affects-nearly-900k-patients-employees-providers.html 

8.4.2016 China 

Jinan, East  
China's  
Shandong  
Province Hacking 

200,000 records of children. Cellphone 
number and home address of their par-
ents. The data was offered for 32,000 
yuan ($4,900). Insider worked together 
to sell data they had access to. http://www.globaltimes.cn/content/977702.shtml 

19.5.2016 USA 

Medical  
Colleagues of 
Texas Hacking 

50,000 individuals. Employee and pa-
tient information, such as names, ad-
dresses, Social Security numbers, and 
health insurance information. http://healthitsecurity.com/news/hackers-access-ehr-data-in-potential-healthcare-data-breach 

21.5.2016 USA 
Newkirk  
Products Hacking 

3.3M individuals affected. 1.5 months 
before discovery. Company issues 
health insurance ID cards. Potentially 
compromised data: names, addresses, 
plan type, member and group ID num-
ber, names of dependents, primary care 
providers, birth dates, invoice infor-
mation and Medicaid ID number. 

http://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/company-issuing-
health-plan-id-cards-hit-with-data-breach-affecting-3-3m.html 
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14.6.2016 USA 
Athens  
Orthopedic Clinic Hacking 

200,000 patients affected. Log-in cre-
dentials of an outside vendor were used 
to access the record system. Infor-
mation at risk includes names, ad-
dresses, Social Security numbers, birth 
dates, telephone numbers and account 
numbers, as well as some diagnoses and 
medical histories. 

http://www.fiercehealthcare.com/privacy-security/hacked-hospital-can-t-pay-for-victim-credit-
monitoring 

17.6.2016 USA Banner Health Hacking 

3.7M patient records. Affected patients 
may have had names, dates of birth, ad-
dresses, physicians’ names, dates of ser-
vice, clinical information, and possibly 
health insurance information accessed. 
If Social Security numbers were pro-
vided, then those may also have been 
exposed. Payment cards were targeted. 
Two separate systems hacked (Pay-
ments & Patient records). http://healthitsecurity.com/news/banner-health-data-breach-affects-3.7m-records 

21.7.2016 USA Bizmatics Hacking 

22,000 records. Patient information that 
may have been disclosed included 
names, addresses, health visit infor-
mation, treatments, health insurance 
information, and Social Security num-
bers. The incident may have also ex-
posed the last four digits of a credit card 
number for some patients. Number of 
other incident by same company affect-
ing multiple vendors. 19,776 and 87,000 
and 13,674 records affected between 
2015-2016. http://healthitsecurity.com/news/bizmatics-healthcare-data-breach-affects-another-22k-patients 
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1.8.2016 USA 
Central Ohio 
Urology Group Hacking 

223 GB of data: 401,828 files within the 
data breach including 16,646 text files, 
1,212 ZIP files, 13 RAR files, 108 SQL 
files, 130 CSV files, 10 BAK files, 33,841 
DOC/Docx files, 150,325 XLS/XLSX files, 
8 video files, 64,312 pdf files, 1,234 jpg 
files, 4264 TIF files and 9,327 crypt files. 
Usernames, passwords, payment and 
medical records. Done by Pravyy Sector 
group with far-right political ideology 
from Ukraine. https://www.hackread.com/central-ohio-urology-group-hacked/ 

24.8.2016 USA Man Alive Hacking 

43,000 records. Patient database with 
sensitive personal and treatment infor-
mation was put up for sale on the dark 
web for $300. Names, date of birth, so-
cial security number, address, email, 
phone numbers, height/weight/race, 
driver’s license number, marital status, 
employment status, treatments, dos-
age, payment information. 

https://www.databreaches.net/baltimore-addiction-treatment-clinic-hacked-patients-info-up-for-
sale-on-dark-web/ 

23.9.2016 USA 
Central Ohio 
Urology Group Hacking 

300,000 individuals affected. The 
breach affected patients, employees, 
and people that paid for medical ser-
vices. Compromised information include 
names, addresses, telephone numbers, 
emails, birthdates, Social Security num-
bers, driver's license numbers, patient 
identification numbers, medical and 
health plan information, account infor-
mation, diagnosis and treatment infor-
mation, health insurance information 
and employment-related information. 
Done by a Ukrainian hacker for political 
purposes, using SQL injection. 

http://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/central-ohio-urology-
group-cyberattack-affects-300-000-patients.html 
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7.11.2016 USA 

Community 
Health Plan of 
Washington Hacking 

381,534 individuals affected. Infor-
mation exposed: names, addresses, So-
cial Security numbers and health claims 
information. Was informed by outside 
organization. 

http://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/community-health-
plan-of-washington-data-breach-affects-nearly-400k.html 

3.1.2017 USA 
Emory 
Healthcare Hacking 

80,000 patient records affected. After 
removing the appointments database, 
the hackers demanded a ransom to re-
store the site. Database did not include 
financial information or social security 
numbers. However, it did expose 
names, birth dates, contact information, 
internal medical record numbers and 
appointment information. Poorly con-
figured patient record database. 

http://www.cybersecurity-insiders.com/cyber-attack-on-emory-healthcare-compromises-80k-pa-
tient-records/ 

31.1.2017 Monaco 

The  
International  
Association of 
Athletics  
Federations Hacking 

Information concerning applications by 
athletics for Therapeutic Use Exemp-
tions. Data was collected from a file 
server and stored on a newly created 
file. Done by APT28 = Fancy Bear, Rus-
sian group. "sophisticated intrusion" http://in.reuters.com/article/us-sport-doping-iaaf-idINKBN1750ZM 

28.4.2017 Lithuania 
Plastic Surgery 
Clinic Hacking 

25,000 patient’s data stolen. Data in-
cluded names, addresses, phone num-
bers, dates of birth, passport infor-
mation, and nude photos of the pa-
tients. Hackers first tried to blackmail 
the clinic, but then put the data for sale 
online for 300 bitcoins (344,000 euros). 
Some celebrity patients have been 
blackmailed individually.  https://www.occrp.org/en/daily/6387-lithuania-cybercriminals-blackmail-plas 

   OTHER INCIDENTS  



49 

4.4.2013 USA 

Children’s  
Medical  
Center of  
Dallas Stolen laptop 

2,462 individuals ePHI. Laptop Unen-
crypted. Fined $3.2M over HIPAA viola-
tions in connection with 2009 phone in-
cident. 

https://www.hhs.gov/about/news/2017/02/01/lack-timely-action-risks-security-and-costs-
money.html 

1.6.2013 USA 

Lucille Packard 
Children's  
Hospital Stolen laptop 

12,900 patient records. Three data 
breaches in four years. A password-pro-
tected, non-functional laptop computer 
was stolen. Also in January, information 
for 57,000 Lucile Packard patients was 
put at risk when a laptop, which con-
tained mostly research and follow-up 
care information. http://www.fiercehealthcare.com/it/stolen-computers-risk-info-for-4-million-patients 

1.7.2013 USA 
Advocate  
Medical Group Stolen laptop 

4M patient’s records. The information 
includes names, addresses, Social Secu-
rity numbers and birthdays but no med-
ical records or personal financial infor-
mation. Four computers stolen were 
password-protected but not encrypted. http://www.fiercehealthcare.com/it/stolen-computers-risk-info-for-4-million-patients 

2.10.2013 USA 

University of 
Washington 
Medical  
Center Virus 

90,000 patients. Employee opened an 
email attachment that contained mali-
cious software. The malware took con-
trol of the computer, which happened 
to be storing personal information from 
patients. The compromised patient data 
included names, phone numbers, ad-
dresses, medical record numbers and 
Social Security numbers, among other 
information. Fined $750,000. https://www.washingtoninjuryattorneyblog.com/2013/12/confidential_data_of_90000_uw.html 



50 

1.4.2014 USA 

Boston  
Children’s  
Hospital DDoS 

Targeted by hacktivist group Anony-
mous. 3 strikes in couple of days, com-
bined with spear phishing emails and 
TCP fragmented floods, out-of-state 
floods, and DNS reflection floods. 7 
other hospital used the ISP so they were 
also potentially affected. Accounts to 
check appointments, test results, and 
case information was taken offline by 
the hospital for a period of time. Did 
penetration testing after, and got 3rd 
party vendor help to mitigate traffic 
during incident. 

https://security.radware.com/ddos-experts-insider/ert-case-studies/boston-childrens-hospital-
ddos-mitigation-case-study/ 

8.6.2015 USA 
3 different  
hospitals Virus 

MEDJACK. X-ray equipment, picture ar-
chive and communications systems 
(PACS) and blood gas analyzers (BGA). 
Data not encrypted on the devices and 
enable lateral movement to work sta-
tions. Data also can be altered on the 
BGA device. Three incidents unrelated, 
but organization names not disclosed. 

http://www.computerworld.com/article/2932371/cybercrime-hacking/medjack-hackers-hijacking-
medical-devices-to-create-backdoors-in-hospital-networks.html 

26.8.2015 USA 
American  
Family Care 

Unintentional 
disclosure 

Due to an error in the design and instal-
lation of third-party software, x-ray 
discs were released containing the fol-
lowing PHI: patient name; date of birth, 
patient gender, and patient identifica-
tion number.  https://www.afcurgentcare.com/wp-content/uploads/Press-Release-C.pdf 

21.1.2016 USA 
Hurley Medical 
Center DDoS 

Anonymous made a threat a day before 
the attack. No patient data affected. 

http://www.healthcareitnews.com/news/flint-hospital-hit-cyber-attack-after-hacker-group-anony-
mous-promises-action-water-crisis 
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25.2.2016 USA 

California  
Correctional  
Institute Stolen laptop 

400,000 records. A staff member’s non-
encrypted,  
password-protected laptop was stolen 
from their personal vehicle. This laptop 
may have contained PII and PHI for pa-
tients. Nature of the information may 
have included confidential medical, 
mental health, and custodial infor-
mation. http://www.cphcs.ca.gov/docs/press/Release%20-%20Potential%20Breach%20PHI.pdf 

17.3.2016 USA 
Blue Ridge  
Surgery Center Stolen laptop 

Encrypted work laptop was stolen after 
a break-in occurred at an employee’s 
home. The password was with the sto-
len device when it was taken. The lap-
top also may have contained emails that 
included patient names, addresses, 
treatment information, healthcare in-
surance providers, identification num-
bers, and Social Security numbers. http://healthitsecurity.com/news/hackers-access-ehr-data-in-potential-healthcare-data-breach 

21.3.2016 USA 

Imperial Valley 
Family Care 
Medical Group Stolen laptop 

Stolen from physician’s office. Laptop 
contained patient information, such as 
names, addresses, dates of birth, health 
information, Social Security numbers, 
driver’s license information, and Califor-
nia identification card information. http://healthitsecurity.com/news/hackers-access-ehr-data-in-potential-healthcare-data-breach 

18.4.2016 Ireland 
Bon Secours 
Health System 

Exposed  
Website 

655,000 patient’s data exposed to 
online during adjustment of network 
settings, potentially breached.  

http://www.healthcaredive.com/news/data-for-655000-bon-secours-patients-exposed-
online/424480/ 

1.5.2016 USA 

Providence 
Health and  
Services 

Unauthorized 
access 

5,400 patients record inappropriately 
viewed by employee. The employee 
viewed demographic and treatment in-
formation and may have seen health in-
surance information and Social Security http://healthitsecurity.com/news/bizmatics-healthcare-data-breach-affects-another-22k-patients 
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numbers. No proof of misuse or disclo-
sure. 

16.5.2016 USA 
Memorial  
Hermann 

Unintentional 
disclosure 

12,061 individuals. Disclosure of pro-
tected health information (PHI) to select 
primary care physicians (PCP) and is lim-
ited to the member’s demographic in-
formation only (ID, full name, phone 
number, date of birth, mailing address) 

http://www.memorialhermann.org/news/memorial-hermann-notifies-employee-group-health-
plan-members-of-privacy-incident/ 

13.7.2016 USA 
Kaiser  
Permanente 

Stolen ultra-
sound ma-
chines 

1,100 records. Units contained ePHI, 
such as names, medical record num-
bers, and medical images. Some recov-
ered. Employees were stealing them. http://healthitsecurity.com/news/bizmatics-healthcare-data-breach-affects-another-22k-patients 

1.9.2016 USA 

Appalachian  
Regional 
Healthcare Virus 

2 hospitals affected. All systems down, 
including patient care, registration, 
medication, imaging and laboratory ser-
vices (6th day). Not aware if patient 
data was accessed (data, bank infor-
mation, Social Security numbers, date of 
birth and medical information). Shut 
down all computers to prevent the fur-
ther spread of the virus that struck its 
web-based services and electronic com-
munications. 

http://www.healthcareitnews.com/news/cyberattack-appalachian-regional-healthcare-keeping-
ehr-down-after-six-days 

14.10.2016 Finland 
Kela Kanta  
palvelut DDoS 

Two 1 hour blocks that all services 
down (e-script, medication database, 
patient info database). 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/palvelunestohyokkays-lamautti-kanta-palvelut-vakava-
hairio/6119086 
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28.10.2016 Australia 
Red Cross Blood 
Service 

Exposed  
Website 

Database backup leak. Name, Gender, 
address, email, Phone number, Date of 
birth, Blood type, If they'd previously 
donated, Country of birth, The type of 
donation (Plasma, Plasmapheresis, 
Platelet, Plateletpheresis, Whole Blood), 
When each donation occurred, and Do-
nor eligibility answers. 1.74GB file with 
1,286,366 records in a "donor" table 
which was just one out of a total of 647 
different tables. SQL injection used. 

https://www.troyhunt.com/the-red-cross-blood-service-australias-largest-ever-leak-of-personal-
data/ 

13.1.2017 UK Barts Health NHS Virus 

Barts Health pathology system was 
taken offline before eventually being re-
stored a few days later. The hospital 
said the virus didn't gain access to pa-
tient data. Antivirus software had been 
up to date and that this had been a new 
virus not seen previously. A 'patch' had 
been issued globally within 8 hours, 
protecting other organizations from this 
virus. 

http://www.zdnet.com/article/previously-unseen-malware-behind-cyberattack-against-uks-biggest-
hospital-group/ 

20.3.2017 USA 

University of 
North Carolina 
Health Care  
System 

Unintentional 
disclosure 

1,300 patients. Confidential medical in-
formation may have been shared with 
their home county. Pregnancy Home 
Risk Screening Forms were used to col-
lect personal information from Medi-
caid-eligible prenatal patients and were 
shared with patients' local health de-
partments to connect them with sup-
port services. 

https://www.usnews.com/news/best-states/north-carolina/articles/2017-03-21/unc-health-care-
patient-information-may-have-been-leaked 
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2.6.2017 Finland 
Kela Kanta  
palvelut DDoS 

Two DDoS attacks. First one disrupted 
services for 2.5 hours and second one 
the next day disrupted services for 4 
hours. The disruptions hampered cus-
tomers’ access to the Kanta.fi, 
Omakanta, and Kelain online services. 
So, for instances, patients could not ac-
cess their electronic prescriptions. 

http://www.dailyfinland.fi/national/966/Denial-of-service-attacks-snap-Kela-ser-
vices 


