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Tietoturvallisuus ja tietosuoja on tehokkainta, kun se huomioidaan jo 
hankintavaiheessa ja suunnitteluvaiheessa. Hankinnan suunnittelulla estetään 
tietosuojaan ja -turvaan liittyvät loukkaukset. Eri toimialoilla on myös tarjolla 
erilaisia listoja tietoturva- ja tietosuojavaatimuksille jo hankintavaiheessa. Muuttunut 
lainsäädäntö tuo myös omat vaatimukset kuten esim. sote sektorilla. Tule 
perehtymään hankintavaiheen suunnitteluun ja vaatimuslistaan. Tietoturva- ja 
tietosuojavaatimukset on otettava käyttöön hankintojen valmistelussa. 

 

 
Sosiaali- ja terveyshuollon tietoturva- ja tietosuojavaatimukset 
 
Aika ja paikka: 5.2.2021 klo 9.00–12.00 

        
Kohderyhmä:  Kaikki hankintojen kehittämiseen osallistuvat henkilöt,  

tietoturvavaatimusten käyttöönottokoulutukseen osallistuvat, 
käyttöönotosta päättävät henkilöt   

 
Kouluttaja:  Jarkko Koivuniemi SAMP 
  
Hinta:   220 / hlö+ ALV 24 % 

   Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 
 

Ilmoittautuminen:   29.1.2021 
     
   Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
  

kotisivujen kautta  https://aluepro.fi/koulutukset/ 
tai puhelimitse numeroon 017 760 7700 

 
Peruutus: Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen 

ilmoittautumisajan päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista 
peruutuksista veloitetaan 50 % ilmoittautumismaksusta. Mikäli 
peruutuksen syynä on sairaus ja siitä toimitetaan hyväksyttävä 
kirjallinen selvitys, laskutusta ei suoriteta. Jos ilmoittautunut jää 
tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta ilmoittautumistaan, 
laskutetaan koko osallistumismaksu 

 
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi  
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto 
sähköpostilla ilmoittautuneille. 

https://aluepro.fi/koulutukset/


 

 

 
 

 
Sisältö 

 

  
• Tietoturvallinen tiedonhallinta  

• Keskeinen lainsäädäntö  

• Tietoaineisto- ja käyttöturvallisuus  

• Fyysinen tietoturva  

• Tietoliikenne- ja laitteistoturvallisuus o Tietoliikenneturvallisuus  

o Laitteistoturvallisuus  

o Ohjelmistoturvallisuus  
 
• Tietoturvan merkitys ja tehtävät potilaan hoidossa  

  Hoitohenkilöstön tietosuoja- ja tietoturvatietämys  

o Hoidon luotettavuus ja potilasturvallisuus  

o Esimerkkejä – arkaluonteiset tiedot  
 
• Toimiva tietoturva ja tietosuoja – vaatimukset?  
• Hankintojen tietoturvavaatimukset  
• Toimintaympäristön elinkaari ja vastuut  
• Johdon vastuut ja valvonta  
• Tietoturva- ja suojavaatimusten jalkauttaminen  
• Turvallisuussuunnitelmat 

 o Tietoturvasta ja -suojasta huolehtiminen  

o Omavalvontasuunnitelma  

o Keskeiset turvallisuusriskit  

o Turvallisuusjärjestelmät  

o Toimintasuunnitelmat häiriötilanteita varten  
 
• Strateginen riskienhallinta o Riskienhallinta johtamisessa ja 
turvallisuussuunnittelussa  

o Johto ja sisäisen valvonta  

o Valvonta, keskeiset viranomaistoimijat ja muita yhteistyötahoja  
 
• Operatiivinen riskienhallinta o Riskien tunnistaminen ja arvioiminen, 
riskienhallintakeinot  

o Seuranta ja raportointi  

o Häiriötilanteet ja toiminnan jatkuvuus  

o Henkilöstön koulutus  
 
• Suositeltuja toimintatapoja  
• Esimerkkejä  

 
 


