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• Healthcare Cyber Range –hanke ja sen tulokset, kyberuhkiin varautuminen 
harjoittelemalla

• RGCE-kyberharjoitusympäristö ja kansalliset kyberharjoitukset

• Kyberhäiriöiden hallinta – Käsikirja terveydenhuollon toimijoille

Esityksen sisältö



Healthcare Cyber Range 
(HCCR) –hanke



DigiFinland, Huld, HUS, Huoltovarmuuskeskus, Kela, KSSHP, 
PHHYKY, Saarikka, TAYS, Telia Finland Oy, THL ja 
Traficom/Kyberturvallisuuskeskus.

Hankekumppanit



Healthcare Cyber Range

Lyhenne: HCCR

Painoala: Sovellettu 
kyberturvallisuus

Kokonaisbudjetti: 1,9M€, 
(josta investointeja noin 
1,1M€)

Toteutusaika: 1.1.2019 -
31.12.2021

Rahoittajat: Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR), 
Jamk ja kumppanit

Toteuttaja: Jamkin 
ammattikorkeakoulun IT-
instituutti yhteistyössä Jamkin 
hyvinvointiyksikön kanssa



Mitä tehtiin

• Suunniteltiin ja rakennettiin harjoitusympäristö terveydenhuollon toimijoiden 
kyberturvallisuusharjoituksia varten, joka pilotoitiin hankkeen järjestämässä 
kyberturvallisuusharjoituksessa

• Kehitettiin terveydenhuollon toimijoiden kyberturvallisuusosaamista, -tietoisuutta ja 
-yhteistyötä digitaalisiin terveydenhuoltopalveluihin liittyvän potilasturvallisuuden ja 
hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi

Hankekokonaisuus: kehittämis- ja investointihanke

Healthcare Cyber Range (HCCR) –hanke



Hankkeen avulla lisättiin

• terveydenhuollon toimijoiden ja yritysten häiriönsietokykyä sekä mahdollisuuksia havaita 
oman toimintansa ja järjestelmiensä haavoittuvuuksia

• kykyä havaita ja torjua kyberuhkia sekä kehittää henkilöstön osaamista

Healthcare Cyber Range (HCCR) –hanke



• Kolmepäiväinen LIVE-harjoitus syyskuussa 2021 

• Harjoitusympäristön pilotointi

Teknistoiminnallinen kyberharjoitus

Hankkeen järjestämä pilottiharjoitus



Terveydenhuollon kyberharjoitusympäristön kuvaus

Terveydenhuollon kyberharjoitusympäristöön on mallinnettu 
kaksi virtuaalisairaalaa, sairaalalaitteistot, sosiaali- ja 
terveysalan tietojärjestelmät sekä kansalliset yhteiset 
palvelut.

Potilastietojärjestelmä
Potilaskertomukset, lähetteet, reseptit, laboratoriotulokset, 
kuvantaminen ja vuodeosastot

Todenmukaisesti mallinnetut tietueet
Henkilö-, osoite-, pankki-, yritys- ja potilastiedot, tautiluokitukset,
laboratoriotuloksien referenssiarvot jne.

Sairaalan teho-osasto
Virtuaalisten järjestelmien lisäksi fyysinen potilassimulaattori ja 
lääkinnällisiä laitteita: ventilaattori ja potilasmonitori (yhteydessä 
potilastietojärjestelmään)

Kansalliset palvelut ja toiminteet, mm:
Kanta, THL, Kela, apteekki, reseptikeskus ja vahvan 
tunnistautumisen palvelu



Kyberharjoitusympäristö mahdollistaa:

• Harjoittelun vaativissa potilasturvallisuutta
uhkaavissa kyberhäiriötilanteissa

• Laajojen sairaalaan kohdistuneiden
kyberhyökkäysten harjoittelun

• Kokemukset lääkinnällisiin laitteisiin kohdistetuista
kyberhyökkäyksistä sekä niistä saadut opit

• Käytössä olevien toimintatapojen koestamisen, 
esimerkiksi organisaation sisäinen kommunikaatio ja
tiedonjako häiriötilanteessa

• Yhteistoiminnan harjoittelun muiden alan
organisaatioiden kanssa



Suomen kansallinen kyberharjoitusympäristö

Realistic Global Cyber Environment (RGCE)



RGCE:n sisältämät ympäristöt

Verkkokauppa Rahoitusalan 
yritys

Kriittinen 
infrastruktuuri

Internet verkon 
palveluntarjoaja

Pilvipalveluiden 
palveluntarjoaja

Raidepalvelut

Sähköalan 
yritys

Ohjelmistoyritys

Terveydenhuollon 
ympäristöt

Kansalliset 
palvelut

Tietoturva-
valvomo (SOC)

Elintarviketuotannon  
ja –jakelun ympäristöt



• Toimitiloihin kuuluu useita erityyppisiä tiloja ja SOC (Security Operations Center) -tila 
harjoitus ja koulutuskäyttöön

Toimitilat



Kyberturvallisuusharjoitukset

Kyberharjoituksissa on mahdollisuus testata ja kehittää 
sitä, miten ihmiset, prosessit ja teknologia integroidaan 
tehokkaasti suojaamaan yrityksen kriittistä tietoa, 
palveluita ja resursseja



Mitä hyötyjä terveydenhuollon 
organisaatiolle on osallistua 
kyberturvallisuusharjoitukseen?



Turvallisuusviranomaiset

Valtionhallinto

Kuntasektori ja 
kriittiset infrastruktuuripalvelut 

TerveydenhuoltoKYHA 2013 alkaen… 

KYHA-harjoitus on luonteeltaan 
teknistoiminnallinen



• KYHA TH-ohjausryhmä perustettu, STM:stä puheenjohtaja

• KYHA22TH osallistujaorganisaatiot ja harjoituksen teemat on valittu ohjausryhmän 

toimesta.

• Harjoituksen vierailupäivä 9.11.2022, avoin tilaisuus alan harjoitustoiminnasta 

kiinnostuneille.

KYHA22TH harjoitus 7.-11.11.2022

KYHA TH – Kansallinen 
kyberturvallisuusharjoitus, terveydenhuolto



Ota yhteyttä
JYVSECTEC esittelee tarvittaessa kyberharjoitustoimintaa ja ideoi kanssanne 
osallistumistanne organisaatiokohtaisesti. Ota sitoumuksetta yhteyttä!

TERHO RINTANEN
Key account manager

p. 040 676 5923 | terho.rintanen@jamk.fi

REIJO LÄHTEENMÄKI
Key account manager

p. 050 3410817 | reijo.lahteenmaki@jamk.fi



Kannattaa tutustua JYVSECTECin terveydenhuollon 
teemasivuun https://jyvsectec.fi/fin/terveydenhuolto/

https://jyvsectec.fi/fin/terveydenhuolto/


Kyberhäiriöiden 
hallinta
Käsikirja terveydenhuollon toimijoille



• Käsikirja on toteutettu projektissa Kyberpoikkeamienhallinnan prosessit ja 
toimintaohjeet terveydenhuollon ympäristöissä (1.8.2020 - 31.1.2021).

• Projektin toteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti 

• Projektin rahoittaja: innovaatiorahoituskeskus Business Finland.

• Yhteistyökumppanit: Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, 
Huoltovarmuuskeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Käsikirjan toteutuksesta 
vastanneen projektin tiedot



• Kaikki terveydenhuollon toimijat.

• Tarkempana kohderyhmänä eri kokoisten terveydenhuollon organisaatioiden 
kyberturvallisuudesta päättävät tahot sekä kyberturvallisuudesta vastaavat työntekijät.

Käsikirjan kuvaus

Käsikirjan kohderyhmä

• Prosessit ja ohjeet on esitetty helposti käytäntöön vietävässä muodossa.
• Tekniset asiasisällöt ja termit on selitetty lukijalle.
• Käsikirja sisältää mm. vinkkejä, linkkejä tiedon lähteille sekä tarkistuslistoja 

kyberhäiriönhallinnan eri vaiheisiin sekä koronakriisin aikana nousseisiin uudenlaisiin 
uhkatilanteisiin.



Käsikirjassa kyberhäiriöiden hallinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 

• kyberhäiriöihin varautuminen,

• kyberhäiriöiden käsittely ja reagointi sekä

• kyberhäiriöistä palautuminen ja oppiminen

Lisäksi omaksi osa-alueekseen on nostettu koronakriisin aikaiset kokemukset
(kyberturvallisuusuhat ovat yleisesti lisääntyneet terveydenhuollossa koronakriisin aikana 
mm. etätyön yleistyessä).

Käsikirjan pääsisältöjen esittely



Käsikirja on avoimesti ladattavissa JYVSECTECin sivuilta
https://jyvsectec.fi/fin/terveydenhuolto/osaamisen-kehittaminen/

https://jyvsectec.fi/fin/terveydenhuolto/osaamisen-kehittaminen/


elina.suni@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti, Piippukatu 2, 40100 
Jyväskylä

jamk.fi

jyvsectec.fi

Keskustelua/ kysymyksiä?

KIITOS!

mailto:elina.suni@jamk.fi
http://www.jamk.fi/
https://jyvsectec.fi/

