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Turvattu sähköposti 
 
 
Johdanto 
Sähköposti on nopea ja halpa tapa viestiä. Se ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Sähkö-
posti on lähes jokaiselle tuttu  Internet-postin lisäksi organisaation sisäisen viestinnän vä-
lineenä. Kännykän lyhytsanomien käyttö voidaan myös toiminnallisesti rinnastaa sähkö-
postiviestintään. Ei ole siis mikään ihme, että sähköpostia on ryhdytty  käyttämään  ter-
veydenhuollossa palveluja tuottavien yksiköiden ja ammattilaisten väliseen viestintään. 
Potilaan ja lääkärin välisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen voidaan myös käyttää säh-
köpostia. Suomen lääkäriliitto pitää (3) sähköpostia potilaan ja lääkärin välisessä vuoro-
vaikutuksessa hyödyllisenä vaikkakin ennen kaikkea suoran yhteydenpidon täydentäjänä. 
Sähköpostin avulla lääkäri voi antaa potilaalle neuvontaa ja joissain tilanteissa hoito-
ohjeita. Kansainvälisissä tutkimuksissa (mm. Infocus 2000 kongressi, Kanada) on todet-
tu, että potilaat laajalti haluavat käyttää sähköpostia tiedon vaihtoon oman lääkärinsä 
kanssa ja saada sen avulla käyttöönsä itseään koskevien tutkimustietoja.  Sähköpostia 
käytetään myös laajalti tutkijoiden välisessä kommunikoinnissa ja yhä enenevästi yksi-
tyisasioiden hoitamiseen.  
 
Sähköpostista yleisesti 
Henkilöiden välistä sähköpostin käyttöä kutsutaan henkilökohtaiseksi tai yksityiseksi 
sähköpostiviestinnäksi. Silloin kun organisaatiot (esim. sairaalat, terveyskeskukset ja la-
boratoriot) käyttävät sähköpostia keskinäisessä viestinnässään puhutaan organisaation 
sähköpostiviestistä.  
 
Suomen perustuslaissa jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Samaten 
kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Luotta-
muksellisen viestin salaisuus on siis säädetty kansalaisen perusoikeudeksi (1). Sähköposti 
on tällainen  luottamuksellinen viesti (2).  Henkilötietolain huolellisuusvelvoitteen mu-
kaan  henkilötietoja tulee käsitellä  laillisesti ja huolellisesti ja henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus  tulee määritellä. Koska terveydenhuollon sähköpostit sisältävät useinmiten 
henkilötietoja, tulee henkilötietolain määräyksiä noudattaa  terveydenhuollon sähköposti-
viestinnässä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen työtehtävissään lähettämää säh-
köpostia voidaan pitää asiakirjana, joka usein sisältää arkaluonteista tai luottamuksellista 
tietoa (2). 
 



Luottamuksellisuus 
Luottamuksellisuus on tietoon liittyvä ominaisuus joka kertoo, ettei  informaatio ole pal-
jastunut tai  käytössä ulkopuoliselle henkilölle, prosessille tai järjestelmälle. Luottamus 
voidaan sähköisessä asioinnissa määritellä ja toteuttaa  useammalla eri tasolla (kansainvä-
lisistä tutkimusraporteista löytyy 6-8 luottamuksen tasoa). 
 
 
 Alhaisen luottamuksen  tasolla ei ole 
• varmuutta tiedon lähettäjästä eikä vastaanottajasta 
• varmuutta tiedon alkuperäisyydestä ja muuttumattomuudesta 
• varmuutta viestin lähettämisajankohdasta 
•  tietoa tiedon alkuperästä 
•  audit lokia 
 
Tavallinen Internet-posti kuuluu tälle tasolle (huolimatta siitä, että viestissä on tavallisesti 
tieto lähettäjästä) samaten kuin useimmat organisaation sisäiset sähköpostijärjestelmät. 
Alhaisen  luottamuksen tasolla ei lähettäjää ja vastaanottajaa  tunnisteta eikä varmenneta, 
ei käytetä salausta eikä sähköistä allekirjoitusta eikä postiin liitetä aikaleimaa. Tällaisen 
sähköpostin otsikkotiedot on helppo väärentää. Lähettäjä ei voi olla varma onko viesti 
mennyt hänen tarkoittamalleen vastaanottajalle. Toisaalta viestin vastaanottaja ei voi olla 
varma lähettäjästä eikä viestin aitoudesta eikä siitä ovatko lähettäjän tarkoittamat liitetie-
dot kaikki mukana ja aitoja. Lähettäjä ja vastaanottaja eivät voi myöskään tietää  kuinka 
monta kopiota viestistä on postin reitityksen aikana syntynyt ja missä niitä säilytetään (2). 
 
Korkean luottamuksen tasolla luotettava osapuoli (”TTP”) varmentaa lähettä-
jän/lähettävän organisaation ja vastaanottajan aitouden sekä  antaa vietille aikaleiman. 
Lähetetyn viestin muuttamattomuus varmistetaan sähköisellä allekirjoituksella. Viesti sa-
lataan avaimella joka on vain molempien osapuolten tiedossa tai käytetään julkisen avai-
men järjestelmän PKI’n mukaista epäsymmetristä avainparia. Näin  voidaan saada var-
muus siitä, että vain ja ainoastaan haluttu vastaanottoja voi avata lähetetyn viestin. Mikäli 
viesti sisältää liitetiedostoja voidaan ne sulkea ns. digitaaliseen kirjekuoreen jonka avulla 
paitsi peitetään viestin sisältö myös varmistetaan, että viesti ja siihen kuuluvat liitetiedos-
tot säilyvät yhtenä kokonaisuutena. Korkean luottamuksen sähköpostin tapauksessakaan 
ei lähettäjä voi tietää keiden käsiin posti reitityksen aikana on joutunut. Vietin yksityisyys 
toteutuu siis  käyttämällä riittävän vahvaa salausta (2). Korkean luottamuksen tasolla pi-
detään yllä lokitiedostoja. 
 
Korkean luottamuksen sähköposti on tietoturvatun sähköpostiympäristön peruskompo-
nentti.  
 
Tietoturvattu sähköpostiympäristö terveydenhuollossa 
Perusedellytys sähköpostin käytölle arkaluontoisen tiedon vaihdossa on, että sekä lähettä-
jä että vastaanottaja ovat informoituja valitun toteutuksen tietoturvatasosta ja hyväksyvät 
sen. Organisaatioiden kohdalla sanotaan, että lähettävällä ja vastaanottavalla organisaati-
olla tulee olla yhteensopiva tietoturvapolitiikka. Suomen lääkärilehti toteaa, että  lääkärin 
tulisi etukäteen keskustella potilaan kanssa sähköpostin käytöstä ja potilaan tulisi saada 
tietoa sähköpostin turvallisuudesta (3).  
 
On perusteltua asettaa lähtökohdaksi terveydenhuollolle, että toimintayksikön ulkopuolel-
le lähtevä sähköposti  käyttäisi turvattua, korkean luottamuksen tason sähköpostia. Toi-



mintayksikön sisäisessä sähköpostiliikenteessä voidaan salausvaatimuksesta monesti tin-
kiä,  varmentaa lähettäjä ja vastaanottaja  toimintayksikön sisäisillä varmenteilla ja käyt-
tää organisaation sisäisiä allekirjoitusavaimia. 
 
Tietoturvattuun sähköpostiin sisältyy korkean tason luottamuksen  edellä kuvattujen omi-
naisuuksien lisäksi mm. sähköpostin liitteiden hallinta. Varsinaisesta viestistä tulee ilmetä 
alkuperäisten liitetiedostojen lukumäärä. Liitetiedostot tulee salata jos itse viestin runko 
salataan. Yksi käyttökelpoinen menetelmä hallita samalla kertaa sekä itse viesti että sen 
liitetiedostot on sulkea sähköposti ja sen liitteet digitaaliseen kirjekuoreen, joka allekirjoi-
tetaan ja tarvittaessa salataan.  
 
Toimintayksiköiden välisessä tiedonsiirrossa käytettävän salauksen tasosta ei ole olemas-
sa valtakunnallista ohjeistusta. Kohtuullisen turvallisena tuottavina voidaan pitää  128 bi-
tin DES ja 1024 bitin RSA salausavaimia, joilla viestit salataan. 
 
Turvattua sähköpostiohjelmistoa käytetään tavallisesti ammattilaisen työasemalta ja se 
mahdollistaa viestin perillemenon valitulla luottamuksen tasolla vastaanottajalle. Toinen  
käyttötapa on se, että organisaation palvelin lähettää sähköpostin. Kummassakin tapauk-
sessa voi vastaanottaja olla ammattilainen, potilas tai tietojärjestelmä. Viestin voi luon-
nollisen henkilön lisäksi allekirjoittaa myös organisaatio. Tällöin puhutaan organisaatio-
allekirjoituksesta. 
 
 Organisaation tietoturvattuun postikokonaisuuteen olisi syytä kuulua seuraavat ominai-
suudet korkean tason luottamuksen sähköpostin lisäksi: 
• organisaatiolla on oma sähköpostiosoite (esim. (kirjaamo@sairaalaxyz.fi) 
• työntekijällä on  työnantajan työntekijän työkäyttöön antama henkilökohtainen säh-

köpostiosoite ( esim. etumini.sukumini@sairaalaxyz.fi) 
• yksityistä sähköpostia ei ohjata työntekijän henkilökohtaiseen sähköpostilaatikkoon 
• potilastietoa sisältävää sähköpostia ei jälleenlähetetä automaattisesti 
• sähköpostiohjelmisto ilmoittaa postin perillemenosta ja  siitä että vastaanottaja on sen 

avannut 
• viestit  voidaan lukea  organisaation ulkopuolelta  jos lukija sekä  tunnistetaan että 

viestiyhteys salataan vahvasti 
• organisaation sähköposteja ei varastoida työasemiin vaan postipalvelimeen joka pitää 

lokitiedostoa sähköpostiviestinnästä 
• sähköpostin yhteydessä vältetään makrojen  ja sciptien käyttämistä 
• tuleva sähköposti ja sen liitteet virustarkistetaan. Pakatut tiedostot (esim. ”zipatut”) 

avataan ja virustarkistetaan palvelimessa  
 
Yhteenveto 
Terveydenhuollon tietoturvattu sähköposti on käyttökelpoinen vuorovaikutusmenetelmä 
ammattilaisten, organisaatioiden ja potilaiden välillä. Aina kun sähköpostin avulla välite-
tään arkaluontoista tai salassa pidettävää tietoa toimintayksiköiden välillä tulisi postinjär-
jestelmän täyttää korkean luottamuksen tason vaatimukset. Tavoitteena tulee  olla tieto-
turvallinen sähköpostiympäristö, joka  saadaan aikaan kun korkean tason luottamuksen 
sähköpostin lisäksi täytetään edellä kuvatut organisaatiolle asetetut toiminnalliset  vaati-
mukset. 
 
Perusedellytys sähköpostin käytölle arkaluontoisen tiedon vaihdossa on, että sekä lähettä-
jä että vastaanottaja ovat  informoituja valitun toteutuksen tietoturvatasosta ja hyväksyvät 



sen. Alhaisen luottamuksen tason sähköpostin käyttö ei ole suositeltavaa arkaluontoisten 
ja salassa pidettävien potilastietojen käsittelyyn. Julkisen avaimen arkkitehtuuri (PKI-
arkkitehtuuri)  mahdollistaa myös tietoturvallisen sähköpostiympäristön toteutuksen ja 
sen käyttöönottoon kannatta pyrkiä. 
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