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Järjestelmäriippumaton käyttäjänäkökulma 
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Turvallisuuspäällikkö

Pekka Nevalainen

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 
sosiaalipalvelujen ky.
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Esityksen sisältö

• Taustoja

– Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky.

– Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus OY

– Toimintaympäristö 

– Turvallisuus ja tietoturva
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Pohjois-Karjalan 

sairaanhoito- ja 

sosiaalipalvelujen 

kuntayhtymä

3

250 km

210 km



www.pkssk.fi

4

Pohjois-Karjalan sairaaloiden yhdistyminen

Pohjois-Karjalan keskussairaala 1953

Pohjois-Karjalan keskussairaalan
kuntainliitto 1974

Paiholan sairaala 1951

MIELISAIRAALAT

Kontioniemen parantola 1930

Kuurnan sairaala 1965

Koppolan sairaala 1967

Uuden kuntainliiton perustaminen 1986 ja kolmen sairaalan lakkauttaminen sen jälkeen.

PKKS

+
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Uuden kuntayhtymän perustaminen

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä

Honkalammen kuntayhtymä

01.01.2006

+

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä / PKSSK
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PKSSK

• Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2006. Kuntayhtymään 
kuuluu 15 jäsenkuntaa ja alueella elää noin 171 000 
asukasta.

• Kuntayhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon ja sosiaalialan 
palveluja Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, Psykiatrian 
klinikassa Paiholassa sekä Honkalampi-keskuksessa. 
Keskussairaalan palveluita käyttää vuosittain noin 60 000 
ihmistä, joista valtaosa tulee tutkimuksiin alueen 
15 terveyskeskuksesta. 

• Kuntayhtymä tuottaa vammaisalan asiakkaille ja heidän 
perheilleen palveluja Liperissä sijaitsevassa Honkalampi-
keskuksessa. 



www.pkssk.fi

Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus OY 

PTTK OY
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• 1.1.2009 PKSSK:n tietohallinto siirtyi PTTK:n 
palvelukseen (Myös kuntien it-henkilökunta)

• Voittoa tavoittelematon kehittämisyhtiö
– perustettu 1985, toiminta pienimuotoista 1990 - 2005

– nostettu pöytälaatikosta 1.3.2005

• 100 %:sti kuntatoimijoiden omistama
– osakkaina 14 kuntaa ja 3 kuntayhtymää

• Hallitus koostuu kuntatoimijoiden edustajista

• Toimii yhteishankintayksikkönä 

• Tuottaa palveluja pääosin omistajilleen (100% nyt)

 In-house hankinnat mahdollisia
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Maakunta PTTK:n  

näkökulmasta

• 14 kuntaa, 4 
kuntayhtymää

• ICT-hlöstöä n. 120
• Maakuntaverkko 

kaikilla käytössä
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Ympäristö, johon toiminnallisuuden on 

sovittava

• Pohjois-Karjalan maakunta ja kaikki 
kuntakäyttäjät

– Terveydenhuolto

– Koulutuspalvelut

– Kuntasektori

• Käyttäjiä 17000

• Työasemia 14000

• Palvelimia 250

• Eri tietojärjestelmiä 

n. 550 kpl
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Tietohallinnon painopistealueet 

maakunnassa
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• Yhteisen organisaation ja toimintamallin 
muodostaminen

• Tietojärjestelmien ja tietotekniikan 
yhtenäistäminen

• Kunnallisen palvelutuotannon kehittäminen 
tietotekniikan ja sähköisen asioinnin 
avulla

• Resurssien riittävyyden ja osaamisen 
varmistaminen

• Tietojärjestelmien ja tietotekniikan hankintojen 
yhtenäistäminen



www.pkssk.fi

Joitakin esimerkkejä toiminnasta

• Maakuntaverkon palveluita

– Sisäinen nimipalvelu, etätyöpalvelu + tunnistautuminen, 
Palomuuripalvelut, Internet yhteys, Posti –
internetsuodatus, verkonvalvonta, kaistanhallinta

• Maakuntalisenssit
– Virustorjunta
– Microsoft
– Asianhallinta
– Oppilashallinto-ohjelmisto 
– Verkkolomake, Arkisto, Allekirjoitus
– Julkaisujärjestelmä
– Potilastietojärjestelmä (Mediconsult Mediatri) koko maakunta 

vuodesta 2011 alkaen
– Taloushallintojärjestelmä
– Videoneuvottelujärjestelmä 
– Henkilöstöhallinto

• Kuntatoimijoiden yhteisessä käytössä olevia järjestelmiä
– Eri kokoonpanoja eri järjestelmillä
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SOSIAALITOIMI – VANHA TILANNE

• Kaikilla sama ohjelmisto
– WM-data Pro Consona

• Omat toimitussopimukset
• Omilla palvelimilla 7 kunnalla

– 1 yhteinen (Nurmes-Valtimo)

• 8 kuntaa ulkoistanut WM-
datan konesaliin
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SOSIAALITOIMI – 4/2010

• Yksi yhteinen installaatio
– Jatkossa varmennettu kahden 

konesalin välillä (PKSSK – Joensuu)

• Yhteisiä sähköisiä palveluita
– päivähoito, toimeentulotuki 

ensimmäisinä
– yhteiset rajapinnat yhteen 

installaatioon
– yhteiset lomakkeet ja prosessit

• Rajapintoja eri järjestelmien 
välillä huomattavasti vähemmän

• Kela-yhteydet yhdestä pisteestä
– muut integroinnit samoin
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Potilastietojärjestelmät
Tilanne 2008 - OHJELMISTOT

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

1

Effica

Pegasos

Finstar

Mediatri

97.344
56,38%

46.229
26,78%

19.761
11,45%

9.318
5,40%

Väestömäärä ja %-osuus

HEALTHNET/PKSSK



www.pkssk.fi

15

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ

tuleva tilanne 2009 - 2011

• Yksi yhteinen installaatio
– kaksi konesalia (PKSSK – Joensuu)

• Yksi maakunnallinen sopimus

• Sisältää PTH:n että ESH:n
vaatimat ominaisuudet
– tiedonsiirto kunnan ja PKSSK:n välillä

• Kela-yhteydet yhdestä pisteestä
– muut integroinnit samoin

• Rajapintoja eri järjestelmien 
välillä huomattavasti vähemmän

• Uusia toiminnallisuuksia
– päätöksentuki, kuntalaistili, liittymät 

ym.
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Jatkossa / tulossa / olemassa

• Maakunnallinen HelpDesk
• Maakunnallinen käyttäjätunnusten hallinta (IDM)
• Maakunnallinen AD
• Konesalien yhdistäminen 2 konesaliin (Joensuu ja PKSSK)
• Tietojärjestelmien yhtenäistäminen
• Sisäverkkojen, palomuurien ja verkonvalvonnan 

yhtenäistäminen
• Työasemien ja perusohjelmistojen yhtenäistäminen

16



www.pkssk.fi

Tietoturvallisuus osana turvallisuusajattelua 

ja riskien hallintaa
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• Riskilajit

– Toiminnan johtaminen ja 
talous

– Henkilöturvallisuus

– Asiakkaat

– Henkilökunta

– Vierailijat

– Ulkopuolinen työvoima

– Tietoturvallisuus

– Tietosuoja, tietoaineisto, 
tietoliikenne, ohjelmistot

– Valmiussuunnittelu

– Fyysiset toimintaedellytykset 
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Henkilöturvallisuus osana tietoturvaa

• Työhönottoprosessi, yleensä työhönottaja tai esimies

– Henkilöllisyys varmistetaan (viranomaisen myöntämä 
virallinen henkilöllisyystodistus -> Passi tai henkilökortti)

– Pätevyys (Tutkintotodistus tai opintorekisteriote)

– Ammatinharjoittamisoikeus  jos terveydenhuollon 
ammattihenkilö (Valvira) -> jatkossa Valviran 
myöntämä toimikortti ja varmenne?

– Tietoturvasitoumus

Tulos: Tunnistettu henkilö, Jolla on oikeus laillisesti toimia 
ko. virka- tai toiminimikkeessä (Kunnat määrittelevät 
itse, joihinkin virkoihin tai toimiin vaaditaan tietty 
lainmukainen tutkinto)
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Henkilöturvallisuus osana tietoturvaa

• Esimies tilaa

– Kuvallinen henkilökortti

• Merkki siitä, että kuuluu henkilökuntaan

– Päättää mitkä kulkuoikeudet tarvitsee työssään

• Kulunvalvontatunniste

• Avaimet

– Päättää mitä tietojärjestelmiä tarvitsee työssään ja 
missä roolissa

Voiko kuvallisen henkilökortin, varmennekortin, avaimet ja 
kulunvalvontatunnisteen yhdistää yhdelle tunnisteelle

• Kyllä voi (tosin ei avaimia         ), mutta onko se järkevää?

19
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PKSSK:n käytäntö 

1. Henkilökortti

– Henkilökortin tulee olla näkyvillä, että tunnistetaan 
organisaation henkilökuntaan kuuluvaksi, ulkopuolisilla 
tulee olla myös tunniste, jolla heidät identifioidaan 
(esim. ulkopuoliset urakoitsijat) (Henkilöturvaohje)

2. Avaimet + kulunvalvontatunniste

– Työntekijällä määritellään ne oikeudet, joita hän 
työssään tarvitsee (mahdollisimman vähän avaimia)

– Kuoren läpi ei pääse kuin tunnisteella (ilta - yöaika)

3. Varmennekortti

– Vahva tunnistus tietojärjestelmiin

– Tunnistus voi olla tulevaisuudessa myös mobiili, usb tai 
jokin muu tulevaisuuden tekniikka. 
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Perustelut käytännölle

• Hajautettu riski

– Jos hävität tai unohdat jotakin, et hävitä kaikkea

– Kaikki ovat omalla tavallaan tärkeitä työvälineitä. 

– Ei estä työntekoa kokonaisuudessaan. 

• Eri ammattiryhmillä tarpeet erilaiset

– Terveydenhuoltoalan henkilöt tarvitsevat 
tietojärjestelmiä mutta laitoshuoltajat avaimia
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Varmennekortti ja sen käyttö PKSSK  ja 

alueen terveyskeskukset

• Vuodesta 2002 lähtien käytössä

• Vuodesta 2005 PKSSKCA josta myönnetty noin 2000 korttia 
ja aktiivisia tällä hetkellä noin 1650

• Käytetään etätyöskentelyssä

– VPN + toimikortti autentikointi 

• Terveyskeskusten työntekijät

– Tilausjärjestelmät (apteekki keskusvarasto)

– Yhteiset potilastietojärjestelmät (Mediatri, Imagenet, 
Nearis, Kuntoapu)

• Lähtökohtana ollut se, että yksi varmennekortti käy 
jokaisessa toimipaikassa (esim. keikkalääkärit)
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Terveydenhuoltoalan Varmennekortin 

hyödyntäminen

• Lähtökohtana on se, että varmenteena on laatuvarmenne, 
jonka terveydenhuoltoalan ammattihenkilöille myöntää 
Valvira. 

• Muulle henkilökunnalle varmenne myönnetään ValViralta 
(?) tai muualta, myös omat käytössä

– Varmenne on toimikortilla

• Valviran myöntämä varmenne on henkilökohtainen ja sillä 
todennetaan myös ammatinharjoittamisoikeus ja 
mahdolliset rajoitukset(?)

• Toimii monessa (kaikissa) organisaatiossa

– Jos olet töissä monessa paikassa, sama toimikortti käy 
myös siellä 

• Toimikortti antaa vahvan tunnistuksen, käyttäjät 
tunnistettava luotettavasti -> pakollinen terveydenhuollon 
järjestelmiin (sähköinen asiakastietolaki 2007/159 8§)
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Lopuksi

• Taustajärjestelmät tulee suunnitella hyvin, että käyttäjät 
ottavat järjestelmän käyttöön

– Ei kannata markkinoida, jos taustajärjestelmissä ei ole 
toiminnallisuuksia, jotka tukevat toimikortin käyttöä

• SSO ratkaisut ja kertakirjautuminen

– Huomioitava myös uusissa hankinnoissa

• Joissakin paikoissa kulunvalvonta samalle kortille

– Kannattaa harkita tapauskohtaisesti ja riskiarvion 
perusteella

• Toimikortti ei itsessään mahdollista mitään teknisesti 
mullistavia ratkaisuja mutta sen antaa niille luotettavuutta 
ja sitä kautta vahvistaa tietoturvaa

• Maakunnassa tulee mahdollisesti olemaan monen eri 
varmentajan varmennekortteja, sekin on kyettävä 
ottamaan huomioon ratkaisuissa.
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Kysymyksiä ja keskustelua?

Yhteystiedot:

Pekka Nevalainen  Puh. 013 171 5791 

(at)pkssk.fi
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Lähteitä ja kalvokopioita

• PKSSK:n esittelykalvot www.pkssk.fi

• Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy

– Esittelykalvot 4 / 2010 Toimitusjohtaja Matti Hakomäki
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