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Audit trail’illa tarkoitetaan, aikajärjestyksessä olevaa 
(kronologista) tapahtumien (action, event) kirjausketjua. 
   - laivoilla pidettävä päiväkirja 
    -pankkitapahtumien kirjausketju 
   - potilaskertomuksen käytön kirjausketju 

Audit loki tai lyhyesti loki on puolestaan kirjausketjusta 
muodostunut dokumentti tai tiedosto, joka talletetaan ja 
jota ylläpidetään lokin hallinnan tietojärjestelmässä 
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Tietojärjestelmän käyttöjärjestelmä kerää systeemilokiin 

tietoa tietojärjestelmän toiminnoista mm. järjestelmän 

toimivuuden ja suorituskyvyn hallinnointia sekä virhe-

tilanteiden selvittämistä varten. 

 

 Audit loki ei ole systeemiloki. Sen  käyttötarkoitus on 

useimmiten tietojärjestelmän tuottamien palvelujen ja 

tietojärjestelmässä olevien tietojen käytön seuraaminen ja 

valvonta (kirjanpito).  
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Miksi  lokeja ja niiden hallintajärjestelmää tarvitaan? 

 

• Lokeista on organisaatiolle hyötyä ja lokitiedoilla on 

   järkeviä käyttötarkoituksia 

 

• Lokien kerääminen ja käyttö on osaa tietohallinnon ja  

  tietoturvan ”hyvää käytäntöä” 

 

• On pakko (laki edellyttää) 
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Lokien käyttötarkoituksia ovat mm: 
 

- Tietojärjestelmän tietoturvan toteutumisen seuraaminen  ja 

varmistaminen 

 

- Tietojärjestelmän laadunhallinta ja potilasturvallisuus 

 

- Sovellutusten ja palvelun käytön seuranta 

 

- Loppukäyttäjän ongelmien havaitseminen 

 

- Tietojärjestelmän ja sen tietojen väärinkäytön 

ennaltaehkäisy 

 

- Tapahtuman tai prosessin uudelleen konstruointi ja 

kiistämättömyys 

 

-  Automaattisten hälytysten tuottaminen 

 

- Käyttö oikeudessa syyttäjän tai puolustuksen toimesta 

5 



Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 

sähköisestä käsittelystä 5§: 

Palvelujen antajan tulee kerätä asiakasrekisterikohtaisesti kaikesta 

asiakastietojen käytöstä ja jokaisesta asiakastietojen luovutuksesta 

seurantaa varten lokitiedot lokirekisteriin.  
 

 

 

 

 

 

 

Laeista johtuvia vaatimuksia lokijärjestelmälle Suomessa 

Asetus potilasasiakirjoista 24 § Lokitietojen säilyttäminen 

 

Sähköisten potilastietojen käyttöön ja luovutukseen liittyvät sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun 

lain 5 §:ssä tarkoitetut lokitiedot tulee säilyttää eheinä ja 

muuttumattomina vähintään 12 vuotta niiden syntymisestä. 
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Käyttölokirekisteriin tallennetaan: 

-tieto käytetyistä asiakastiedoista  

-asiakastietojen hallinnoijasta 

-asiakastietojen käyttäjästä 

-tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttöajankohdasta.  

 

Luovutuslokirekisteriin tallennetaan: 

-tieto luovutetuista asiakastiedoista 

-palvelujen antajasta, jonka asiakastietoja luovutetaan 

-asiakastietojen luovuttajasta 

-tietojen luovutustarkoituksesta (käyttötarkoituksesta) 

-Luovutuksensaajasta 

-luovutusajankohdasta 7 

Laeista johtuvia vaatimuksia lokijärjestelmälle …. 



EHR 

Käyttötarkoituksia: 
- hoito ja toimenpiteet 

- potilasturvallisuus 

- laadunvalvonta 

- palvelun suunnittelu 

- tilastot 

 

ID      RBAC 

Käyttäjiä: potilas/kansalainen 

                  ammattihenkilö 

                  hallintohenkilö 

                  toinen tietojärjestelmä 

                 

Tapahtumien 

seuranta 

Trigger 

sännöt 

Tietoturva ja –suoja 

politiikka 

Audit loki 
TIETOKANTA 

Käyttötarkoitukset 

Lokien hallintajärjestelmä 

Lokien käyttäjiä: 

- Nimetty henkilöt organisaatiossa 

- Potilaat/kansalaiset 

-Auditoijat 

-Juristit 

Data 

Raportti 

Säilytys 
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LOKIEN TIEOTOJÄRJESTELMÄKOKONAISUUS 



• Mitkä ovat lokijärjestelmän pakolliset vaatimukset ? 

• Millainen on seurattavan tietojärjestelmän toimintaympäristö? 

• Mistä tapahtumista (trigger events) tietoja kerätään ? 

• Mitä tietoja tapahtumista kerätään ? 

• Missä laajuudessa käyttäjät identifioidaan? 

• Mihin lokitietoja käytetään? 

• Mikä on lokilta vaadittava todistusvoima? 

• Ketkä saavat lokitietoja käyttää ja mihin käyttötarkoituksiin ? 

• Saako kansalainen/potilas käyttää lokeja ja miten? 

• Miten lokit talletetaan ja hallinnoidaan? 

Lokien hallinnan (tieto) järjestelmän ydinkysymyksiä 
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PACS/RIS 

 
 

KONSULTOIVA 
RADIOLOGI 

Esimerkki tietojärjestelmän 

käyttöympäristöstä 

Internet 

Neuvonta 

Lääkäri 

Lausunto 



ISO 27789 Health Informatics  AUDIT TRAILS FOR EHRs 

 

Rajoittuu potilaskertomukseen (EHR) liittyviin tapahtumiin 

Ei  ole tarkoitettu terveydenhuollon henkilöiden valvontaan 

 

Lokin käyttötarkoituksia (ISO 27799) 

- potilaskertomuksen asiallisen käytön dokumentointi 

- asiattoman ja/tai valtauksettoman potilastiedon käytön   

huomaaminen, 

- hätätilanteessa tapahtuneen normaalisäännöt ohittavan 

käytön seuraaminen 

- käyttöoikeuksien väärinkäytön huomaaminen 
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ISO  27789 tapahtumat jotka käynnistävät lokitiedon 

                    laatimisen (trigger events) 

 

-Tiedon luku   (R) 

-Kirjoitus        (W) 

-Päivitys         (U) 

-Hävittäminen (D) 

-Ohjelman tai prosessin käynnistys (esimerkiksi siirretään 

     kertomustietoja tai haetaan valitut tiedot) 
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Tapahtumasta koottavat vähimmäistiedot 

 (ts. mandatory data set) 

- Tapahtuman yksikäsitteisen ID, tapahtuman tyyppi ja aikaleima 

- Tiedon käyttötarkoitus 

- Tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden ja prosessien ID ja selväkieliset   

nimet 

- Tieto onko potilastiedon käyttäjä tiedon pyytäjä/käyttäjä 

- Käyttäjän roolitieto 

- Sen organisaation (esim. sairaala) tunniste jossa tapahtuma tapahtui 

- Tiedon lähteen yksikäsitteisen tunnisteen siinä tapauksessa, että audit tieto 

saadaan jostain muusta tietojärjestelmästä 

- Verkon Access-pointin tunniste (esim. IP-osoite). 
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Code Classification Term Description (Informative) 

1 Clinical care provision to an 
individual subject of care 

To inform persons or processes responsible for providing health 
care services to the subject of care 

2 Emergency care provision to 
an individual subject of care 

To inform persons needing to provide health care services to the 
subject of care urgently, possibly requiring consent and over-ride 
policies distinct from those pertaining to Purpose 1 above 

3 Support of care activities within 
the provider organisation for an 
individual subject of care 

To inform persons or processes enabling others to provide health 
care services to the subject of care, by coordinating activities 
and/or facilities 

4 Enabling the financing of care 
provision to an individual 
subject of care 

To inform persons or processes responsible for enabling the 
availability of funds and/or permissions from a funding party for 
providing health care services to the subject of care 

5 Health service management 
and quality assurance 

To inform persons or processes responsible for determining the 
availability, quality, safety, equity and cost-effectiveness of health 
care services 

6 Education To support the learning and professional development of health 
care professionals 

7 Public Health Surveillance, 
Disease Control 

To inform persons or processes with responsibility to monitor 
populations or sub-populations for significant health events and 
then intervene to provide health care or preventive care services to 
relevant individuals 

8 Public safety emergency To inform persons with responsibility for the protection of the public 
in a situation in which there is considered to be a significant risk to 
members of the public., possibly requiring consent and over-ride 
policies distinct from those pertaining to Purpose 7 above. 

9 Population health management To inform persons or processes with responsibility to monitor 
populations or sub-populations for health events, trends or 
outcomes in order to inform relevant strategy and policy 

10 Research To support the discovery of generalisable knowledge  

11 Market Studies To support the discovery of product or organization specific 
knowledge 

12 Law Enforcement  To inform persons or processes responsible for enforcing 
jurisdictional legislation, or undertaking legal or forensic 
investigation 

13 Subject of Care Uses To inform the subject of care or his or her legally authorized agent 
in support of the subject of care’s own interests  

14 Unspecified Disclosure on the basis of authorizations not requiring a purpose to 
be declared or purposes for which the other categories in this 
clause do not apply 
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Esimerkki 
käyttötar- 
koituksista 
ISO TC 215 
(2010) 



Muita ISO 27789 asettamia vaatimuksia 

 

Lokin sisällön tulee olla potilaan ja kansalaisen ymmärrettävissä.  

 

- Audit tietoa tulee hallinnoida ja käsitellä tietoturvallisesti 

ja   lainmukaisesti. 

- Lokitiedon hallintajärjestelmän tulee turvata lokitiedon 

tiedon saatavuus, luottamuksellisuus ja eheys 

huomioiden tiedon käyttötarkoitukset. 

- Lokitiedot tulee arkistoida tietoturvallisesti (esim. ISO TS 

21547-1) 

- Hajautetussa lokijärjestelmässä lokien synkronisointi ja 

integriteetti on taattava 

- Lokien hallintajärjestelmä tulee sertifioida ulkopuolisen 

toimesta 

 

Vaatimukset ovat siis  käytännössä samat kuin EHR’lle 
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Ensure the protection and retention of security audit logs 

AHIMA  2011 
 

At a minimum, an organization’s security audit strategy must 

stipulate the following actions to protect and retain audit logs: 

 

•Storing audit logs and records on a server separate from the 

system that generated the audit trail 

• Restricting access to audit logs to prevent tampering or altering of 

audit data 

•Retaining audit trails based on a schedule determined 

collaboratively with operational, technical, risk management, and 

legal staff 

•Identify all laws and regulations that affect the retention of security 

audit logs 

•The organization’s security audit strategy must define the process 

for the regular review of audit logs. At a minimum, review of  user 

activities within clinical applications should be conducted monthly. 

•The organization’s information security and privacy officials must 

provide education to the directors, managers, and supervisors  

responsible for reviewing security audit 
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