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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN TIETOTURVAPOLITIIKKA  
Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.3.2012  

1. JOHDANTO  

Varkauden sosiaali- ja terveystoimialan palvelualueilla tietojen turvaaminen on olennainen osa toiminnan 
turvallisuutta. Tietojärjestelmät tukevat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon 
toimintaa. Turvattavia tietoja ovat sekä manuaalisessa että sähköisessä muodossa olevat tiedot. 
Tietoturvallisuus kattaa sekä tietoturvan että tietosuojan.  

Sosiaali- ja terveystoimialan tietoturvapolitiikka määrittelee ne periaatteet, vastuut, toimintatavat sekä 
seurannan ja valvonnan, joita sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä noudatetaan tietoturvan ja 
tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Varkauden kaupungin tietoturvapolitiikasta (26.1.2009) ja 
sosiaali- ja terveystoimen tietoturvapolitiikasta on johdettu tietoturvatyön toteuttamisen tueksi 
tietoturvaperiaatteet ja käytännöt, jotka perustuvat kansallisiin, yleisiin ja toimialakohtaisiin tietoturvaa, 
henkilörekistereitä, hyvää tiedonhallintatapaa ja tiedon laatua ohjaaviin ja velvoittaviin säädöksiin, ohjeisiin 
 ja standardeihin. Lainsäädännön ja ohjeistuksen muutokset otetaan huomioon toimialan tietoturvan 
kehittämisessä. 

Asiakastietojen ja hoidon dokumentointi on lakisääteinen velvollisuus ja olemassa olevan tiedon 
hyödyntäminen hyvän tehtävien hoidon edellytys. Tietoturvan ensisijainen tarkoitus on varmistaa tietojen 
asianmukainen käsittely. Päivittäisessä toiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että tietoja voivat käyttää 
ainoastaan niitä työssään tarvitsemat henkilöt.  

Varkauden kaupungin liityttyä Reseptikeskukseen ja kansalliseen potilastietoarkistoon (KanTa), kaupunki 
sitoutuu noudattamaan yhteisiä tietoturvan minimivaatimuksia (Varkauden kaupungin tietoturvaperiaatteet 
ja käytännöt).  

2. KATTAVUUS  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistama tietoturvapolitiikka kattaa toimialan kaikkeen toimintaan liittyvät 
tietojen käsittelyn tehtävät. Jokaisen sosiaali- ja terveystoimialan viranhaltijan, työntekijän ja 
luottamushenkilön sekä toimintayksikön tietojen ja tietojärjestelmien käyttäjän on tunnettava 
tietoturvapolitiikka ja noudatettava sen perusteella annettuja ohjeita ja määräyksiä. Toimialan ulkopuolisten 
toimijoiden, toimittajien ja muiden ulkopuolisten tahojen tulee sitoutua noudattamaan tätä 
tietoturvapolitiikkaa, kansallisia normeja sekä ohjeita ehtona tehtäviensä mukaiselle pääsylle 
toimintayksikön tietojärjestelmiin ja niiden tietoaineistoihin.  

3. TIETOTURVA  

Tietoturva tarkoittaa tietojen käsittelyn ja säilyttämisen (arkistoinnin) turvaamista. Tietoturva rakentuu 
tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä, saatavuudesta, käytettävyydestä ja kiistämättömyydestä sekä 
tietojen käsittelyn valvonnasta.     

Tietoturvaan kuuluvat tietoturvaorganisaatio, tietojen käsittelijöiden toimintatavat, tietojen turvaamisen 
menetelmät, välineet ja toimenpiteet, työhön osoitetut resurssit sekä välineistön ja tilojen 
tietoturvaominaisuudet. Hyväksytyn tietoturvapolitiikan mukainen tietoturva sisältyy kaikkeen toimintaan. 
Tietoturvan kehittäminen ja ylläpito ovat osa toimintayksikön yleistä turvallisuustoimintaa, riskien hallintaa 
ja sisäistä valvontaa.  

4. TIETOTURVATYÖ    

Tietoturvatyön tavoitteena on estää tietojen luvaton käyttö ja haltuunotto. Suurin osa sosiaali- ja 
terveystoimialalla käsiteltävästä tiedosta on luottamuksellista, arkaluonteista sekä salassa pidettävää ja voi 
paljastuttuaan rikkoa yksityisyyden suojaa.  

Tietoturvatyö on tietoturvan saavuttamiseksi tehtävien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista. 
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Tietoturvatyön päämäärä on turvata toimintayksikön toiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien ja 
tietoverkkojen keskeytymätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien joutuminen ulkopuolisille sekä 
estää niiden valtuudeton käyttö, tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen tai vääristyminen sekä 
minimoida aiheutuvat vahingot. Normaaliajan toiminnan tietojenkäsittelyn turvaamisen lisäksi varaudutaan 
toiminnan keskeyttäviin uhkatilanteisiin ja niistä toipumiseen.  

Sosiaali- ja terveystoimialan tietoturvatyöhön kuuluu asiakirjojen ja tietojen suojaamiseen liittyvä 
suunnittelu ja toteutus.  

5. ORGANISOINTI JA VASTUUT  

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy toimialan tietoturvapolitiikan. Sosiaali- ja terveysjohtaja vastaa 
tietoturvan ja tietosuojan kehittämisen johtamisesta ja koordinoinnista. Rekisterinpitäjien edustajat ja 
tietojärjestelmien omistajat vastaavat tietoturvan ja tietosuojan toteutumisesta jokaisen rekisterin osalta. 

Tietosuojavastaavat auttavat rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan, toimivat 
tietosuojan erityisasiantuntijoina ja antavat tukea sekä henkilökunnalle että johdolle tietosuojaan liittyvissä 
kysymyksissä. Varkauden kaupungin tietoturvapäällikkö vastaa mm. fyysiseen -, laitteisto- ja 
tietoliikenneturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisesta.   

Tietoturvan ja tietosuojan seurantaan, valvontaan ja kehittämiseen on nimetty tietoturvaryhmä, jonka 
keskeinen tehtävä on henkilökunnan koulutus tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvissä asioissa. Lisäksi ryhmä 
laatii turvallisuussuunnitelman ja raportoi vuosittain sen toteutumisesta yhteistyössä kaupungin 
tietohallinnon ohjaustiimin kanssa kaupungin johdolle.   

Tietoturvaryhmään kuuluvat: 

o Sosiaali- ja terveysjohtaja – tietoturvatyöryhmän puheenjohtaja 
o Palvelualuepäälliköt 
o Sosiaali- ja terveystoimialan tietosuojavastaavat (tietoturvatyöryhmän sihteerit) 

 
Ryhmän jäsenten tehtäviä ovat mm.:  

o Vastaavat oman vastuu- tai palvelualueensa tietoturvaan liittyvien asioiden valmistelusta, 
toteuttamisesta ja seurannasta 

o Osallistuvat tietoturvaryhmässä sosiaali- ja terveystoimialan tietoturvallisuustason määrittelyyn, 
kehittämissuunnitelmien laadintaan ja toteutuksen valvontaan 
 

Jokaisella tietojärjestelmällä on nimetty omistaja ja pääkäyttäjä(t). Tietojärjestelmän pääkäyttäjän 
velvollisuuksiin kuuluu tietojärjestelmän toimintaan ja turvallisuuteen asetettavien vaatimusten (esim. 
kriittisyyden, jatkuvuussuunnittelun ja varmuuskopiointimenettelyn) määrittelyyn osallistuminen sekä 
käyttöoikeuksien myöntämiseen, valvontaan, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät tehtävät.  

Työyksikkötasolla tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien asioiden ohjeistamisesta, tiedottamisesta ja 
valvonnasta vastaa yksikön esimies.  

Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa tietoturvan toteuttamisesta ja tietoturvaohjeiden 
noudattamisesta sekä velvollinen raportoimaan tietoturvaan liittyvistä uhkista ja poikkeamista 
esimiehelleen, tietoturvapäällikölle tai tietosuojavastaaville.  

6. TIETOTURVAN TOTEUTUS  

Tietoturvan toteuttamisen perustana on Varkauden kaupungin tietoturvapolitiikka (26.1.2009) ja sosiaali- ja 
terveyslautakunnan hyväksymä kirjallinen tietoturvapolitiikan liite (28.3.2012), joka on jokaisen työyksikön 
työntekijän ja tietojärjestelmien käyttäjän saatavilla työyksikön perehdytyskansiossa ja Varkauden kaupungin 
intranetissa.  

Tietoturvan toteuttaminen ja ylläpito kuvataan yksityiskohtaisesti Tietoturvan periaatteet ja käytännöt – 
ohjeistuksessa.  
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Tietoturvan toteutus perustuu niihin vaatimuksiin, joita toiminta ja palvelut sekä kunkin tiedon ja 
tietojärjestelmän turvallisuusluokka asettavat tietojenkäsittelyn varmuudelle, käytettävyydelle, 
salassapidolle, laadulle ja toiminnan jatkuvuudelle sekä toimintaan kohdistuvien riskien arvioinnille. 
Vaatimusten selvittäminen, riskien arvioiminen ja niiden perusteella turvallisuustoimenpiteiden 
määritteleminen tapahtuu säännöllisesti suoritettavilla turvallisuusanalyyseillä yhteistyössä tietohallinnon 
johtoryhmän ja toimialan tietoturvatyöryhmän kanssa.     

Tietoturvan tavoitteiden saavuttaminen on jatkuva prosessi, joka tapahtuu hallinnollisten ja teknisten 
ratkaisujen avulla. Ne kuvataan tietoturvasuunnitelmassa ja tarvittaessa käyttöympäristöille ja yksiköille 
laadituissa erillisissä tietoturvan kehittämissuunnitelmissa. Keskeiset kehittämistoimet toteutetaan 
hankkeina, joista tehdään hankesuunnitelma.  

Käyttäjien toimintaa ohjataan tietoturvasuunnitelmaan sisältyvillä käyttösäännöillä sekä vahvistetuilla ja 
saatavilla olevilla toimintaohjeilla sekä tietoturvakoulutuksella.  Jokainen käyttäjä allekirjoittaa tietosuoja- ja 
tietoturvasitoumuksen saadessaan oikeuden tehtäviensä mukaisiin tietojärjestelmien ja tietoaineistojen 
käyttöön.  

 

 
 
 
 
 


