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Terveysalaan kohdistuvien kyberhyökkäysten yleisyys

• Hyökkäysten määrä viisinkertaistui Covid-19 pandemian aikana.
• Etätyön lisääntyminen
• Etätyötä tukevien järjestelmien lisääntyminen
• Työvoimatarpeen kasvaminen / uudet työntekijät
• Potilaiden hoitoon liittyvät korkeat vaatimukset

• Arviot hyökkäysten yleisyydestä vaihtelevat tutkimuksittain
• Ponemon Institute (2021) 43 %
• Dobran (2019) 89 %
• HIMSS (2021) 67 % (vakavia tietoturvahäiriöitä)
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Kyberhyökkäysten vaikutukset
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• Uhka potilaiden hoidolle ja turvallisuudelle.
• Vaikuttavat negatiivisesti terveydenhuoltopalvelujen saatavuuteen

• Haastavat terveydenhuollon organisaatioita terveystietojen luottamuksellisuuden ja eheyden
suojelussa.

• Ensimmäinen ihmisen kuolemaan suoraan yhdistetty kyberhyökkäys raportoitiin Saksassa vuonna
2020. (Tapauskuvaus Silomon 2020)

Esitykseen lisätty huomio: Parin kuukauden tutkinnan jälkeen yleinen syyttäjä joutui kuitenkin 
toteamaan, että kyberhyökkäyksen aiheuttama viive potilaan hoidossa ei välttämättä ollut syy 
potilaan kuolemaan. Hän totesi, että potilas oli jo silloin, kun häntä lähdettiin kuljettamaan kotoaan, 
niin huonossa kunnossa, että hän olisi saattanut kuolla, vaikka olisi saanut hoitoa välittömästi 
Düsseldorfin yliopistollisessa sairaalassa.
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Kyberhäiriön aiheuttamat kustannukset
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IBM Security Analysis (mukana 17 maata ja 537 
organisaatiota)
• Terveysalan organisaatioilla korkeimmat

tietomurtojen aiheuttamat keskimääräiset
kustannukset (jo 11 vuotta peräkkäin).

• Terveysalan keskimääräinen kustannus
vuonna 2021 $9.23 miljoonaa

• 2020 $7.13 miljoonaa
• Vuodessa 29.5%  nousu

Suomessa
Lahden kaupungin tietoverkkoihin (2019) 
kohdistunut hyökkäys
kustannukset noin 1 000 000 €



Sote –henkilöstö ja kyberturvallisuus
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• Henkilöstön rooli kyberturvallisuuden ylläpitämisessä on keskeinen
 Noin puolet tapahtuneista hyökkäyksistä ovat työntekijän toiminnasta johtuvia

 Syinä ovat kiire, huolimattomuus, välinpitämättömyys tai osaamattomuus

• Toistaiseksi kyberturvallisuusosaaminen ei ole mukana sosiaali- ja terveysalan
osaamisvaatimuksissa
 Tietoturva- ja tietosuojaosaaminen sekä informaatioteknologian ja digitaalisten palvelujen

hyödyntämisosaaminen ovat vahvasti mukana

• Sote- henkilöstön kyberturvallisuusosaamisen kehittämisvaateita on esitetty sekä Sosiaali- ja
terveysministeriön että Opetushallituksen julkaisuissa.



Henkilöstön (tieto- ja kyberturva)käyttäytymiseen 
vaikuttavia tekijöitä
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• Vähäinen tietoisuus omaan toimintaan liittyvien riskien laajuudesta
• Virheiden havaitsemiseen ja korjaamiseen liittyvä ajan puute
• Toistuvien tehtävien suorittaminen
• Ei tiedetä keinoa, kuinka peruuttaa tahaton, virheellinen toiminta
• Asenteet tietoturvaohjeita kohtaan
• Ulkoiset tekijät (esim. sosiaalinen paine)
• Halu järkevöittää toimintaa ja säästää aikaa
• Tieto- ja kyberturvallisuutta koskevan tiedon ja koulutuksen puute

 Työtapojen äkilliset muutokset ja pitkäaikainen stressi vaikuttavat siihen, että työntekijät ovat alttiimpia
huijattaviksi ja tekemään virheitä.



Suomalaisen terveysalan henkilöstön tieto- ja 
kyberturvallisuusosaaminen
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• Tutkimus tehtiin osana Healthcare Cyber Range –hanketta (2019-2021)
• Tutkimus toteutettiin vuosina 2020-2021 erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhoidon

yksiköissä

• Vastaajia 383  suurin osa vastaajista kuului hoitohenkilöstöön, mukana myös lääkäreitä ja
muita ammattihenkilöitä
 Tässä esityksessä käsitellään hoitohenkilöstön (n=194) tuloksia

• Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien itse arvioitua osaamista



Vastaajien taustatiedot (n=194)
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• Suurin osa vastanneista (48 %) kuului 50–64-vuotiaiden ikäryhmään.
• Alle 40-vuotiaita oli 26 % vastaajista.

• Noin puolella (49 %) vastaajista korkeakoulututkinto ja puolella (51 %) oli opistoasteen tutkinto,
ammatillinen tai toisen asteen koulutus.

• Lähes kaikki vastaajat olivat naisia (91 %).



Arjen tietoturvaosaaminen
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• Viidesosa (21 %) vastaajista arvioi, oman organisaation henkilöstön toimivan tietoturva-
ja tietosuojaohjeiden mukaisesti (vastausvaihtoehto “täysin samaa mieltä”)

• Noin viidesosa (18%) vastaajista arvioin oman organisaation henkilöstön hallitsevan
tietoturvaan ja –suojaan liittyvät ohjeistukset. (vastausvaihtoehto “täysin samaa mieltä”)

• Yhdeksän prosenttia vastaajista antaisi salasanansa puhelimitse tietohallinnolle
• Vastaajista 14 % kertoisi salasanansa puhelimitse viranomaiselle
• 16 % vastaajista piti potilastietojen lähettämistä sähköpostitse turvallisena tai ei osannut

vastata kysymykseen
• Seitsemän prosenttia vastaajista on käyttänyt työkaverin käyttäjätunnusta työhön

liittyvissä tietojärjestelmissä



Samaa mieltä

Olen käyttänyt työkaverini 
käyttäjätunnusta työhöni 
liittyvissä tietojärjestelmissä

9 %

Ohjauksessani oleva opiskelija 
voi käyttää käyttäjätunnustani.

8 %

Potilaiden/asiakkaiden 
luottamukselliset tiedot ovat 
turvassa nykyisessä 
organisaatioissani

89 %

Samaa mieltä
Henkilöstö toimii tietoturva- ja 
tietosuojaohjeiden mukaisesti

79 %

Henkilöstö hallitsee 
tietoturvaan ja –suojaan 
liittyvät ohjeistukset

73 %

Jos tietohallinto pyytää 
puhelimitse salasanaani, niin en 
voi antaa sitä heille

90 %

Jos viranomainen pyytää 
puhelimitse salasanaani, niin 
voin antaa sen heille

14 %

Sähköpostilla ei voi siirtää 
potilaan henkilötietoja 
jatkohoitoyksikköön

82 %

Arjen tietoturvaosaaminen
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Kyberturvallisuusosaaminen
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• Kyberturvallisuuden käsite oli tuttu 80 %:lle vastaajista. 
• Yli puolet vastaajista arvioi tietävänsä hyvin tai melko hyvin, mitä kiristyshaittaohjelmat ovat (63 

%) ja miten ne leviävät (62 %). 

• Lähes kaikki vastaajat arvioivat tietävänsä hyvin tai melko hyvin, mitä huijausviestit (94 %) ja 
tietojenkalastelu (92 %) tarkoittavat. 

• Sosiaalisen median riskit tunnettiin hyvin (41 %) tai melko hyvin (48 %).
• Vastaajista 19 % koki itsellään olevan riittävät tieto- ja kyberturvallisuustaidot työtehtävien

hoitamiseen (Vastausvaihtoehto “täysin samaa mieltä”)
• Ikäryhmään 50-64 vuotta kuuluvat vastaajat arvioivat taitonsa muita ikäryhmiä useammin 

riittämättömiksi (p<0.01)



Kyberturvallisuusosaaminen
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• Puolet vastaajista (50 %) ei tiennyt tai ei osannut sanoa, mitä informaatiovaikuttaminen 
tarkoittaa. 

• Tietosuoja-asetus GDPR ja sen vaikutukset omaan työhön tunnettiin melko huonosti (43 
%) tai ei ollenkaan (18 %). 

• Palvelujen ulkoistamisen sekä laite- ja ohjelmistohankintojen riskit ja vastuut tunnettiin 
melko huonosti (44 %) tai huonosti (13 %). 

• Noin kolmannes vastaajista (31 %) arvioi tietävänsä melko huonosti, mitä 
palvelunestohyökkäys tarkoittaa.



Poikkeustilanteissa toimiminen
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• Vastaajista 17 % ei tiennyt tai ei osannut sanoa, kuinka toimia, jos oma varmennekortti
ei toimi

• Tietoteknisessä häiriötilanteessa (jos esimerkiksi potilastietojärjestelmä ei toimi) osaisi
oman arvionsa mukaan toimia 38 % vastanneista (Vastausvaihtoehto “täysin samaa mieltä”).

• Eniten tiedon puutteita esiintyi alle 30-vuotiailla vastaajilla (p<0.01).



Tutkimustulosten herättämiä ajatuksia
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• Terveysalan henkilöstön (akuutti) osaamisen kehittämistarve
• 18 % vastaajista oli sitä mieltä, että koulutusta järjestetään riittävästi (vastausvaihtoehto 

”täysin samaa mieltä”)

• Tietoturvaohjeiden noudattaminen vaikeuttaa tai hidastavaa päivittäistä työtä.
”Juuri ketään ei haittaa käyttää silloin tällöin hiukan toisen tunnuksia = tietoturvan kannalta väärin, mutta 
käytännössä hiljaiesti hyväksytty tapa toimia.”

• Potilasturvallisuuden varmistaminen mahdollisen tietojärjestelmähäiriön aikana?
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