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Esipuhe

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat kuluneina kahtena vuosikymmenenä muuttu-
neet yhä monimutkaisemmiksi ja tämä kehitys näyttää jatkuvan myös tulevaisuudessa. Alkuaan 
paikalliset asiakastietojärjestelmät ovat muuntuneet alueellisiksi ja parhaillaan rakennetaan 
monessa maassa (esim. Pohjoismaat, Hollanti, Englanti, Skotlanti, Irlanti, Itävalta, Kanada, Yh-
dysvallat ja Australia) valtakunnallisia terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuksia (National 
Healthcare Information Systems, NHIS). Näiden kansallisten hankkeiden yksi keskeisistä tavoit-
teista on kansalaisten terveystietojen saatavuus 24h/7d-periaatteella kaikkialta. Rakenteilla olevat 
verkottuneet tietojärjestelmäkokonaisuudet merkitsevät myös sitä, että niiden toteuttamiseen 
ja ylläpitämiseen osallistuu useita erityyppisiä toimijoita ja yrityksiä (mm. laitteistotoimittajia, 
ohjelmistoyrityksiä, teleliikenneoperaattoreita ja terveydenhuollon palveluntuottajia). Näiden 
NHIS tyyppisten tietojärjestelmäkokonaisuuksien toiminnallisuuden, yhteistoiminnan ja tieto-
turvallisuuden toteuttaminen ja ylläpito on uusi haastava tehtävä. 

Koska terveydenhuollon verkottuneissa tietojärjestelmäkokonaisuuksissa välitetään arka-
luontoisia ja salassa pidettäviä henkilötietoja, on niissä tapahtuva tietojen käsittely useimmissa 
maissa säädelty laeilla ja asetuksilla. Tietojärjestelmäkokonaisuuksilta edellytetään sekä teknistä 
että semanttista yhteistoiminnallisuutta joiden toteuttamiseen tarvitaan lakien lisäksi normeja, 
standardeja ja hyvän käytännön ohjeita. 

Terveydenhuollon tietojen käsittely edellyttää, että kaikki osapuolet kuten potilaat, kan-
salaiset, viranomaiset ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat luottaa siihen, että heidän 
käyttämänsä teknisesti monimutkainen tietojärjestelmäkokonaisuus on periaatteiltaan, tekni-
siltä ratkaisuiltaan ja toteutukseltaan lainmukainen ja täyttää tietoturvallisuuden vaatimukset. 
Järjestelmien loppukäyttäjien kannalta on keskeistä, että tietojärjestelmäkokonaisuus täyttää 
toiminnallisuudelle asetetut vaatimukset. Tietojärjestelmillä, niiden laadukkaalla ja luotettavalla 
toiminnalla on myös jatkuvasti lisääntyvä rooli nykyaikaisissa hoitoprosessissa. Tietojärjestelmät 
vaikuttavat mm. potilasturvallisuuteen ja muodostavat huonosti toteutettuna potentiaalisen riskin 
sekä potilaiden että ammattihenkilöiden yksityisyydelle. 

Sertifiointi on yksi vahvimmista keinoista synnyttää luottamus tietojärjestelmien lain- ja 
määritystenmukaiseen toimintaan. Tällä hetkellä ei terveydenhuollon (eikä myöskään sosiaa-
lihuollon) asiakastietojärjestelmiltä kuitenkaan vaadita sertifiointia. Näiden järjestelmien ei 
ole myöskään katsottu kuuluvan EU:n lääkintälaitedirektiivin määrittelemiin lääkintälaitteisiin 
(Medical Device, MD). Sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa on kuitenkin viime vuosina nostettu esille 
vaatimus terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifioinnista tavoitteena osoittaa järjestelmien 
määräysten mukaisuus, luotettavuus ja tietoturvallisuus. 

Sertifiointia ei voi toteuttaa ilman, että on käytettävissä yleisesti hyväksytyt sertifiointivaati-
mukset. Vaatimusten laatiminen puolestaan edellyttää laaja-alaista lainsäädännön, standardien, 
teknisten ratkaisujen ja sertifioinnin kohteena olevan alueen substanssin osaamista. Vaatimusten 
laatiminen ja tasapainottaminen laajoille tietojärjestelmäkokonaisuudelle edellyttää sitä, että 
laatijat ymmärtävät miten kohteena olevan kokonaisuuden osatoiminnot liittyvät toisiinsa ja 
palveluprosesseihin. Terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifiointivaatimusten laatimisen ja 
sertifioinnin edelläkävijämaita ovat olleet mm. Kanada, Suomi ja Brasilia.

Tämän raportin ensimmäisessä osassa (luvut 1–2) kuvataan Stakesin ja Kuopion yliopis-
ton yhteistyössä kehittämää menetelmää (LS-CeRM menetelmä) jolla voidaan tuottaa laajalle 
tietojärjestelmäkokonaisuudelle sertifiointivaatimukset. Menetelmän itsessään on yleinen ja 
terveydenhuolto on vain yksi sen potentiaalisista soveltamiskohteista.
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Tämän raportin toisessa osassa (luvut 3–5) kuvataan miten kehitettyä LS-CeRM menetel-
mää on sovellettu Stakesin ja Sosiaali- ja terveysministeriön TJSERT-yhteishankkeessa Suomen 
kansalliseen terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuuriin. Menetelmän avulla on tuotettu 
Suomessa lähivuosina käyttöön otettaville sähköisen lääkemääräyksen ja potilaskertomuksen 
arkistoinnin tietojärjestelmäkokonaisuuksille yhteistoiminnallisuutta, toimivuutta ja tietotur-
vallisuutta koskevat sertifiointivaatimukset. Tämän raportissa ei kuitenkaan kuvata yksityiskoh-
taisesti TJSERT-hanketta. Sen sijaan tuodaan esille yleistettäviä havaintoja, joita nousi esille, kun 
LS-CeRM-menetelmää sovellettiin Suomen kansalliseen tietojärjestelmäarkkitehtuuriin.

TJSERT-projekti on toteutettu Stakesin sosiaali- ja terveydenhuollon tietoyhteiskuntayksi-
kön (STY) toimesta yhteistyössä Kuopion yliopiston ja Salivirta Partners Oy:n kanssa. Projektin 
tuotokset (loppuraportit ja sähköisessä muodossa olevat yksityiskohtaiset vaatimustaulukot) 
on toimitettu hankkeen tilaajalle (Sosiaali- ja terveysministeriö, STM) 15.08.2008. Kirjallinen 
loppuraportti on saatavissa Stakesin www-sivuilta osoitteesta http://sty.stakes.fi/FI/hankkeet/
kotimaiset/kanta.htm. Todettakoon, että TJSERT-hankkeessa tuotettujen sertifiointivaatimusten 
jatkotyöstämisestä ja vaatimusten hyväksymisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. 

Kokemusperäisesti tiedämme, että laajan tietojärjestelmäkokonaisuuden määrittelytyö 
harvoin onnistuu etukäteen täydellisesti. TJSERT-hanke osoitti, että sertifiointivaatimusten laa-
timinen systemaattisella menetelmällä nostaa esiin laadituissa määrittelyissä olevia puutteita ja 
ristiriitaisuuksia sekä puutuvia määrittelyjä ja tulkintoja. 

Tässä raportissa on hyödynnetty soveltuvin osin TJSERT-hankkeen loppuraporttien tekstejä 
ja taulukoita.

Helsingissä 3.12.2008

Pekka Ruotsalainen Juha Mykkänen
Tutkimusprofessori Tutkijatohtori
Stakes/STY Kuopion yliopisto / HIS-tutkimusyksikkö
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Käsitteet ja lyhenteet

AHIMA American Health Infromation Management Association

ALLIANCE National Alliance for Health Information Technology

AsTL Laki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsitte-   
  lystä (asiakastietolaki), 159/2007

Arvioinnin ulottuvuus Ulottuvuus määrittää sen mitä ominaisuuksia tai toimintoja arvioi -  
  daan (esimerkiksi tietoturvallisuus tai yhteistoiminnallisuus)

Asiakastietojärjestelmä Yleiskäsite jolla tässä raportissa tarkoitetaan perusterveydenhuollon  
  ja yksityisen terveydenhuollon sähköisiä asiakastietojärjestelmiä ja 
  erikoissairaanhoidon sähköisiä potilastietojärjestelmiä

BSI   Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik

CC  Common Criteria

CCHIT Certification Commission of Health Information Technology

The Canadian CCS Canadian Common Criteria Evaluation and Certification Scheme 

CEN European Committee for Standardisation

DoD Department of Defence 

ebXML Electronic Business using eXtensible Markup Language

EHR Sähköinen terveyskertomus (engl. Electronic Health Record)

HeTL Henkilötietolaki

HIMSS The Healthcare Information and Management Systems Society 

HL7 Health Level 7

Laatuominaisuus (Quality)  Järjestelmän ei-toiminnallinen ominaisuus, jolla kuvataan, kuinka 
  järjestelmän tulee suorittaa toimintonsa ja millaisia reunaehtoja ja 
  rajoitteita toiminnan tulee täyttää. Esimerkkejä ei-toiminnallisista 
  vaatimuksista ovat järjestelmän suorituskyky, vasteajat, skaalatta-
  vuus, saatavuus, luotettavuus, toipuminen virhetilanteista, yllä-
  pidettävyys, monet turvallisuusominaisuudet, hallittavuus, tietojen 
  eheys ja käytettävyys (kts. Toiminnallisuus).

ISO Internation standardisation organisation

ISO TC 215 ISO Technical Committee 215 (Health informatics)

IEC International Electrotechnical Commission

KANTO ”Kansallinen toimija”. Kansallisia toimijoita ovat mm. Kela, TEO ja 
   Stakes

KANTO-hanke Kelan kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen järjestämiseen liittyvä 
   hanke

KANTA-arkisto Kansallinen terveydenhuollon sähköinen asiakirja-arkisto.

KANTA-palvelut Valtakunnalliset arkistoon liittyvät ja sen käyttöön liittyvät tieto-
   järjestelmäpalvelut

NIST  National Institute of Standards and Technology

Sertifiointi Sertifiointi on prosessi joka varmistaa, että tietojärjestelmä tai sen 
   komponentti täyttävät sille laaditut vaatimukset ja spesifikaatiot, ja 
   että tietojärjestelmä voidaan hyväksyä operatiiviseen käyttöön.
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SFS  Suomen standardisointiliitto

SO   Sertifioinnin tavoite

STM  Sosiaali- ja terveysministeriö

TCSEC Trusted Computer System Evaluation Criteria

Testaus  Määritysten mukaisuuden testaus (conformance testing). 
   Testaus, jolla pyritään toteamaan onko ohjelmiston toteutus määrit-
   telydokumentaation mukainen. Määrittelydokumentti voi olla myös 
   standardi. Testaus voidaan usein ainakin osin suorittaa määrittely-
   dokumentin hyväksymiskriteerejä (conformance criteria) vasten [24].

Tietoturvallisuus Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, järjestelmien, palveluiden 
   ja tietoliikenteen asianmukaista suojaamista sekä normaali- että 
   poikkeusoloissa hallinnollisilla, teknisillä ja muilla toimenpiteillä. 
   Monet tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset voidaan tulkita sekä 
   toiminnallisiksi että laatuvaatimuksiksi. Esimerkiksi tietojen luotta-
   muksellisuus on laatuvaatimus, mutta sen toteuttamiseksi tehty 
   tiedon salaus on toiminnallinen vaatimus.

Toiminnallisuus (Functionality). Järjestelmän ominaisuudet, joilla se täyttää tar-
   koitustaan (mitä järjestelmä tekee). Toiminnalliset vaatimukset 
   kuvaavat toimintoja, joita järjestelmän tai komponentin on pystyt-
   tävä suorittamaan. Toiminnallisia vaatimuksia ovat mm. toimin-
   tasäännöt, hallinnolliset toiminnot, toimintojen korjaukset tai 
   perumiset, tunnistaminen, oikeuksien tarkistaminen, tuettavat 
   ulkoiset rajapinnat ja järjestelmän raportointivaatimukset. 
   Toiminnallisiksi vaatimuksiksi voidaan tulkita myös tiedot, joita 
   järjestelmän on sisällettävä (kts. laatuominaisuus).

TOC   Sertifioinnin kohde (Target of Certification)

Valtakunnalliset tieto- Asiakastietolain määrittämät tietojärjestelmäpalvelut
järjestelmäpalvelut

Yhteistoiminnallisuus Kahden tai useamman järjestelmän kyky vaihtaa ja hyödyntää 
   vaihdettua tietoa.
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1 SERTIFIOINTI JA SERTIFIOINTIVAATIMUKSET

1.1  Sertifiointi
Sertifiointi-käsitteellä on useita eri merkityksiä. Sertifiointi voidaan määritellä mm. seuraavilla 
tavoilla:

 ”Certification is the process confirming that a system or component complies with its 
specified requirements and it is acceptable for operational use” (ISO/IEC 24765, Systems 
and Software Engineering Vocabulary, 2006).

 ”Certification is a process, which may be incremental, by which a contactor provides 
evidence to the acquirer that a product meets contractual or otherwise specified re-
quirements” (Industrial Engineering Glossary, Department of Industrial Engineering, 
University of Stellenbosch, 2007).

Sertifiointi on siis prosessi, jolla vakuutetaan, että tuote, toiminto tai palvelu läpäisee ne suo-
rituskyky-, laadunvarmistus- tai toiminnallisuustestit tai -vaatimukset, jotka sille on säädetty 
esimerkiksi kansallisesti tai muissa määrittelydokumenteissa, tai että tuote, toiminto tai palvelu 
on laatu- tai suorituskykysäädösten mukainen. Sertifiointi voidaan käsittää sekä määritysten 
mukaisuuden toteamisena että hallinnollis-laillisena prosessina jonka tuloksena on tutkitulle 
tuotteelle, toiminnolle tai palvelulle myönnetty sertifikaatti. 

Sertifioinnilla on läheinen yhteys standardisointiin. Standardisoinnin näkökulma sertifioin-
tiin tarkoittaa Suomen standardisointiliiton (SFS) mukaan seuraavaa:
• sertifioinnin avulla osoitetaan, että standardin mukaisia vaatimuksia noudatetaan (sertifi-

kaatit, todistukset ja merkit)
• sertifiointi voi kohdistua järjestelmiin, tuotteisiin, palveluihin ja henkilöihin (vrt. ISO 9001 

ja ISO 14001)
• sertifiointi on standardisoinnista erillistä yritystoimintaa.

Tässä raportissa sertifioinnilla tarkoitetaan seuraavaa:

Sertifiointi on prosessi joka varmistaa, että tietojärjestelmä (kokonaisuus) tai sen komponentti 
täyttävät sille laaditut vaatimukset ja spesifikaatiot, ja että tietojärjestelmä voidaan hyväksyä 
operatiiviseen käyttöön.

Sertifiointi voi kohdistua tuotteiden lisäksi myös niiden käyttöympäristöön ja niitä käyttäviin 
organisaatioihin. Tällöin sertifioinnin yhteydessä tarkastellaan sekä tietojärjestelmiä (tai niiden 
komponentteja) että tietojärjestelmän käyttäjäorganisaation toimintatapoja, käytäntöjä tai oh-
jeita.

1.2  Tietojärjestelmien sertifioinnin tarve terveydenhuollossa
Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat sosioteknisiä kokonaisuuksia, joiden osatekijöitä ovat 
mm. tekniset laitteet (esim. tietokoneet, palvelimet ja tietoverkot), ohjelmistot, prosessit, käyttäjät 
ja asiakkaat. Osa laitteista ja ohjelmistoita kuuluu EU:n direktiivin 2007/47/EC määrittelemiin 
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lääkintälaitteisiin (Medical Device). Toisaalta suurta osaa terveydenhuollossa nykyisin käytössä 
olevista ohjelmistoista voidaan kutsua nimellä ”Health software” (ISO TS 29321). Tietojärjestel-
miltä/ohjelmistoilta jotka sijoittuvat ”medical device” kategoriaan edellytetään normatiivisten 
vaatimusten täyttämistä. Medical device -luokkaan kuulumattomien tietojärjestelmien ja ohjel-
mistojen kohdalla auditointia, evaluointia tai sertifiointia ei ole tähän mennessä vaadittu.

Terveystiedot ovat arkaluontoisia ja salassa pidettäviä. Siksi niiden käsittely on useimmissa 
maissa vahvasti säädelty. Säätelyn lisäksi on arkaluontoisten tietojen käsittelyyn ja hallintaan 
laadittu suuri joukko normeja, standardeja ja hyvän käytännön ohjeita. Sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmät ovat puolestaan kuluneina kahtena vuosikymmenenä muuttuneet ja 
edelleen muuttumassa yhä monimutkaisemmiksi. Paikalliset tietojärjestelmät ovat kehittyneet 
alueellisiksi, ja parhaillaan rakennetaan monessa maassa valtakunnallisia tietojärjestelmäko-
konaisuuksia tavoitteena kansalaisten terveystietojen saatavuus 24h/7d paikasta riippumatta. 
Verkottuneet tietojärjestelmäkokonaisuudet merkitsevät myös sitä, että toiminnan ylläpitämiseen 
osallistuu useita erilaisia toimijoita ja yrityksiä (mm. laitteistotoimittajia, ohjelmistoyrityksiä ja 
teleliikenneoperaattoreita). 

Terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuksilta edellytetään tulevaisuudessa lain- ja 
määritystenmukaisuuden ja teknisen toimivuuden lisäksi yhä kehittyneempää semanttista 
yhteistoiminnallisuutta. Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat myös tärkeä elementti potilas-
turvallisuuden ja palvelujen laadun ylläpitämisessä.

Terveydenhuollon tietojen verkottunut käsittely edellyttää, että kaikki osapuolet kuten po-
tilaat, kansalaiset, viranomaiset ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat luottaa siihen, että 
heidän käyttämänsä teknisesti monimutkainen tietojärjestelmäkokonaisuus on periaatteiltaan, 
teknisiltä ratkaisuiltaan ja toteutukseltaan lainmukainen ja täyttää tietoturvallisuuden vaatimuk-
set. Järjestelmien loppukäyttäjien kannalta on tärkeää, että tietojärjestelmäkokonaisuus täyttää 
toiminnallisuudelle asetetut vaatimukset. 

Luottamuksen syntymisen edellytyksenä on siis se, että terveydenhuollon tietojärjestelmät 
täyttävät niille asetetut juridiset vaatimukset, ovat laadukkaita, tietoturvallisia, edistävät potilastur-
vallisuutta ja toimivat niille asetettujen toiminnallisten vaatimusten mukaisesti. Tietojärjestelmien 
sertifiointi on auditoinnin ja evaluoinnin lisäksi yksi tärkeimmistä menetelmistä joiden avulla 
eri tietojärjestelmä rakentajat, hankkijat, käyttäjät ja kansalaiset voivat vakuuttua ohjelmiston tai 
tietojärjestelmän lain ja määritysten mukaisuudesta.

1.2.1 Terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifioinnin tarve Suomessa

Nykyisellään ei Suomessa vaadita että terveydenhuollon tietojärjestelmät ja ohjelmistot olisi 
sertifioitu tai evaluoitu pois lukien lääkintälaitteiden luokkaan sijoittuvat tietojärjestelmät ja ohjel-
mistot. Terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifiointi on kuitenkin ollut Suomessa kansallinen 
strateginen tavoite jo 1990-luvun lopulta lähtien. Vuoden 1996 sosiaali- ja terveydenhuollon tie-
toteknologian hyödyntämisstrategiaa täydentänyt työryhmämuistio Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietoteknologian hyödyntäminen, Osa I Saumaton hoito- ja palveluketju (STM:n työryhmämuis-
tioita 1998:8) toteaa sertifioinnista seuraavaa:

 ”Tavoite: Tietoverkot, tietojärjestelmät ja rekisterit sekä niiden muodostaman kokonaisuus 
toteutetaan käyttäen luottamuksellisuuden mahdollistavia ja toteuttavia teknologioita. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sosiaalivakuutuksen tietojärjestelmien ja tietoverkkojen 
laatua ja tietoturvaa parannetaan.

 Toteutus: STM, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Stakes ja tietosuojavaltuutetun 
toimisto ryhtyvät valmistelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon arkaluontoisia tietoja 
sisältävien tietojärjestelmien ja tietoverkkojen tietoturvan sertifiointia sekä muita tie-
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toturvaa parantavia toimenpiteitä. Palveluntuottajat ja Suomen Kuntaliitto ryhtyvät 
laatimaan tietoverkkojen ja tietojärjestelmien laatukäsikirjaa.”

Edelleen STM:n työryhmämuistiossa Sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien valtakunnallinen 
määrittely ja toimeenpano (STM:n työryhmämuistioita 2003:38) on asetettu seuraava tavoite: 
”Ministeriö selvittää vuoden 2004 aikana potilasasiakirjajärjestelmien toiminnallisen ja teknisen 
sertifioinnin järjestämisen eri vaihtoehdot”.

Edellä mainittujen strategioiden pohjalta on kehitetty konkreettisia vaatimuksia tietotur-
vallisuudelle, yhteistoiminnallisuudelle ja tietojärjestelmien toiminnallisuudelle mm. terveyden-
huollon kehittämishankkeen sähköisen potilaskertomuksen käyttöönottoprojektin yhteydessä 
sekä terveydenhuollon tietokäsittelyä säätelevässä erityislainsäädännössä. Esimerkkinä tehdystä 
työstä ovat mm. seuraavat julkaisut: suositukset sähköisen suostumuksen periaatteiksi, suositukset 
luovutusten ja luovutuslokin hallinnan periaatteiksi, ehdotus terveydenhuollon PKI-arkkitehtuu-
riksi, viranomaismääritykset 2006, suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle 
sähköiselle arkistoinnille, Arkki-ryhmän loppuraportti ja terveydenhuollon kansallisen tietojär-
jestelmäarkkitehtuurin ja tietohallinnon määrittelydokumentit. 

Vuosina 2005–2006 STM on kehittänyt uutta merkittävää yhteistoiminnallisuutta ja tieto-
turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä kuten laki sähköisestä lääkemääräyksestä ja laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (ns. asiakastietolaki). Yhteistoiminnal-
lisuuden ja tietoturvallisuuden vaatimuksia ja ratkaisuja on laadittu myös osana ISO- ja HL7-
standardisointityötä (mm. Suomen HL7-yhdistyksen ja ISO TC 215 -edustajien toimesta).

Suomessa on sertifiointia pyritty kehittämään mm. Tekesin vuonna 2006 päättyneessä 
AVOINTA-hankkeessa (VTT, Kuopion yliopisto, Stakes jne.), jossa tavoitteena oli mm. kehittää 
testaukseen ja sertifiointiin liittyviä palveluja ja menetelmiä. Yksi sen osahankkeista liittyi tieto-
turvallisuuteen. AVOINTA-projektissa tutkittiin ja kehitettiin rajapintojen testaukseen liittyviä 
menetelmiä ja teknisiä palveluja. Hankkeessa ei saavutettu kaikkia odotettuja tuloksia esimerkiksi 
kansallisten ratkaisujen testauksen suhteen mm. siksi, että kansallisten palvelujen määrittelyt 
olivat hankkeen toteutuksen aikana vasta alkuvaiheessa.

1.2.2 Tietojärjestelmien sertifiointi kansainvälisesti

Yhdysvalloissa tietojärjestelmien sertifioinnin edelläkävijänä on toiminut Department of Defence 
(DoD). Se on kehittänyt jo 1980-luvun puolivälistä lähtien vaatimuksia ja menetelmiä tietojärjestel-
mien tietoturvallisuuden sertifioinnille. DoD on tuottanut mm. Orange Book (Trusted Computer 
System Evaluation Criteria) nimisen dokumentin joka asettaa peruskriteerit tietojärjestelmien 
tietoturvallisuudelle [1]. 

Kansainvälisesti sertifiointia on kehitetty ja käytetty myös komponenttipohjaisessa ohjel-
mistotuotannossa liitettävyyden ja uudelleenkäytettävyyden edistämiseen [2].

Common Criteria (CC) on kansainvälinen standardi (ISO/IEC 15408) tietojärjestelmien 
turvallisuudelle [3] ja [4]. Kanadalainen CCS-organisaatio on laatinut CC:n perusteella sertifi-
ointimäärityksiä Kanadaan.

CCHIT on amerikkalainen yksityinen voittoa tuottamaton organisaatio, jonka perustajiin 
kuuluvat selaliset kansainväliset organisaatiot kuten HIMSS, AHIMA ja ALLIANCE. CCHIT 
kehittää amerikkalaisia sertifiointivaatimuksia terveydenhuollon tietojärjestelmille mm. Yhdys-
valtalaisen NIST organisaation tuella. CCHIT on julkaissut vuonna 2007 käsikirjan ”Certification 
handbook, Ambulatory EHR Products 2007” ja joukon tietoturvallisuuteen ja toiminnallisuuteen 
liittyviä sertifiointikriteerejä (mm. Certification of Ambulatory EHRs, Functionality and Security 
& Reliability) [5]. CCHIT:n laatimat sertifiointivaatimukset ovat suhteellisen yleisellä tasolla ja ne 
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pohjautuvat toiminnalliselta osalta ensisijaisesti HL7-standardin määrityksiin EHR-järjestelmien 
toiminnallisuudesta (ns. HL7 EHR-S Functional Model). Saksassa BSI-organisaatio on laatinut 
ITSEC-dokumentaatioon ja CC:n määrityksiin pohjautuvan oppaan tietoturvapolitiikoiden 
kehittämiseksi ja evaluoinniksi [6]. 

USA:ssa NIST:n tukema sertifiointi perustuu mm. toimialariippumattomaan ebXML-stan-
dardien mukaisuuden sertifiointiin [7]. Se on laaja-alaista eikä rajoitu pelkästään terveyden-
huoltoon.

Euroopan tasolla CEN:in ja EU:n työryhmät ovat tehneet ehdotuksia sertifioinnista osana 
eHealth- sovellusten tukemista [8], [9]. EuroRec-instituutti on pyrkinyt edistämään sähköisten 
terveyskertomusjärjestelmien sertifiointia. EU-hankkeet kuten QREC (European Quality Labelling 
and Certification of Electronic Health Record systems) ovat kehittäneet sertifiointivaatimuksia 
terveydenhuollon tietojärjestelmille [10], [11]. 

Terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifiointi on nostettu viime vuosina poliittiseksi 
tavoitteeksi EU-tasolla [12] ja [13]. Vuonna 2006 EU:n Malagassa pidetyn eHealth High Level 
Conference’n esityksissä korostettiin terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifioinnin tarpeel-
lisuutta. Omassa esityksessään mm. Yhdysvaltojen terveysministeri piti terveydenhuollon tieto-
järjestelmien sertifiointia välttämättömänä.

Kansallisia sertifiointilähestymistapoja on kehitetty Tanskassa MedCom-verkoston kehitys-
työn yhteydessä [14]. Pohjoismaista Tanska onkin ollut edelläkävijä terveydenhuollon tietojärjes-
telmien sertifioinnissa ja Tanskassa terveydenhuollon tietojärjestelmät sertifioidaan MedComin 
toimesta. Norjassa on terveydenhuollon tietoteknologiastrategian mukaisesti kehitetty kansallinen 
standardi, joka asettaa minimivaatimukset tietoturvallisuudelle [15]. Australiassa Healthcare 
Messaging Laboratory (AHML) suorittaa teknistä arviointia ja sertifiointia erityisesti terveyden-
huollon sovellusten siirtämille HL7-sanomille [16].

1.3  Sertifiointi- ja evaluointivaatimusten      
 tuottamismenetelmiä
Vaatimusten dokumentoinnin tarkoitus on tietojärjestelmän tai sovelluksen tavoitteiden löytämi-
nen ja niistä sopiminen. Dokumentoitujen vaatimusten avulla voidaan myös tarkastaa, miltä osin 
tuotettu ratkaisu vastaa alkuperäisiä tavoitteita. Tietojärjestelmille on kansainvälisesti kehitetty 
useita evaluointi/sertifiointivaatimusten tuottamismenetelmiä, joista tunnetuimpia ovat TCSEC 
ja aikaisemmin mainitut Common Criteria ja CCHIT organisaation kehittämät menetelmät. Ke-
hitetyistä menetelmistä monet painottuvat tietoteknisen tuotteen/palvelun tai tietojärjestelmän 
tietoturvallisuusvaatimusten laatimiseen. Oman näkökulmansa muodostaa riskien hallinta johon 
on tarjolla sekä standardijärjestöjen laatimia menetelmiä että kaupallisia tuotteita.

1.3.1  Vaatimusten hallinnan ja tuottamisen yleiset menetelmät

Tietojärjestelmä- ja ohjelmistovaatimusten osaamisalueita ovat vaatimusmäärittelyprosessit, vaati-
musten kartoittaminen, vaatimusten analysointi, vaatimusmäärittelyt, sekä vaatimusten validointi 
[17]. Heikosti määritellyt vaatimukset ovat tunnetusti eräs suurimmista ohjelmistoprojektien 
kompastuskivistä. Siksi avaintehtäviä ovat prosessien kuvaaminen, vaatimusten kokoaminen 
taustadokumenteista sekä vaatimusten määrittely ja analysointi (mm. konfliktien selvittäminen) 
siten, että ne ovat todennettavissa. 

Vaatimukset voidaan luokitella mm. laatu- (ei-toiminnallisiin) ja toiminnallisiin vaatimuk-
siin (ks. sanasto) tai käyttäjä-, systeemin ja sovellusalueen vaatimuksiin [18]. Yksi vaatimusten 
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laadinnan keskeisistä osatehtävistä on valmiiden, eri muodossa löytyvien, vaatimusten yhden-
mukaistaminen siten, että niitä voidaan käyttää sertifiointitarkoituksiin.

Yleisten tietojärjestelmä- ja tietotekniikkastandardien joukosta kohdistuu sertifiointivaati-
muksiin ja sertifiointiin ainoastaan muutama. IEEE-standardi 830-1998 määrittelee ohjelmisto-
vaatimuksen rakenteita, sisältöä ja laatuvaatimuksia, ja IEEE-standardi 1233-1998 järjestelmävaa-
timusten peruspiirteet, prosessin sekä laatuvaatimuksia. IEEE 1028-1997 puolestaan kohdistuu 
ohjelmistojen tekniseen katselmointiin, jossa tutkitaan ohjelmiston soveltuvuutta käyttöön ja 
määritysten ja standardien mukaisuutta. IEEE 1028-1997 -standardi määrittelee mallin katsel-
moinnin rakenteelle, rooleille ja prosesseille.

1.3.2  TCSEC-tietojärjestelmien tietoturvallisuuden evaluointikriteeristö

TCSEC on Yhdysvaltain hallituksen puolustusministeriön (DoD) kehittämä standardi. Se asettaa 
peruskriteerit tietojärjestelmien tietoturvallisuuskontrolleille, jotka ovat osa tietojärjestelmää. 
TCSEC:n perusvaatimuksia ovat [1]:
• Tietoturvapolitiikka. Tämä politiikka käsittää mm. käytön valvonnan, tunnistamisen ja 

todentamisen ja valtuuksien hallinnan. Tietoturvapolitiikalla rajoitetaan tiedon käyttöä 
yksilötasolla. Tietoturvapolitiikka edellyttää, että on olemassa säännöt jotka määrittelevät 
milloin tietty käyttäjä voi saada tietyn tiedon (objektin) käyttönsä. Edellytetään myös, että 
jokaiseen objektiin liitetään ns. ”access control label”.

• Jäljitettävyys. Edellytetään, että yksilötasolla tapahtuvaa tiedon käyttöä auditoidaan.
• Luottamus. Edellytetään, että kukin tietojärjestelmän osa toimii vain ja ainoastaan tarkoi-

tetulla tavalla.
• Dokumentaatio. Edellytetään tieturvallisuuden kattavaa dokumentointia.

TCSEC määrittelee neljä toisistaan poikkeavaa tietoturvaluokkaa:
• Luokka D – Minimal protection
• Luokka C – Discretary Protection
• Luokka B – Mandatory Protection
• Luokka A – Verified Protection

1.3.3  Common Criteria menetelmä tietoturvallisuuden evaluoinnille

Common Criteria (CC) on kehikko (ns. framework) jonka avulla tietojärjestelmän käyttäjä 
voi määrittää ne tietoturvallisuuden ominaisuudet jotka tuotteen tulee täyttää. CC:n avulla voi 
tietojärjestelmien evaluoija (esimerkiksi testilaboratorio) tarkistaa täyttääkö tutkittava tietojär-
jestelmä asetetut vaatimukset [3]. ISO-organisaation on kehittänyt erityisen ”Toolkit’in” jonka 
avulla CC-standardia voidaan soveltaa käytäntöön [4]. CC:n kehittäminen on paljolti perustunut 
TCSEC-työhön ja aiemmin mainittuun Orange Book -julkaisuun.

CC:n avulla voidaan laatia tietoturvavaatimukset evaluoinnin kohteelle eli TOE’lle (target 
of evaluation). Evaluoinnin ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan kohteen ympäristö (security 
environment) ja kohteen tarkoitus, kohteen tietoturvauhat ja kohteen tietoturvapolitiikka. Tu-
loksena on joukko tietoturvan kohteita (objectives) ja tavoitteita (security targets eli ST). Näitä 
käytetään lähtökohtana varsinaisille tietoturvallisuusvaatimuksille, jotka voivat olla sekä teknisiä 
että toiminnallisia.

CC:n vaatimukset on organisoitu hierarkkisiin luokkiin, perheisiin ja komponentteihin. CC-
maailmassa PP (protection profile) on joukko laite- ja järjestelmäriippumattomia vaatimuksia 
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tietylle TOE-kategorialle. PP sisältää tiedot TOE:n tietoturvaympäristöstä, tietoturvan kohteista ja 
vaatimuksista. CC-menetelmän avulla on laadittu suojausprofiileja mm. seuraaville kohteille:
• WLAN
• reitittimet
• palomuurit
• tietojärjestelmät.

On syytä huomata, ettei ISO/IEC 15408 standardi kiinnity mihinkään tiettyyn juridiseen ympä-
ristöön ja sitä voidaan käyttää useissa erilaisissa toimintaympäristöissä.

1.3.4  Terveydenhuollon tietojärjestelmille kehitettyjä     
 sertifiointikriteeristöjä

Terveydenhuollon tietojärjestelmille ja ohjelmistoille on ryhdytty viime vuosina kehittämään 
toimialaspesifisiä sertifiointikriteeristöjä. CCHIT-organisaatio on mm. laatinut sertifiointikriteerit 
polikliiniselle potilaskertomukselle. Kehitetyt vaatimukset muodostuvat seuraavista elementeistä 
[5].
• WG -luokka (esimerkiksi SR eli Security & Reliability),
• Specific criteria,
• Source of reference (esimerkiksi ISO 17799 standardi),
• Compliance, and
• Comments.

Muita tarpeen mukaan käytettyjä elementtejä ovat mm. saatavuus (availability) ja ensisijaisuus 
(priorities). CCHIT:n kriteeristössä priorities elementti esitetään käyttäen kolmitasoista luokitusta 
H(high), M(medium) ja L(low).

ISO TC 215:n tietoturvatyöryhmä (WG4 4 Security) on tuottanut tietoturvallisuusstandar-
din sähköisten potilaskertomuksen arkistoinnille [19]. Tämän standardin osassa 2 on esitetty 
menetelmä ja malli tietoturva- ja yksityisyyden suojavaatimusten tuottamiseksi sähköisen ter-
veyskertomuksen pitkäaikaisarkistoinnille [20]. Standardissa esitetty menetelmä on muunnelma 
tämän raportin luvussa 2 kuvattavasta LS-CeRM-menetelmästä.

1.4  Terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifiointi Suomessa
Kuten luvussa 1.2.1 on todettu, ei Suomessa ole tähän saakka (huolimatta aikaisemmin kuvatusta 
poliittisesta tahdosta) ollut velvoitetta sertifioida terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Ohjel-
mistotoimittajat ovat kuitenkin oman harkintansa mukaan tehneet valitsemiinsa menetelmiin 
perustuvia auditointeja ja evaluointitarkastuksia. Tietojärjestelmien ostajat ovat myös tehneet 
jossain määrin auditointeja ja vastaanottotarkistuksia sekä pystyttäneet omia testaus- ja koulu-
tusympäristöjään.

Kansallisten terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittely ja arkkitehtuurin 
käytännön toteuttaminen on kuitenkin nostanut esiin sertifioinnin tarpeellisuuden. Valtakunnal-
liseen tietojärjestelmäarkkitehtuuriin kuuluvien ns. KANTA-palvelujen toteuttaminen edellyttää 
sähköiseltä arkistolta, palveluihin liitettäviltä paikallisilta ja alueellisilta potilastietojärjestelmiltä ja 
keskitetyiltä kansallisilta tietojärjestelmäpalveluilta sekä suurta yhteistoiminnallisuutta että saman-
tasoista tietoturvallisuuden vähimmäistasoa. Lisäksi tulee tietojärjestelmien toiminnallisuuden 
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tukea joustavaa ja saumatonta hoitokokonaisuutta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen samanai-
kaisesti koko maassa edellyttää KANTA-palveluja käyttävien tietojärjestelmien sertifiointia.

Sertifioinnin tarve ilmenee myös Kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämis-
hankeen (KANTA-hanke) 29.12.2007 päivätystä loppuraportista jossa todetaan, että luottamus 
kansalliseen arkistoon edellyttää tietojärjestelmien sertifiointia. 

Sertifioinnin rinnalla on ilmeinen tarve harmonisoida niitä eritasoisia yhteistoiminnal-
lisuuden, tietoturvallisuuden ja toiminnallisuuden määrityksiä ja tavoitteita joita on laadittu 
viime vuosina (mm. asiakastietolaki, laki sähköisestä lääkemääräyksestä, WM-datan tuottamat 
arkkitehtuurimäärittelyt, POKA-ryhmän teettämät eri työryhmien tekemät määrittelyt, potilas-
asiakirja-asetus ja siihen liittyvä ohjekirja ja ydinmäärittelyt). Lisäksi on kansallista arkkitehtuuria 
toteutettaessa otettava soveltuvin osin huomioon kansainvälisien standardien vaatimukset (mm. 
HL7-, ISO-, CEN-, W3C- ja IETF-standardit).

Vastauksena näihin tarpeisiin käynnisti STM yhteistyössä Stakesin kanssa vuonna 2007 
projektin (TJSERT-hanke) tuottamaan vähimmäissertifiointivaatimukset sekä niille terveyden-
huollon tietojärjestelmille jotka käyttävät sähköistä lääkemääräystä ja kansallisia tietojärjestel-
mäpalveluja että kansalliselle potilasasiakirjojen sähköiselle arkistopalvelulle. Samalla hankkeen 
tavoitteena oli koota hajallaan olevat, eri aikoina syntyneet ja eritasoiset määritykset ja niiden 
tulkinnat harmonisoiduksi määrittelydokumentaatioksi. Hankkeen tuloksia on kuvattu tämän 
raportin luvuissa 4–5.
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2 TIETOJÄRJESTELMIEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISUUS JA   
 SERTIFIOINTIVAATIMUSTEN TUOTTAMISMENETELMÄ   
 (LS-CeRM)

2.1  Tietojärjestelmien määräysten mukaisuus 
Tietokäsittelyn ja tietojärjestelmien käytön ja toiminnan yleiset puitteet muodostuvat eettisistä 
periaatteista, kansainvälisestä ja kansallisesta lainsäädännöstä, normeista, määräyksistä, stan-
dardeista ja sopimuksista. Sertifioinnilla saadaan käsitys siitä, miten tietojärjestelmä täyttää em. 
vaatimukset ja toisaalta voidaan varmistaa mitkä vaatimukset se täyttää (tai ei täytä).

Terveydenhuollon tietojärjestelmiltä edellytetään, että ne ovat lain- ja määritysten mukaisia 
ja täyttävät asetetut vaatimukset. Määräysten mukaisuuden yksi erityisluokka on vähimmäisvaati-
mukset. Ne ovat vaatimuksia joita ei voi alittaa ja joiden täyttäminen takaa sen, että tietojärjestelmä 
on lainmukainen ja täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset.

Määräysten mukaisuuden varmistaminen on erityisen haastavaa silloin, kun tarkastelun 
kohteena on laaja tietojärjestelmäkokonaisuus jonka toimintaympäristöllä on lukuisia ja jopa 
ainutlaatuisia piirteitä. Terveydenhuolto on yksi haastavimmista tietojenkäsittelyn toimintaym-
päristöistä, koska [19]:
• terveydenhuollolla on erityinen eettinen ja juridinen ympäristö
• terveydenhuollon tietoja käsiteltäessä tulee aina ottaa huomioon yksityisyyden suojan to-

teutuminen,
• terveydenhuollossa on tiukasti säädelty kuka tietoja voi käyttää, missä ja mihin tarkoituk-

seen,
• kansalaisella on mahdollisuus hallinnoida suostumuksella ja /tai kielloilla häntä koskevien 

terveystietojen käyttöä,
• kansalaisella on oikeus tietää kuka hänen tietojaan on käsitellyt, milloin ja mihin tarkoituk-

seen,
• tiedoilta vaaditaan koko niiden pitkän säilytysajan (jopa yli 100v) kattavaa muuttumatto-

muutta,
• terveydenhuollon tiedot ovat arkaluontoisia ja niillä on spesifinen tarkoitus ja konteksti ja
• terveydenhuollon tietojen käsittelyltä edellytetään erityisen laaja-alaista kiistämättömyyttä.

Kaikki edellä esitetyt piirteet eivät ole terveydenhuoltospesifisiä. Voidaan kuitenkin päätellä, että 
jos sertifiointivaatimusten laatimismenetelmä on niin kehittynyt, että se toimii terveydenhuol-
lon vaativassa toimintaympäristössä, voidaan sitä käyttää ongelmitta myös muissa vähemmän 
vaativissa ympäristöissä.

Terveydenhuollon näkökulmasta voidaan tietojärjestelmien määräystenmukaisuuden ko-
konaiskehikko (framework) on esittää kuvion 1 mukaisella kaaviolla. 
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Kuvio 1. Terveydenhuollon tietojärjestelmien lainmukaisuuden ja määritysten vastaavuuden varmistamisen 
kehikko 

Kuvion 1 kehikon uloimmalle kehällesijoittuvat terveydenhuollon tietojen käsittelyyn liittyvä 
eettiset periaatteet. Niitä ovat mm.
•  tiedon käyttöön vaaditaan hyväksyttävä syy (Medical Ethics)
•  tiedon käyttöön tarvitaan asiallinen yhteys (The Relationship Principle)
•  oikeus tiedon käyttöön perustuu hoidosta nousevaan tarpeeseen
•  tiedon käsittelyssä tulee kunnioittaa potilaan yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. 

Eurooppalaisesta näkökulmasta katsoen terveydenhuollolle tärkeitä kansainvälisiä lakeja ovat 
mm.
•  EU:n tietosuojadirektiivi
•  EU-recommendations on the protection of medical data
•  EU:n sähköisen allekirjoituksen direktiivi
•  EU:n laki 1408.

Liitteessä 2 on esitetty keskeisimmät terveydenhuollon tiedonkäsittelyyn kohdistetut ja sitä oh-
jaavat suomalaiset (ts. kansalliset) lait, asetukset, normit ja määräykset.

2.2  Sertifioinnin kokonaisprosessi
Kuviossa 2 on esitetty kaavion muodossa sertifioinnin kokonaisprosessi. Se kattaa kokonaisuuden 
sertifiointivaatimusten tuottamisesta aina sertifiointiin saakka. Sertifioinnin voidaan nähdä si-
sältävän kolme keskeistä toimintaa: sertifiointivaatimusten määrittely, vaatimusten mukaisuuden 
toteaminen sekä sertifikaatin myöntäminen. Sertifioinnilla pyritään lisäämään ennen järjestelmän 
käyttöönottoja varmuutta siitä, että järjestelmä on määritysten ja vaatimusten mukainen. Yhteisten 
kriteerien avulla voidaan tukea järjestelmien kehitystä, määritysten mukaisuudesta varmistumista 
sekä sertifikaatin hallinnollista myöntämisprosessia. 

Etiikka ja kv -lainsääntö

Yleiset lait

Terveydenhuoltospesifiset lait ja asetukset

Normit ja määräykset

Standardit

Sertifiointi
Auditointi

Soveltamisoppaat
ja järj. määrittelyt
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Kuvio 2. Sertifioinnin kokonaisprosessi

Kuvion 2 kokonaisprosessi kattaa sekä sertifioinnin ennen käyttöönottoa että käyttöympäristössä 
tapahtuvan sertifioinnin. Prosessin eri tehtäviä voidaan tarvittaessa kuvata tarkemmin. Esimerkiksi 
varsinaisen sertifiointiprosessin osuutta, itsearvioinnin tarkastamiseen sekä toiminnallisuuden 
ja turvallisuuden katselmointiin liittyviä tehtäviä on kuvattu tarkemmin lähteessä [21]. 

Sertifikaatin saamisen edellytyksenä on määritysten mukaisuuden toteaminen, joka voi 
tapahtua katselmoinnin tai muun arvioinnin kautta tai testaamalla järjestelmiä. Varsinaiseen 
sertifiointiin sisältyy aina hallinnollis-laillinen prosessi, jossa vaatimusten mukaiseksi todetulle 
tuotteelle tai toiminnalle myönnetään sertifikaatti. Määritysten mukaisuuden toteaminen edellä 
mainituilla tavoilla on hyödyllistä myös silloin, kun tavoitteena ei ole virallinen sertifikaatti. 

Yksinkertaisimmillaan eivät sertifiointikriteerit ota kantaa siihen miten niiden vaatimukset 
voidaan teknisesti toteuttaa. Vaatimukset pyritään myös laatimaan mahdollisimman teknologia 
(prosessi ja tekniikka) riippumattomiksi. Mikäli vaatimuksien lähdeaineistossa (esim. laissa tai 
määritysdokumentissa) on kuitenkin esitetty konkreettinen tekninen toteutus (esim. sähköinen 
allekirjoitus tulee suorittaa sirukortilla) on tällainen määrittely otettava osaksi sertifiointivaati-
muksia. Yleisesti voidaan todeta, että mitä yksityiskohtaisempia vaatimukset ovat, sitä likeisemmin 
ne ovat kytköksissä teknisiin ratkaisuihin.

2.3  LS-CeRM sertifiointivaatimusten laatimismenetelmä

2.3.1  Aiempia evaluoinnin ja sertifioinnin menetelmiä

Stakesin ja Kuopion yliopiston yhteistyönä kehittämän sertifiointivaatimusten laatimismenetelmän 
tavoite on ollut menetelmä, jota voidaan käyttää erilaisissa toimintaympäristöissä ja erityisesti 
laajoissa tietojärjestelmäkokonaisuuksissa. Kehitettyä menetelmää kutsutaan jatkossa LS-CeRM 
(Large-scale Systems Certification Requirements Methodology) -menetelmäksi. Menetelmän 
kehittämisessä on käytetty TJSERT- hankkeessa saatuja kokemuksia ja seuraavia aiemmin jul-
kaistuja menetelmiä:
• 3LGM graafinen mallintaminen [22]
• ISO/IEC 15408 (ns. Common Criteria) metodi
• CCHIT:n kriteerit (esim. [5])
• julkaisussa Doupi P, Ruotsalainen P, Pohjonen H. Implementing Interoperable Secure Health 

Information Systems kehitetty menetelmä [23]
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• julkaisussa Toroi T, Mykkänen J, Eerola A. Conformance Testing of Open Interfaces in 
Healthcare Applications – Case Context Management kehitetty menetelmä [24], erityisesti 
sertifioinnin vaiheet ja suhde järjestelmien kehitykseen

• integrointivaatimusten kuvaamiseen ja dokumentointiin käytettyä menetelmää [25,26]. 
Tätä menetelmää on hyödynnetty erityisesti vaatimusten dokumentoinnin, vaatimusten 
laatukriteerien ja täyttymiskriteerien määrittelemiseen. 

Graafinen 3LGM-menetelmä on yksi monista tietojärjestelmien suunnittelussa käytetyistä 
malleista [22]. Se on graafinen kolmen tason malli jonka avulla voidaan kuvata mm. tietojär-
jestelmiä toiminnallisella, rakenteellisella ja teknisellä arkkitehtuuritasoilla [27]. Mallin avulla 
voidaan kuvata sekä graafisesti että matemaattisesti sen eri tasoille sijoittuvien tietojärjestelmä-
komponenttien väliset liittymät (esimerkiksi ns. mapping-metodilla). 3LGM-menetelmää on 
sovellettu terveydenhuollossa mm. sairaalan potilastietojärjestelmän ja informaatiojärjestelmän 
mallintamiseen [27] ja [28].

Aiemmin luvussa 1.4.3 kuvattu ISO/IEC 15408 on laaja ja moniosainen tietojärjestelmien 
tietoturvallisuuden evaluointiin tarkoitettu standardi. Sen osa 1 (Evaluation criteria for IT secu-
rity – Part 1: Introduction and general model) määrittelee mm. evaluoinnin kohteet ja geneeriset 
uudelleen käytettävät profiilit. ISO/IEC 15408:n perusajatuksena on se, että kehittäjät, evaluaat-
torit ja joskus myös asiakkaat sopivat keskenään evaluoinnin ja tietoturvallisuuden tavoitteista. 
ISO/IEC 15408 -menetelmää käytetään tavallisesti tietyn tuotteen tai järjestelmän tietoturvalli-
suusominaisuuksien evaluointiin.

ISO TR 21547-2 -standardissa (Health Informatics, security requirements for archiving of 
electronic heath records - part 2:Guidelines) on esitetty 4-tasoinen yleistetty graafinen menetelmä 
tietoturvallisuuden vaatimusten laatimiseksi terveydenhuollon sähköisten potilaskertomusten 
käsittelylle. Menetelmä on yksi kehitetyn LS-CeRM-menetelmän sovellutus.

2.3.2  LS-CeRM-menetelmän yleiskuvaus

Kehitetty LS-CeRM sertifiointivaatimusten laatimismenetelmä koostuu seuraavasta neljästä 
osakokonaisuudesta (kuvio 3):
• sertifioinnin kohteena olevan tietojärjestelmäkokonaisuuden määrittely
• sertifioinnin tavoitteiden ja ulottuvuuksien määritteleminen tai niistä sopiminen
• vaatimustason määrittely
• sertifiointivaatimusten laatiminen LS-CeRM-tasojen avulla.

LS-CeRM-menetelmässä sertifioinnin kohde on toiminnallinen kokonaisuus tai osakokonaisuus, 
johon vaatimukset kohdistetaan. Kohteena voi olla yksittäinen tietojärjestelmä (esimerkiksi 
terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmä tai diabeteksen hallintaohjelmisto) tai laaja-alainen 
tietojärjestelmäkokonaisuus (esimerkiksi kansallinen sähköisen lääkemääräyksen tietojärjestel-
mäkokonaisuus). Kohde voidaan määritellä esimerkiksi prosessikuvausten, käyttötapauskuva-
usten tai järjestelmän vaatimus- ja suunnitteludokumentaation pohjalta. Kukin kohde pilkotaan 
edelleen tarpeelliseen määrään alakohteita. Kuhunkin kohteeseen kiinnittyy tyypillisesti useita 
vaatimuksia. 

Sertifioinnin ulottuvuuksien määrittelyssä päätetään tai sovitaan siitä mitä sertifioinnin koh-
teen ominaisuuksia erityisesti tarkastellaan. Ulottuvuuksia voivat olla esimerkiksi tietoturvallisuus, 
yksityisyyden suoja, järjestelmän sisältämät tiedot, toiminnallisuus, tekninen yhteensopivuus tai 
valittujen standardien mukaisuus. 
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Kuvio 3. LS-CeRM-menetelmän yleiskuvaus

Vaatimustason laatimisen ensimmäisessä vaiheessa valitaan tarpeellinen määrä tasoja ja ne luo-
kitellaan niiden edellyttämien ominaisuuksien perusteella. Tasoja laaditaan tavallisesti 3-4. Niitä 
voivat olla esimerkiksi vähimmäistaso, perustaso, tavoitetaso ja vaativataso. Vähimmäistasolla 
tarkoitetaan tavallisesti tietojärjestelmän lainmukaisuutta. Se kiinnittyy tietojärjestelmän käyttö-
tarkoitukseen ja siihen, että järjestelmän ydintoiminnat toteutuvat. Kohteena olevalle tietojärjes-
telmälle voidaan kuitenkin asettaa lainmukaisuutta suurempia vaatimuksia tai vaatimuksia joita 
laeissa ei ole asetettu. Vaatimustasoja määrittelyn yhteydessä liitetään sekä mahdolliset (esim. 
markkinoilla olevat) että tarkastelun kohteena olevassa tietojärjestelmäkokonaisuudessa käytetyt 
tietotekniset palvelut ja työkalut vaatimustasoluokkiin. Vaatimustason määrittelyn yhteydessä 
voidaan tietojärjestelmäkokonaisuudelle suorittaa myös riskianalyysi. Riskianalyysin perusteella 
voidaan tarvittaessa muuttaa sitä vaatimustasoa jolle tietotekniset palvelut ja työkalut sijoittuvat. 
Lopuksi valitaan se vaatimustaso jota vastaan tietojärjestelmää on tarkoitus sertifioida ja sertifi-
ointivaatimukset tuotetaan.

Edellä mainitut kolme osatehtävää tulee olla määriteltynä ja kuvattuna ennen kuin ryhdytään 
soveltamaan LS-CeRM tasoja ja laatimaan konkreettisia sertifiointivaatimuksia.
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2.3.3  LS-CeRM-tasot 

LS-CeRM on nelitasoinen geneerinen menetelmä (malli), jota on havainnollistettu periaatteel-
lisella tasolla kuviossa 4. Mallin sisältämien tasojen avulla kohdistetaan sertifiointivaatimusten 
tuottaminen sertifiointikohteisiin siten, että pystytään huomioimaan toimintaympäristöön, ser-
tifioinnissa tarvittaviin näkökulmiin, järjestelmäkohtaisiin vaatimuksiin sekä toteutusseikkoihin 
liittyviä tarpeita. Tasojen merkitys on seuraava:
• Taso 1 (Universal) käsittää kaikki ne vaatimukset, periaatteet, eettiset säännöt, lait, ase-

tukset, normit ja yleisesti hyväksytyt periaatteet joiden katsotaan/arvioidaan koskettavan 
sertifioinnin kohdetta, ulottuvuuksia ja asetettua vaatimustasoa. Tällä tasolla suoritetaan 
mm. sertifioitavan tietojärjestelmän ympäristöanalyysi. Tälle tasolle kuuluvat myös velvoit-
tavat kansainväliset lait ja hyödynnettävät kansainväliset standardit. Esimerkkejä tasolle 1 
kuuluvista säädöksistä ovat EU:n tietosuojadirektiivi ja ISO 27799 -standardi. Tälle tasolle 
sijoittuvat myös sertifioinnin kohdetta koskevat kansalliset lait, asetukset, normit, kansalliset 
standardit ja ohjeistukset. Näitä ovat esimerkiksi Suomen perustuslaki, henkilötietolaki, 
asiakastietolaki, laki sähköisestä lääkemääräyksestä, paikallistetut kansainväliset standardit 
sekä paikallistetut soveltamisoppaat. Tälle tasolle kuuluvat myös ns. yleiset profiilit.

• Taso 2 (Dimensions) käsittää ulottuvuus- ja vaatimustasospesifisen joukon (ts. suodatuksen) 
niistä tason 1 vaatimuksia jotka liittyvät tarkastelun kohteena olevaan ulottuvuuteen ja tar-
kasteltavan tietojärjestelmäkokonaisuuden kohteisiin. Kuten aikaisemmin on jo todettu, voi 
sertifioinnilla voi samanaikaisesti useampia rinnakkaisia ulottuvuuksia. Sertifioinnin ulottu-
vuuksia voivat olla esimerkiksi yhteistoiminnallisuus, tietoturvallisuus ja toiminnallisuus [5]. 
Tällainen on esimerkiksi tietyn standardin yksittäinen vaatimus, lain yksittäinen momentti, 
tai viranomaisen teettämät kansallisten palvelujen määrittelyt. Tällä tasolla kohdistetaan 
tason 1 joukosta kuhunkin tason 3 kohteeseen tai alakohteeseen kohdistettavat konkreet-
tiset vaatimukset. Siinä tapauksessa, että sertifioinnille on määritelty useita ulottuvuuksia 
(kts. luku 2.3.2), toteutetaan LS-CeRM-menetelmässä kullekin tavoitteelle/ulottuvuudelle 
erillinen tarkastelu tasoilla 2, 3 ja 4.

• Taso 3 (System) muodostuu toiminnoista ja niitä tukevista tietojärjestelmäkokonaisuudesta, 
tietojärjestelmästä tai ohjelmistoista. Tarkastelun kohteena oleva tietojärjestelmäkokonaisuus 
koostuu siis sertifioinnin kannalta joukosta TOC'ja. Tällä tasolla tunnistetaan tarkastelta-
vasta kokonaisuudesta sertifioinnin kohteet (TOC ja subTOC) sekä tutkitaan tarkemmin 
järjestelmä- tai ratkaisukohtaisia määrittelyjä. TOCja määriteltäessä voidaan hyödyntää 
järjestelmän käyttötapauskuvauksia. Esimerkki laajasta tietojärjestelmäkokonaisuudesta 
on valtakunnallinen sähköinen lääkemääräyksen tietojärjestelmä. Sertifiointivaatimusten 
konkreettinen ja yksityiskohtainen tuottaminen keskittyy tälle tasolle.

• Taso 4 (Implementation) käsittää tarjolla olevat tietoteknisten palvelujen, työkalujen ja väli-
neiden joukon vaatimustason mukaan luokiteltuna. Tämän tason avulla voidaan tarkistaa se, 
että tason 3 tietojärjestelmässä käytetyt palvelut ja työkalut toteuttavat asetetut vaatimukset. 
LS-CeRM-menetelmän tasolla 4 sijaitsevat myös teknologiariippuvaiset palvelut ja työkalut. 
Mikäli tarkasteltavassa järjestelmässä alun perin käytetty tekniset ratkaisut ja palvelut eivät 
täytä asetettuja vaatimuksia, voidaan ne tässä menetelmän viimeisessä vaiheessa korvata 
vaatimukset täyttävillä ratkaisuilla. 



22

Menetelmä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifiointivaatimusten tuottamiselle

Stakes, Raportteja /2008

Kuvio 4. LS-CeRM-menetelmän tasot ja vaatimusten kohdistaminen

2.3.4  Kohde, ympäristöanalyysi, spesifiset vaatimukset ja yleiset profiilit

Ennen yksityiskohtaisten sertifiointivaatimusten tuottamista suoritetaan LS-CeRM menetelmässä 
kohteiden ympäristöanalyysi ja kuvataan sertifioinnin kohteena olevien TOC’en ominaisuudet, 
kuvio 5. 

Sertifioinnin kohteen (TOC) kuvaus käsittää mm.
• kohteen kontekstin
• kohteen toiminnot (funktiot)
• kohteen toiminnan tarkoitus
• kohteen prosessit ja
• kohteeseen mahdollisesti liittyvät politiikat (esim. tietoturvapolitiikka ja liiketoimintapoli-

tiikka).

Ympäristöanalyysi muodostuu mm. eettisten periaatteiden tarkastelusta, lakianalyysistä, normeis-
ta, ohjeista, standardeista ja politiikoista. Ympäristöanalyysi tapahtuu LS-CeRM-menetelmän 
tasolla 1.
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Kuvio 5. Kohde, ympäristöanalyysi, spesifiset vaatimukset ja yleiset profiilit

Seuraava tietoturvallisuusulottuvuuteen liittyvä esimerkki havainnollistaa ympäristöanalyysin 
laatimista tapauksessa jossa tavoitteena on tietoturvallisuusstandardeihin perustuvien sertifiointi-
kriteerien laatiminen potilastietojärjestelmälle. Ympäristöanalyysissä tulee tunnistaa ja analysoida 
ne standardit jotka liittyvät terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvallisuuteen. Standardit 
voivat olla joko yleisiä tai toimialaspesifisiä. Standardina voidaan käyttää kansainvälistä stan-
dardia sellaisenaan, niiden paikallistettua versiota tai kansallista standardia. Ympäristöanalyysin 
perusteella voidaan tässä esimerkissä todeta standardeista mm. seuraavaa:
• keskeinen tietoturvallisuuden hallinnan yleinen kansainvälinen standardi on ISO 17799. Se 

on sekä tietoturvan hallinnon hyvän käytännön ohje (code of practice) että kattava kokoelma 
toimia ja kontrolleja jotka mahdollistavat hyvän käytännön. Se sisältää 11 kontrollikohdetta 
ja 136 kontrollia. ISO 17799 on käytössä monissa maissa terveydenhuoltosektorilla (mm. 
Itävalta, Kanada, Hollanti, Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Englanti)

• ISO 27799 Health Informatics – Security Management in Health Using ISO/IEC 17799 on 
puolestaan ISO 17799:n laajennus terveydenhuoltoon [29]. Se sisältää terveydenhuoltospe-
sifisiä tarkennuksia ja lisäyksiä alkuperäiseen ISO 17799 standardiin 

• ISO 17799:n pohjalta on Uudessa-Seelannissa laadittu kansallinen "Health Information 
Security Managment, Information Security in Practice, Implementation Guide to AS/NZS 
17799 standardi

• Yhdysvalloissa Information Security Forum on tuottanut ohjeistuksen "The Standard of 
Good Practice for Information Security [30,31]

• muista terveydenhuollon tietoturvallisuuteen liittyvistä kansallista ohjeista on syytä huo-
mioida mm. Japanin terveysministeriö on tuottama ohje ” Guidelines for the Security Ma-
nagement of the Medical Information Systems [32]

• terveydenhuoltospesifisissä HL7 v3-, HL7CDA- ja DICOM-standardissa on määritelty 
sanomien tietosuojaominaisuuksia

• IHE-organisaatio on laatinut terveydenhuoltospesifisiä tietosuojaprofiileja
• Suomessa Stakes on tuottanut kolme kansallista ohjekirjaa ISO 17799 ja ISO 27799 -stan-

dardien soveltamisesta [33,34,35].
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• ta rko itus
• funktio t
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Ympäristöanalyysin perusteella saadaan siis kattava käsitys potentiaalisista standardeista ja 
niiden normatiivisista vaatimuksista joita voidaan soveltaa sertifioinnin kohteena olevaan tie-
tojärjestelmään. LS-CeRM-mallin tasolla 2 voidaan em. analyysin jälkeen valita tarkasteltavaan 
ulottuvuuteen (tässä esimerkissä tietoturvallisuuteen) ja sertifioinnin kohteen käyttötapauksiin/
prosesseihin kohdistettavat standardit. 

TOC-spesifiset vaatimukset tuotetaan TOC’lle ja sen subTOC’eille kohteen analyysin ja 
ympäristöanalyysin perusteella.

Geneeriset vaatimukset. Jotkut TOC’eille tuotetuista vaatimuksista voivat olla samoja usealle 
eri ulottuvuuksille. Tällöin niitä kutsutaan geneerisiksi vaatimuksiksi. Nämä geneeriset vaatimuk-
set voidaan siirtää tasolle 2 käytettäväksi muiden ulottuvuuksien yhteydessä. 

Yleisellä profiililla (kuvio 5) tarkoitetaan toimintaympäristöstä ja tarkastelun kohteena ole-
vasta tietojärjestelmäkokonaisuudesta riippumatonta joukkoa vaatimuksia. Terveydenhuollon 
näkökulmasta tällaiset yleiset profiilit eivät siis muodostu terveydenhuoltospesifisistä vaatimuk-
sista. Yleiset profiilit voidaan siirtää tasolle 2 käytettäväksi muiden ulottuvuuksien yhteydessä.

2.3.5  Vaatimusten rakenne 

LS-CeRM-menetelmällä tuotetut sertifiointivaatimukset koostuvat seuraavista kahdeksasta 
peruselementistä:
• sertifioinnin kohde (TOC eli "target of certification")
• sertifioinnin alakohde (tarkennettu kohde) 
• vaatimusten alkuperä (esim. laki, asetus, standardi tai nimetty määrittelyasiakirja)
• sertifiointivaatimus ja vaatimuksen tarkempi selite
• vaatimuksen todennustapa 
• toteutusvastuu (ts. millä organisaatiolla tai organisaatioilla on vastuu siitä että vaatimus 

toteutuu)
• vaatimuksen yhteydet muihin vaatimuksiin
• kiireellisyysluokka.

Elementtien yksityiskohtainen merkitys ja sisältö on seuraava:

Sertifiointikohde (TOC)
Sertifiointivaatimusten ryhmittelyn pääelementti (pääotsikko). Tarkasteltava tietojärjestelmäko-
konaisuus jaetaan tasapainotettuun joukkoon sertifioinnin kohteita jotka edustavat kokonaisjär-
jestelmässä esimerkiksi eri prosessivaiheita. Ryhmittelyssä voidaan käyttää apuna käyttötapaus-
kuvauksia. On tarkoituksenmukaista identifioida kukin TOC sitä kuvaavalla nimellä. 

Alakohde (subTOC)
Varsinaiset TOC´t ovat usein suurehkoja kokonaisuuksia ja on tarkoituksenmukaista jakaa 
se pienempiin alakohteisiin, joihin konkreettiset vaatimukset kohdistetaan. Yksi TOC voi siis 
käsittää yhden tai useampia alakohteita, joihin kuhunkin kohdistetaan yksi tai useampia vaati-
muksia jotka kaikki todennetaan yhdessä. Myös tässä erittelyssä voidaan hyödyntää käyttötapaus/ 
alikäyttötapauskuvauksia.

Vaatimuksen numero
Yksittäiset sertifiointivaatimukset numeroidaan yksikäsitteisesti. Sertifioinnissa järjestelmiä ja 
organisaation toimintaa on järkevää tarkastella vaatimus kerrallaan, ja vaatimusnumeron avulla 
voidaan viitata suoraan tarkimpaan tasoon, jolla sertifiointia suoritetaan (kts. sertifiointivaatimus 
ja sen todentaminen). 
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Alkuperä
Alkuperä viittaa sertifiointikohteeseen tai alakohteeseen kohdistettujen vaatimusten lähdedoku-
mentteihin. Tietyllä vaatimuksella (tai myös sertifiointikohteella) voi olla useita eri lähteitä.

Sertifiointivaatimus / Vaatimus
”Vaatimus” sisältää varsinaisen sertifiointivaatimuksen kuvauksen. Monet sertifiointivaatimuksista 
voidaan ottaa tai johtaa sellaisenaan lähdedokumenteista. Joidenkin vaatimusten kohdalla on 
tarpeen yhdistellä useiden lähdedokumenttien asettamia vaatimuksia. Tällöin joudutaan mahdol-
lisesti myös tekemään vaatimusten yhteensovittamista ja lähdeaineiston tulkintaa. Vaatimukset 
esitetään sekä suorana lähdeviittauksena (esimerkiksi viittaus lakipykälään tai standardiin) että 
sanallisena selitteenä. Vaatimuksiin voidaan liittää laajempi sanallinen selite (ts. vaatimuksen 
selite/tarkennus).

Todennus
Todennus-kohdassa esitetään, kuinka vaatimuksen toteutuminen on todennettavissa. Kohdassa on 
ryhmitelty vaatimusten todentamistavat samantyyppisiin ryhmiin, jotta todentamisen yhteydessä 
voidaan samankaltaisilla menettelyillä hoitaa monia vaatimuksia. Vaatimusten todentamistavat 
on määritelty seuraavasti:

T = sovelluksen toiminnallinen testaus tarkoittaa sitä, että sovellusta kokeilemalla voidaan to-
dentaa, täyttyykö ko. vaatimus. Testaus kohdistuu monissa tapauksissa siihen, onko tietty toiminto 
toteutettu ja käytettävissä. Tarkka testaustapa tai testitapaus riippuu testattavasta sovelluksesta. 

K = katselmointi. Katselmoinnissa vaatimuksen todentaminen edellyttää käyttäjäorganisaati-
ossa tapahtuvaa menettelytapojen läpikäyntiä. Vaatimuksen todentaminen pelkän ohjelmiston tai 
sen testausympäristön avulla ei onnistu. Tähän ryhmään sisältyvät myös tarkastuksena tehtävät 
todentamistoimet silloin, kun tarkistetaan esimerkiksi määriteltyjen asioiden dokumentointia.

V = validointi tai tarkastus. Vaatimuksen todentamiseen tapahtuu vasten järjestelmän 
tuottamaa tarkkaa teknistä tuotosta (esimerkiksi loki tai sanomainstanssi) tai tarkkoja teknisiä 
testitapauksia. Monissa tapauksissa tämän tyyppisten vaatimusten todentamiseen voidaan myös 
automatisoida (esimerkiksi määrittelyjä vastaava sanoma voidaan tarkastaa ohjelmallisesti Sche-
matron-määrittelyjen avulla). 

Toteutuksen vastuu
Kohdassa on esitetty se tai ne toimijat tai organisaatiot, (esimerkiksi terveydenhuollon palvelu-
jen tuottaja, Kela, ohjelmiston tai tietojärjestelmän toimittaja, Stakes ja viranomainen) joiden 
vastuulla on toteuttaa vaatimuksen mukainen toiminta tai toiminto tai muuten huolehtia siitä, 
että vaatimus täyttyy.

Yhteydet muihin
Tämä osio käsittää sertifiointivaatimuksen tärkeimmät yhteydet muihin sertifiointivaatimuksiin, 
sertifiointikohteisiin tai toimintoihin. Vaatimusten ryhmittelyn yhteydessä on tarkoituksenmu-
kaista normalisoida vaatimuksia siten, että esimerkiksi monien eri käyttötapausten yhteydessä 
toistuvia vaatimuksia ei toisteta joka käyttötapauksen kohdalla vaan viitataan kerran määritel-
tyyn vaatimukseen. Tämä vaatimus voi koostaa useiden käyttötapausten samaan vaatimukseen 
liittyviä seikkoja yhteen.

Kiireellisyysluokka
Vaatimukset voidaan jakaa niiden toteuttamisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisiin kiireel-
lisyysluokkiin. Voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia kolmea toteutuksen kiireellisyysluokkaa 
(luokat 1, 2, ja 3):
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Luokka 1.Vaatimus on järjestelmien välisen integraation suunnittelun edellytys (esim. raja-
pintakohteet) tai sillä on mahdollisesti laajoja vaikutuksia järjestelmien sisäiseen toiminnallisuu-
teen tai käyttöönotettavuuteen. Vaatimuksen toteuttaminen on edellytys sille, tietojärjestelmää 
päästään pilotoimaan tai käyttämään tuotannossa.

Luokka 2. Vaatimuksen mahdolliset muutosvaikutukset järjestelmien toiminnallisuuteen 
ovat 1-prioriteetin kohteita rajallisempia tai ne sijoittuvat jonkin komponentin tai toimijan si-
säiseen, muille näkymättömään toiminnallisuuteen. 2-prioriteetin vaatimusten tarkentaminen 
on mahdollista rinnan 1-proriteetin kohteiden mukaisen toiminnallisen määrityksen ja ohjel-
mistosuunnittelun kanssa. Vaatimuksen toteuttamista edellytetään, mutta sen toteuttaminen ei 
välttämättä ole ehdoton pilotoinnin edellytys.

Luokka 3. Vaatimukseen liittyvät tilanteisiin joissa tarvittavia määrittelyjä ei ole vielä saata-
villa, tai vaatimuksella ei ole tunnistettavissa suoraa vaikutusta järjestelmien kehittämiseen. 

2.3.6  Vaatimusten todentaminen

Mahdollisia vaatimusten todentamistapoja ovat Leavittia mukaillen [36]:
• tuotteen testaus sertifiointivaatimuksia vasten laboratorioympäristössä
• tuotteen testaus sertifiointivaatimuksia vasten käyttöympäristössä
• tarkastus tai katselmointi sertifiointivaatimuksia vasten käyttäjäorganisaatiossa 
• käyttäjäkyselyt ja -haastattelut.

Edellä esitetyistä todentamistavoista erityisesti testaukset ja tarkastukset ovat olleet pohjana ser-
tifioinnin todentamistavoille [38]. On huomioitava, että sekä testauksia että tarkastuksia voidaan 
tukea tarkistuslistojen avulla ja niitä voidaan suorittaa sekä sisäisesti (organisaatio itse tarkastaa 
tai testaa sekä raportoi tulokset) että ulkoisesti (ulkoinen testaaja tai tarkastaja suorittaa toden-
tamisen). Testauksessa on huomioitava sekä toiminnallisuuden testaus (esimerkiksi löytyykö 
ohjelmistosta määritelty toiminto ja onko se toteutettu määritellyllä tavalla) että joidenkin vaati-
musten kohdalla rajapintatestaus (jota voidaan tukea esim. automatisoiduilla testauspalveluilla). 
Sertifiointivaatimukset ja todentamiset on tarkoituksenmukaista laatia siten, että niistä saa pohjan 
todentamisessa käytettäville tarkistuslistoille. 

Ohjelmistojen laadullisten ominaisuuksien kuten suorituskyvyn testaus on laajojen tie-
tojärjestelmäkokonaisuuksien kohdalla haastava tehtävä. Laadullisille ominaisuuksille ei aina 
kyetä laatimaan tarkkoja todentamismenetelmiä, koska ominaisuudet riippuvat usein monista 
ohjelmistoista, tietoverkon verkon kapasiteetista ja liikennemäärästä sekä kuormituksesta. Lisäksi 
sertifiointia on vaikea kohdistaa mihinkään kokonaisuuden yksittäiseen osaan. Suorituskyvyn 
testaukseen liittyy lisäksi yleensä palvelutasomäärittelyjä (esim. yli 90 % tapauksista vasteaika 
saa olla korkeintaan xx sekuntia), joiden todentamiseen tarvitaan todellinen käyttöympäristö ja 
mahdollisesti pidempiaikaista palvelutason seurantaa. 

2.3.7 Riskianalyysi ja riskien hallinta

Riskianalyysillä tarkoitetaan tiedon järjestelmällistä käyttöä riskien lähteiden tunnistamiseksi ja 
riskien vaikutuksen arvioimiseksi [39]. Riskien hallinnalla tarkoitetaan organisaation koordi-
noituja toimia ja kontrolleja suhteessa riskeihin [29]. ISO/IEC 27001 -standardissa Information 
Security Management Systems [40] on esitetty kokonaisvaltainen menetelmä tietoturvallisuuden 
hallinnan järjestelmälle. Vastaavasti ISO/IEC 13335 -standardissa on kuvattu miten uhat, haa-
voittuvuudet, riskit, kontrollit ja arvot liittyvät toisiinsa. 
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Tilanteissa, jossa tietojärjestelmän sertifioinnin tai evaluoinnin tavoitteena on riskien saami-
nen hallintaan, käytetään yleensä yhtenä lähtökohtana riskianalyysiä ja riskien hallintaa. Edellä 
mainittujen standardien lisäksi on riskien hallintaan saatavilla kaupallisia tuotteitta [41].

LS-CeRM-menetelmään ei ole sisällytetty erillistä riskianalyysiosiota, koska menetelmän 
ensisijainen tarkoitus on tietojärjestelmäkokonaisuuden määritysten mukaisuuden tarkastelu. 
Riskianalyysi ja riskien hallinta voidaan kuitenkin sisällyttää osaksi menetelmää siten kuin luvussa 
2.3.2 on kuvattu. LS-CeRM-menetelmän tason 3 tietojärjestelmäkokonaisuudelle voidaan tehdä 
riskianalyysi ja käytetyt tekniset välineet ja palvelut voidaan luokitella niiden riskitason mukaan. 
Riskianalyysin pohjalta voidaan tuottaa tasolle 2 spesifisiä vaatimuksia ja valita tasolta 4 halutun 
turvallisuustason toteuttavat välineet ja palvelut. Riskianalyysin ja riskien hallinnan kytkemistä 
LS-CeRM-menetelmään yhteyteen on kuvattu tarkemmin viitteessä [23].

2.4 LS-CeRM-menetelmän arviointia
Kehitetyssä LS-CeRM menetelmässä on yhteisiä piirteitä ja tietosisältöjä 3LGM-, ISO/IEC 15408 
ja CCHIT-menetelmien ja mallien kanssa. LS-CeRM-menetelmän erityinen piirre on se, että se 
soveltuu erityisesti laajojen ja monimutkaisten (esimerkiksi valtakunnallisten tai alueellisten) 
tietojärjestelmäkokonaisuuksien sertifiointivaatimusten laatimiseen, kun taas 3LGM- ja CC-
menetelmät on kehitetty silmälläpitäen yksittäistä tietojärjestelmää tai tietojärjestelmäpalvelua.

Graafista 3LGM-menetelmää on käytetty mm. sairaalan tietojärjestelmän mallintamiseen 
ja tietojärjestelmän mallintamiseen lähtien liiketoimintamallista. 3LGM-menetelmä on havain-
nollinen ja sen tasoajattelua on hyödynnetty LS-CeRM-menetelmässä uudessa muodossa ja 
uudenlaisessa kontekstissa.

ISO/IEC 15408 ja kehitetyn menetelmän yhteisiä piirteitä ovat mm. ympäristöanalyysi ja 
tarkastelun kohteiden valinta. Koska LS-CeRM-menetelmä on suunnattu laajoihin tietojärjestel-
mäkokonaisuuksiin, ei siinä ole käytetty ISO/IEC 15408 -standardin PP-ajattelutapaa.

CCHIT:n tuottamat kriteerit on kehitetty käytössä olevien ja laajalti hyväksyttyjen teollisuus-
standardien pohjalta perustuen realistisiin käyttötapausskenaarioihin [21]. CCHIT:n kriteereitä 
on kehitetty kolmessa kategoriassa (functionality, security and realiability sekä interoperability) 
mm. sähköiselle polikliiniselle potilaskertomukselle. LS-CeRM-menetelmässä on samoin kuin 
CCHIT:n menetelmässä mahdollista hyödyntää käyttötapauskuvauksia sertifioinnin kohteiden 
valitsemisessa ja analyysissä. Käyttötapauskuvausten rinnalla myös prosessikuvaukset voivat toi-
mia tietojärjestelmäkokonaisuuden analyysin pohjana. LS-CeRM-menetelmässä on mahdollista 
kehittää vaatimuksia monille eri tavoin määritellyille ulottuvuuksille. CCHIT-menetelmässä ei 
käytetä ulottuvuus käsitettä, mutta CCHIT: n käyttämä WG-luokka (ks. luku 1.4.4) vastaa pitkälle 
ulottuvuuskäsitettä.

CCHIT:n tähän mennessä tuottamat kriteerit ovat varsin yleisiä (esimerkkinä seuraava 
kriteeri: ”The system shall provide the ability to include demographic information in reports”). 
Kuitenkin tieturvallisuuden kohdalla vaatimukset ovat konkreettisia ja niiden lähteissä viitataan 
lakeihin ja kansainvälisiin standardeihin. CCHIT:n käyttämä vaatimusten tärkeys käsittää nykyi-
sellään kolme luokkaa (High, Medium ja Low). Vastaavasti LS-CeRM-menetelmässä on mah-
dollista käyttää rajoittamatonta määrää tärkeys/kiireellisyysluokkia. Vaatimusten todentamista ei 
CCHIT:ssa ole käsitelty. CCHIT:n tuottamat vaatimukset rajautuvat tällä hetkellä polikliiniseen 
potilaskertomukseen, kun taas LS-CeRM-menetelmällä on tuotettu vaatimuksia kokonaiselle 
kansalliselle terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuudelle. Yhteistä LS-CeRM-menetelmälle 
ja CCHIT:n kriteereille on edellä mainittujen piirteiden lisäksi myös taustatiedon lähde (source 
of reference) käsitteen käyttö.
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LS-CeRM:ssä on hyödynnetty muutamia CC-menetelmän piirteitä. Näitä ovat mm. sertifi-
oinnin kohteen ympäristöanalyysi, tietoturvakohteet ja tieturvavaatimukset. Yksi menetelmien 
periaatteellisista eroista on se, että CC on kehitetty tuotteille mutta LS-CeRM-menetelmä tar-
kastelee laajaa useiden eri tuotteiden ja palvelujen muodostamaa tietojärjestelmäkokonaisuutta. 
LS-CeRM-menetelmän yksi tärkeimmistä soveltamistavoista on käyttää sitä prosessien ja tietojen 
käsittelyn lain ja määritysten mukaisuuden todentamiseen. Toisaalta LS-CeRM-menetelmää on 
mahdollista käyttää samalla tavoin kuin CC´ta valitsemalla vaatimustasoksi tietojärjestelmän 
kehittäjien, arvioitsijoiden tai asiakkaiden määrittämää tasoa.

Toisin kuin tilanne on CCn kohdalla, ei LS-CeRM-menetelmän käyttöalue rajoitu pelkäs-
tään tietoturvallisuuteen. Sitä voidaan käyttää monien erilaisten toiminnallisten ja teknisten 
vaatimusten tuottamiseen. 
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3 KANSALLINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI   
 SERTIFIOINTIVAATIMUSTEN NÄKÖKULMASTA

3.1  Kansallinen terveydenhuollon tietojärjestelmä-   
 arkkitehtuuri 
Kansallinen terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittäminen on ollut pitkällisen 
prosessin tulos. Arkkitehtuuria on kehitelty useissa STM:n työryhmissä ja kehitystyön tuloksia 
raportoitu ryhmien tuottamissa raporteissa. Näistä mainittakoon:
• STM työryhmämuistio sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien valtakunnalliseksi määrit-

telystä ja toimeen panosta (STM:n työryhmämuistioita 2003:38)
• STM:n työryhmämuistio potilastietojen arkistopalvelusta (Kansallinen sähköinen poti-

lastietojen arkistopalvelu, Toiminnallinen vaatimusmäärittely, STM työryhmämuistioita 
2005:1). 

• valtakunnallisella tasolla kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri määriteltiin STM:n 
työryhmämuistiossa "Terveydenhuollon valtakunnallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin 
periaatteet, Alueellisista ratkaisuista kansalliseen kokonaisuuteen" (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön selvityksiä 2006:8) [42].

Edellä kuvatun määrittelytyön rinnalla on STM:n toimesta viime vuosina kehitetty uutta lain-
säädäntöä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiakastietojen käsittelystä ja sähköisestä 
lääkemääräyksestä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
159/2007 ja Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). Nämä lait viimekädessä määrittävät ter-
veydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin keskeiset ominaisuudet ja rakenteet. 

Kuvio 6. Suomen kansallinen terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuuri 
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Kansallinen terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuuri on paikallisesti ja alueellisesti ha-
jautettujen ja valtakunnallisesti keskitettyjen palvelujen ja toimintojen yhdistelmä. Hajautettuja 
toimintoja ovat terveydenhuollon potilaiden välitöntä palvelua tukevat sähköiset potilastietojär-
jestelmät ja sähköiset kansalaisille suunnatut eTerveyspalvelut. Keskitettyjä palveluja ovat mm. 
varmentamispalvelut, suostumusten hallintapalvelut, termi- ja koodistopalvelut, asiakirjojen 
arkistopalvelut ja sähköisten lääkemääräysten hallintapalvelut.

KANTA-arkkitehtuuri (kuvio 6) kuvaa terveydenhuollon valtakunnallista tietojärjestel-
mäarkkitehtuuria erityisesti kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen näkökulmasta. Kansallisen 
arkkitehtuurin keskeiset palvelut ja toiminnot on puolestaan esitetty kuviossa 7 [43].

Kuvio 7. KANTA-arkkitehtuurin palvelut [43]

3.2 Valtakunnalliset ja KANTA- tietojärjestelmäpalvelut
Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut on määritelty asiakastietolaissa sekä laissa sähköisestä 
lääkemääräyksestä. Niiden mukaan valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja ovat seuraavat 
kuusi palvelua:
• Kansaneläkelaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen reseptikeskus jonne potilaan sähköiset 

lääkemääräykset ja lääkkeiden toimitustiedot talletetaan, ja josta näitä tietoja voidaan toi-
mittaa potilaalle tai hänen suostumuksellaan hänen hoitoonsa tai lääkintäänsä osallistuville 
tahoille. Lisäksi Kela ylläpitää reseptiarkistoa

• arkistopalvelut (ks. AsTL 4 luku 14§) ovat asiakirjojen säilytystä, käyttöä ja luovutusta var-
ten ylläpidettäviä tietojärjestelmäpalveluja. Näihin palveluihin kuuluu myös luovutuslokien 
arkistointipalvelu. Kela toteuttaa ja vastaa näistä palveluista.

• suostumus- ja hakemistopalvelut ovat asiakirjojen luovutusta varten tuotettavia Kelan yllä-
pitämiä valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja
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• koodistopalvelu on Stakesin ja Kelan yhteisesti toteuttama kokonaisuus, jossa Stakes vastaa 
palvelun sisällöstä ja Kela tekniikasta

• Kelan ylläpitämä lääketietokanta, joka sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kan-
nalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta, keskenään vaihtokel-
poisista lääkevalmisteista sekä korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista

• varmenne- ja attribuuttipalvelut ovat Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) tuot-
tamia valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja.

KANTA-palvelut muodostuvat edellä mainituista valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista ja 
joukosta niitä tukevia useimmiten teknisluontoisia tietojärjestelmäpalveluja. Tällaisia ovat mm. 
viestinvälityspalvelut, potilaskertomusten rekisteröintipalvelu ja ns. asiakirjakokonaisuuden 
"koostamispalvelu".
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4 TJSERT-HANKE, VAATIMUSTEN KOHDISTAMINEN,    
 JÄSENTELY JA RAJAAMINEN

TJSERT-hanke oli Stakesin tietoyhteiskuntayksikön ja STM:n vuosina 2007–2008 toteutettu 
yhteishanke, jonka tehtävänä oli tuottaa luvussa 3 kuvatulle sähköisen lääkemääräyksen ja KAN-
TA-palvelujen tietojärjestelmäkokonaisuuksille yhteistoiminnallisuuden, tietoturvallisuuden 
ja toiminnallisuuden kattavat sertifiointivaatimukset. Tavoitteena oli laatia sertifiointikriteerit, 
jotka ovat sekä konkreettisia että ohjelmatoimittajien näkökulmasta toteutuskelpoisia. Hankkeen 
keskeinen lähtökohta on ollut se, että kaikki sertifiointivaatimukset johdetaan ennen hankkeen 
päättymistä laaditusta aineistosta, eikä hankkeessa tuoteta uusia valmiiseen lähde/taustamateri-
aaliin perustumattomia vaatimuksia. 

TJSERT-projekti on toimeksiantonsa mukaisesti keskittynyt tuottamaan tietojärjestelmien 
teknistä yhteistoiminnallisuutta tukevia, toiminnallisuuteen ja tietoturvallisuuteen liittyviä laatu-
vaatimuksia käyttäen lähteinä lakeja, valmiita määrittelyjä ja standardeja. Hanketta ja sen tuotoksia 
on kuvattu yksityiskohtaisesti www-osoitteesta http://sty.stakes.fi/FI/hankkeet/kotimaiset/kanta.
htm löytyvillä raporteilla. 

Sertifiointivaatimusten tuottamisessa on käytetty tämän raportin luvussa 2 kuvattua LS-
CeRM-menetelmää. 

Laaditut sertifiointivaatimukset on toimitettu TJSERT -hankkeen loppuraportin liitteinä STM:lle 
sähköisessä muodossa olevina taulukoina. STM vastaa vaatimusten jatkotyöstämisestä, hyväk-
symisestä ja päättää ajankohdan, koska vaatimukset tulee täyttää.

4.1 Sertifiointivaatimusten tarkoitus, kohde ja ulottuvuudet 
TJSERT-hankkeessa sertifiointivaatimusten kohteena olivat sähköisen lääkemääräyksen ja KAN-
TA-palvelujen (mukaan lukien sähköinen potilaskertomusarkisto) muodostamat tietojärjestel-
mäkokonaisuudet. Vaatimusten ensisijaisena tarkoituksena oli tuottaa vaatimukset joilla voidaan 
todentaa em. valtakunnallisten tietojärjestelmäkokonaisuuksien lain ja määritysten mukaisuus. 
Sertifioinnin ulottuvuuksiksi määriteltiin STM:n taholta tietojärjestelmien yhteistoiminnallisuus 
(erityisesti tekninen yhteistoiminnallisuus), tietoturvallisuus ja toiminnallisuus (functionality). 

Tuotetut vaatimukset ovat siis vähimmäisvaatimuksia jotka kaikkien valtakunnallisen tieto-
järjestelmäkokonaisuuden käyttäjien ja palvelujen tuottajien tulee täyttää, jotta ne voivat liittyä 
käyttämään kansallisia tietojärjestelmäpalveluja. Vaatimukset pyrittiin laatimaan mahdollisim-
man teknologiariippumattomiksi. Tapauksissa, joissa kansallisella lailla, asetuksella tai normilla 
on määritetty tekniikkaan liittyvä palvelu tai toiminto ”pakolliseksi”, on tämä tekninen ratkaisu 
sisällytetty osaksi kyseiseen kohteeseen liittyvää sertifiointivaatimusta.

Liitteessä 1 on havainnollistettu esimerkin avulla LS-CeRM-menetelmän soveltamista KAN-
TA-palvelujen yhteen prosessiin (subTOC’). Kohteena olevassa prosessissa sähköinen potilastie-
tojärjestelmä koostaa arkistoitavan asiakirjan omaan paikallisen tietojärjestelmäänsä talletetuista 
potilastiedoista. Liitteen 1 kuviossa 1 on konkretisoitu esimerkin muodossa luvun 2.3.4 kuvassa 
4 esitettyjä vaiheita. Liitteen 1 kuviossa 2 on puolestaan esitetty suorasanaisen tekstin muodossa 
esimerkkejä tarkastelun kohteena olleelle prosessille laadituista sertifiointivaatimuksista.
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4.1.1  Yhteistoiminnallisuus, tietoturvallisuus ja toiminnallisuus

TJSERT-hankkeen ulottuvaisuudet: yhteistoiminnallisuus, tietoturvallisuus ja toiminnallisuus 
on määritelty seuraavasti:

Yhteistoiminnallisuudella (interoperability) tarkoitetaan tietojärjestelmien kykyä vaihtaa 
palveluita, informaatiota ja dataa keskenään. Yhteistoiminnallisuuden tavoitteena on se, että 
eri osapuolet ymmärtävät toisiaan. Epäyhtenäissyyttä voi esiintyä mm. järjestelmä-, syntak-
si-, struktuuri-, ja sematiikka tasoilla [27]. Järjestelmätason yhteistoiminnallisuudesta voidaan 
käyttää termiä tekninen yhteistoiminnallisuus [44]. Strukturaalisuus liittyy siihen, että tieto on 
rakenteeltaan yhteensopiva tietoa vastaanottavan tietojärjestelmän kanssa. Semanttisella yhteis-
toiminnallisuudella varmistetaan, että tietojen vastaanottaja ymmärtää tiedon samalla tavalla 
kuin lähettäjä [45]. 

TJSERT-hankkeessa vaatimusten painopisteitä ovat olleet tekninen ja rakenteellinen yh-
teistoiminnallisuus, mutta myös semanttista yhteistoiminnallisuutta on tarkasteltu mm. potilas-
kertomusten tietorakenteiden ja kuvailutietojen osalta. Koska tietoturvallisuudella ja teknisellä 
yhteistoiminnallisuudella on liittymäkohtia, on niitä analysoitu myös kokonaisuutena. 

Tietoturva ja tietosuoja (yksityisyyden suoja). Tietoturvalla tarkoitetaan kaikkia niitä hallin-
nollisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan informaation luottamuksellisuus ja eheys sekä 
järjestelmien käytettävyys. Tietoturvan osatekijöitä ovat tietojen luottamuksellisuus, muuttumat-
tomuus, saatavuus, kirjanpito ja jäljitettävyys [45]. Luottamuksellisuus on ominaisuus joka kertoo, 
että tieto ei ole paljastunut tai käytössä ulkopuoliselle henkilölle, prosessille tai järjestelmälle. 

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilön yksityisyyden suojaamista henkilöön yhdistettävissä 
olevan tietojen käsittelyn osalta. Tätä tarkoitusta varten henkilöt on suojattava oikeudettomalta 
tai jollain tavoin henkilöä vahingoittavalta käytöltä. Tietosuoja on yksilön suojaa. Tietotuoja on 
perimmältään ihmisoikeuksien suojaa ja perusoikeuksien suojaa. Tietosuoja on yksityisyyttä ja 
siksi merkitsee myös rekisterivapauden rajoituksia. Perustuslaki määrää yksityiselämän suojan 
perusoikeudeksi. Perustuslaki määrittelee myös luottamuksellisen viestinnän suojan. 

Tietoturvan ja yksityisyyden suojan keskeisiä lähtökohtia ovat TJSERT-hankkeessa olleet 
EU:n tietosuojadirektiivi, kansalliset lait ja asetukset ja ISO 27799 -standardi. ISO 27799 -stan-
dardin perusteella on yhdeksi keskeiseksi vaatimukseksi otettu se, että jokaisella tarkasteltavalla 
tietojärjestelmällä tulee olla laadittuna tietoturva- ja suojapolitiikat.

Terveydenhuollon asiakastiedot liittyvät miltei aina tunnistettavaan henkilöön ja ovat sekä 
arkaluontoista että salassa pidettäviä samalla, kun palvelujen tuottajien näkökulmasta tietojen 
saatavuus ja käytettävyys tulee taata. Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta tulee turvata hänen 
yksityisyys, itsemääräämisoikeus, mahdollisuus osallistua ja tehdä itseään koskevia informoituja 
päätöksiä. Sertifiointivaatimuksissa nämä kaikki näkökohdat on pyritty tasapainottaan mahdol-
lisimman hyvin.

Toiminnallisuudella tarkoitettiin TJSERT-projektissa niitä palvelun, tuotteen tai ohjelmis-
ton ominaisuuksia jotka se kykenee tuottamaan määritysten tai asetettujen laatuvaatimusten 
mukaisesti. Toiminnallisuusvaatimukset on johdettu ensisijaisesti asiakastietolaista, sähköisen 
lääkemääräyksen laista, asetuksista, toiminnallisista määrityksistä ja käyttötapauskuvauksista.

4.1.2  Vaatimusten kohdistaminen 

Kuten aikaisemmin on todettu, ovat TJSERT-hankkeessa laaditut vaatimukset vähimmäisvaati-
muksia jotka terveydenhuollon potilastietojärjestelmien, sähköisen lääkemääräyksen tietojär-
jestelmien ja KANTA-palvelujen tulee täyttää, jotta ne voidaan liittää osaksi terveydenhuollon 
kansallista tietojärjestelmäkokonaisuutta. Vaatimuksia on kohdistettu kaikille osapuolille ja 
kansallisen tietojärjestelmäkokonaisuuteen (kuvio 6) kuuluville tietojärjestelmille. Potilastieto-
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järjestelmien osalta sertifiointivaatimukset on kohdistettu vain niihin paikallisten ja alueellisten 
tietojärjestelmien toimintoihin, joita tarvitaan asiakastietolaissa määriteltyjen valtakunnallisten 
tietojärjestelmäpalvelujen käyttämisessä ja asiakastietojärjestelmien liittämisessä kansalliseen 
terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuteen.

Vaatimusten kohdistamisessa käytetään tavallisesti apuna käyttötapauskuvauksia. TJSERT-
projektissa oli kuvauksia saatavilla vain sähköisen lääkemääräyksen toiminnoista. Koska käyttöta-
pauskuvauksia ei KANTA-palveluista ollut käytettävissä, johdettiin kansallisesta terveydenhuollon 
tietojärjestelmäarkkitehtuurista luvussa 2.3 kuvatulla menetelmällä ne prosessit (ja aliprosessit) 
joihin sertifiointivaatimusten laatiminen kohdistettiin. Kaikkiaan sertifiointivaa-timukset koh-
distettiin seuraaviin prosesseihin:
• seuraavat toimintayksiköiden potilastietojärjestelmien ja aluetietojärjestelmien prosessit
 – tietojen kerääminen potilastietokannoista arkistoitaviin asiakirjoihin
 – arkistoitavan asiakirjan muodostaminen ja lähettäminen arkistoon
 – asiakirjojen käyttö- ja luovutuspyynnöt 
 – asiakirjojen vastaanottaminen arkistosta
 – asiayhteyden varmentavan asiakirjan tuottaminen
• potilaskertomusarkiston kanssa käytävään tiedonvaihtoon liityvät toiminnot
• asiakirjojen sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin toiminnot
• sähköisen lääkemääräyksen tuottamiseen ja käsittelyyn liittyvät toiminnot apteekeissa ja 

potilastietojärjestelmissä 
• potilastietojärjestelmien, reseptinkirjoitusohjelmistojen, apteekkijärjestelmien ja reseptiar-

kiston väliseen tiedonvälitykseen liittyvät toiminnot
• eReseptitietokannan toiminnot
• kansalaisen ja potilaan käyttöliittymän toiminnot.

Lisäksi vaatimukset kohdistettiin edellä mainittujen toimintojen edellyttämiin tunnistamisiin, 
sähköisiin allekirjoituksiin, suostumusten/kieltojen käsittelyyn ja asiayhteyden varmentavan 
dokumentin tuottamiseen.

4.2  Käytetty pohjamateriaali ja aineistot
Vaatimusten laatimisen tausta-aineistona on käytetty lakeja, asetuksia, STM:n laadittamia toi-
minnallisia ja teknisiä määrittelydokumentteja ja standardeja. Koska vaatimusten tavoitteena oli 
ensisijaisesti varmistaa potilastietojärjestelmien, sähköisen lääkemääräyksen tietojärjestelmien 
ja KANTA- palvelujen lain- ja määritysten mukaisuus, on sertifiointivaatimukset ensisijaisesti 
johdettu: 
• voimassa olevista laeista, asetuksista ja STM: n ohjeista
• tietojärjestelmälle asetetuista toiminnallisista tavoitteista
• kansallisesti käytettäväksi sovituista standardeista
• kansallisen terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuurin hyväksytyistä määrityksistä
• valtionvarainministeriön ja sisäasianministeriön VAHTI- ryhmän ohjeistuksista
• tietohallinnon hyvän käytännön ohjeistuksista. 

Keskeiset vaatimusten laadinnassa käytetyt lait, asetukset, ohjeistukset ja standardit on esitetty 
liitteessä 2.
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4.3  Kriteerien jäsentely
Toteuttamisen ja todentamisen helpottamiseksi on tuotetut sertifiointivaatimukset ryhmitelty 
seuraaviin kokonaisuuksiin:
• geneeriset vaatimukset ovat vaatimuksia, joiden pitää toteutua useissa eri prosesseissa ja koh-

teissa. Tyypillinen geneerinen vaatimus on tunnistaminen, jota tarvitaan useissa sähköisen 
lääkemääräyksen ja KANTA-palvelujen prosesseissa. Geneeristen vaatimusten käyttäminen 
parantaa myös vaatimusten luettavuutta ja vähentää toistoa.

• vaatimukset sähköisen lääkemääräyksen prosessille ja palveluille
• vaatimukset KANTA-palveluja käyttävälle asiakastietojärjestelmälle. Tähän kokonaisuuteen 

on koottu ne vaatimukset, jotka koskevat arkistoitavan asiakirjan ja asiakirjakokonaisuuden 
muodostamista asiakastietojärjestelmässä, asiakirjan toimittamista arkistoon ja asiakirjan 
luovuttamispyynnön tuottamista

• suostumusten ja kieltojen hallinnan palveluille asetettavat vaatimukset
• pitkäaikaisarkistoinnin vaatimukset
• muut vaatimukset valtakunnallisille tietojärjestelmäpalvelujen tuottajille ja KANTA-palve-

luille 
• tukitoiminnoille asetettavat vaatimukset. 

Asiakastietojärjestelmällä tarkoitettiin TJSERT-hankkeessa terveydenhuollon palveluntuottajan 
tietojärjestelmää, joka käsittelee sähköisessä muodossa olevia hoitotietoja ja hallinnoi potilasasia-
kirjoja (esim. potilaskertomusjärjestelmä). Tällaisten järjestelmien kirjo on laaja, mutta niiden 
kaikkien tulee täyttää laadittujen vaatimusten pohjalta STM:n hyväksymät minimivaatimukset, 
jotta tietojärjestelmät voisivat liittyä käyttämään KANTA-palveluja. 

Vaatimukset on laadittu siten, että niitä voidaan soveltaa eri toimittajien rakentamiin tie-
tojärjestelmiin.

4.4  Vaatimusten laadinnassa tehdyt rajaukset
Sertifiointivaatimusten laadinnan painopiste on ollut STM:n toimeksiannon mukaisesti sähköisen 
lääkemääräyksen, KANTA-palvelujen ja eArkiston perustoiminnallisuudessa. Laaditut vaatimuk-
set kattavat varsinaisten KANTA-palvelujen lisäksi osan palveluntuottajien potilaskertomusjär-
jestelmän toiminnoista. Potilastietojärjestelmien ja terveydenhuollon organisaatioiden kohdalla 
on rajauduttu kansallisiin palveluihin liittymiseen, asioimiseen eArkiston kanssa ja niitä tehtäviä 
tukeviin toimintoihin. Vaatimukset eivät siis kata kuin osan potilastietojärjestelmän kaikista 
toiminnoista. Esimerkkinä rajauksesta on potilastietojärjestelmän käyttöoikeuksien hallinnan 
järjestelmä, joka ei kuulu laadittujen vaatimusten piiriin. 

TJSERT-hanke rajattiin ennen sen käynnistymistä rahoittajan toimesta siten, että se ei mää-
rittele tai tuota varsinaista sertifiointipalvelua. 

Sertifiointivaatimusten kehittämisen yhteydessä käytettävistä dokumenteista ilmestyi hank-
keenaikana uusia versioita, joita huomioitiin mahdollisuuksien mukaan vaatimusten laadinnassa. 
Kaikista vaatimuksiin vaikuttavista dokumenteista ei kuitenkaan saatu projektin päättymiseen 
mennessä viimeisimpiä tai lopullisia versioita, eikä niillä siten ole ollut vaikutusta laadittuihin 
vaatimuksiin.

Hankkeessa ei tuotettu varsinaisia täydennyksiä pohjana käytettyyn materiaaliin. Silloin, 
kun pohjamateriaalin kehityskohteita (mm. epäselvät vaatimukset, ristiriitaisuudet, loogisesti 
puuttuvat osat) havaittiin, välitettiin niistä tieto materiaalin tuottajille. Pohjamateriaalin tuotta-
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jat ovat useimmiten myös ottaneet huomioon lähetetyn palautteen uusien materiaaliversioiden 
laatimisen yhteydessä.

Arkistoitavan potilaskertomuksen substanssinsisällön kohdalla (esimerkiksi HL7CDA do-
kumentin yksityiskohtainen tietosisältö ja potilaskertomuksen erikoisalakohtaiset merkinnät) 
vaatimukset edellyttävät sitä, että noudatetaan tehtyjä ja dokumentoituja määrittelyjä. Näitä 
määrittelyjä ei kuitenkaan ole purettu yksityiskohtaisiksi sertifiointivaatimuksiksi.
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5 TJSERT-HANKKEESSA TUOTETUT SERTIFIOINTIVAATIMUKSET

5.1  Ympäristöanalyysi
Sekä sähköisen lääkemääräyksen tietojärjestelmäkokonaisuudelle että KANTA-palveluille suori-
tettiin tietoturvallisuuden, yhteistoiminnallisuuden ja toiminnallisuuden käsittävä ympäristöana-
lyysi. Liitteessä 2 on esitetty yhteenveto niistä ympäristöanalyysissä käytetyistä laeista, asetuksista 
ja ohjeista jotka otettiin huomioon sertifiointivaatimuksen laadinnassa.

5.2  Geneeriset sertifiointivaatimukset
Kun LS-CeRM menetelmää sovellettiin sekä sähköiseen lääkemääräykseen että KANTA-palve-
luhin, tunnistettiin yhteensä 21 kummallekin tietojärjestelmäkokonaisuudelle yhteistä vaatimus-
kohdetta. Nämä geneeriset vaatimuskohteet on ryhmitelty kuuteen pääluokkaan, taulukko 1.

TAuLuKKo 1. TJSERT hankkeessa tunnistetut geneeriset vaatimuskohteet

TG1 Tunnistaminen
TG1.1 Potilaan tunnistaminen
TG1.2 Ammattihenkilön tunnistaminen
TG1.3 Käyttöoikeudet
TG1.4 Terveydenhuollon toimintayksikön tunnistaminen
TG1.5 Potilaan ja kansalaisen tai hänen käyttämänsä yhteyden/sovellutuksen tunnistaminen
TG1.6 Sähköisen arkiston ja sen palvelimen tunnistaminen ja todentaminen. Reseptikeskuspalvelimen 
tunnistaminen ja todentaminen

TG2 Sähköinen allekirjoitus
TG2.1 Sähköinen allekirjoitus potilas tai kansalainen
TG2.2 Sähköinen allekirjoitus ammattihenkilö
TG2.3 Sähköinen järjestelmä allekirjoitus
TG2.4 Sähköinen allekirjoitus, KANTA-arkisto

TG3 Potilaan informointi

TG4 Viestinvälitys ja sanomat
TG4.1 Sanoman luottamuksellisuus
TG4.2 Sanomien välitys 
TG4.3 Sanomanvälityksen ja viestinnän toiminnallisuus 
TG4.4 Sanoman- ja viestinvälitykseen liittyvät tekniset lokitiedot
TG4.5 Sanoman muuttumattomuus ja sen sisältämän asiakirjan eheys viestinvälityksessä

TG5 Lokitiedot – luovutus- ja käyttöloki

TG6 Asiakirjojen alkuperäisyys ja tunniste

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki geneerisestä sertifiointivaatimuksesta kohdistuen ”potilaan 
tunnistamiseen”. Kuten liitteestä ilmenee sisältyy vaatimukseen tarkentavan sanallisen kuvauksen 
lisäksi seuraavat tiedot: vaatimuksen alkuperä, sertifiointivaatimuksen yksityiskohtainen kuvaus 
ja sen tarkentava selite, vaatimuksen todentamismenettely, ketkä ovat vastuussa vaatimuksen 
toteuttamisesta ja mikä on vaatimuksen kiireellisyysluokka.
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5.3  Vaatimukset sähköiselle lääkemääräykselle

5.3.1 Sähköisen lääkemääräyksen toiminnallisuus ja käyttötapaukset

Sähköiseen lääkemääräykseen liittyvät sertifiointivaatimukset tuotettiin TJSERT-hankkeessa 
Kuopion yliopiston toimesta. Sähköiseen lääkemääräykseen liittyvien sertifiointivaatimusten 
pohjana käytettiin ensisijaisesti Kelan eReseptidokumentaation versioita 1.5, 1.6 sekä 2.0. Näi-
den määrittelyjen mukaiset vaatimukset muodostivat rungon sähköiseen reseptiin liittyvien 
potilastietojärjestelmien ja apteekkijärjestelmien sertifiointivaatimuksille. Toisen tärkeän pohjan 
muodostivat aiheeseen liittyvät lait, asetusluonnos ja HL7-määritykset, joista myös ilmestyi uusia 
versioita määritystyön aikana (versiot 2.0, 2.3 ja 2.4). Kaikkiaan 13 eri pohjadokumentin 29 eri 
versiosta huomioitiin laadittaessa eReseptin sertifiointivaatimuksia.

Kansallisen sähköisen lääkemääräyksen (eResepti) keskeinen toiminnallisuus on sähköisten 
lääkemääräysten tuottaminen sekä niiden ja uusimispyyntöjen tarkastelu ja käsittely potilastieto-
järjestelmissä. Potilaskertomusjärjestelmille määriteltiin kaikkiaan 17 käyttötapausta, taulukko 
2, [46].

TAuLuKKo 2. eReseptijärjestelmän käyttötapaukset

• Muuta käyttäjän oikeuksia
• Tunnista käyttäjä ja tarkista valtuutus
• Kirjaudu ulos 
• Tarkastele lääkemääräyksiä, lääketoimituksia ja uusimispyyntöjä 
• Kirjoita lääkemääräys 
• Lähetä allekirjoitetut lääkemääräykset ja lääkemääräysten korjaukset 
• Mitätöi lääkemääräys 
• Korjaa lääkemääräystä 
• Tulosta yhteenveto sähköisistä lääkemääräyksistä 
• Alikäyttötapaus – Hae tietoja reseptikeskuksesta 
• Alikäyttötapaus – Poista reseptikeskuksesta haetut tiedot potilaskertomusjärjestelmästä
• Poista lääkemääräyksen lukitus 
• Käsittele uusimispyynnöt 
• Hylkää tai palauta uusimispyyntö 
• Ohjaa uusimispyynnöt käsittelyyn 
• Tulosta potilasohje 
• Tee uusimispyyntö

Vastaavasti apteekkijärjestelmille määriteltiin 19 käyttötapausta koskien lääkkeiden toimituksia, 
lääkemääräysten korjauksia, tietojen tarkastelua ja muita toimintoja, taulukko 3, [47].

Käyttötapaukset muodostivat luontevan pohjan sertifiointikohteiden ryhmittelylle. Sertifioin-
tivaatimuksissa painotettiin käyttötapaus- ja vaatimusdokumenttien mukaisia toiminnallisia omi-
naisuuksia sekä liitettävyyden kannalta tärkeiden HL7-määrittelyjen keskeisimpiä vaatimuksia. 
Joukko sertifiointikohteita tunnistettiin koskevaksi sekä potilaskertomus- että apteekkijärjestelmiä. 
Myös muutamia yleisiä vaatimuksia sekä reseptikeskukseen että muihin KANTA-palveluihin 
liittyville tietojärjestelmille tunnistettiin ja tarkennettiin.
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TAuLuKKo 3. Apteekkijärjestelmän käyttötapaukset sähköisen lääkemääräyksen yhteydessä

• Muuta käyttäjän oikeuksia 
• Tunnista käyttäjä ja tarkasta valtuutus 
• Kirjaudu ulos 
• Alikäyttötapaus – Hae tietoja reseptikeskuksesta 
• Alikäyttötapaus – Poista reseptikeskuksesta haetut tiedot apteekin tietojärjestelmästä
• Valitse toimitettavat lääkemääräykset 
• Tee lääketoimitus 
• Lähetä allekirjoitetut lääketoimitukset 
• Tulosta yhteenveto sähköisistä lääkemääräyksistä 
• Mitätöi lääketoimitus 
• Korjaa lääkemääräystä 
• Korjaa lääketoimitusta 
• Päivitä lääkemääräyksen tilatietoja 
• Lähetä uusimispyyntö 
• Tarkasta lähetettyjen uusimispyyntöjen tilat 
• Mitätöi lääkemääräys 
• Lähetä allekirjoitettu lääkemääräyksen korjaus 
• Lähetä allekirjoitettu lääkemääräyksen mitätöinti 
• Lähetä allekirjoitettu lääketoimituksen mitätöinti

5.3.2  Sähköisen lääkemääräyksen sertifiointivaatimukset

eReseptin sertifiointivaatimustyö eteni lähdemateriaalin pohjalta siten, että vaatimuksia koottiin 
lähdemateriaalista, minkä jälkeen vaatimuksia jäsenneltiin ja niille kehitettiin todentamisme-
nettelyt. Eri vaatimuksista ja sertifiointikohteista muodostettiin linkitykset sekä pohjana oleviin 
lakeihin ja asetuksiin että tarkempiin teknisiin määrittelyihin. Tässä hyödynnettiin erityisesti LS-
CeRM-menetelmässä esitettyä vaatimusten sisällöllistä jäsentämistä sekä käyttötapauspohjaista 
sertifiointikohteiden (TOC) muodostamista. 

Potilaskertomusjärjestelmien sertifiointivaatimuksia varten muodostettiin 22 pääosin 
käyttötapauspohjaista toimintoa, jotka ryhmiteltiin 53 sertifiointikohteeseen. Näihin kohteisiin 
tarkennettiin 220 potilaskertomusjärjestelmiin ja terveydenhuollon palveluja tuottaviin organi-
saatioihin kohdistuvaa sertifiointivaatimusta, joista 211 sisältää myös todentamistavan.

Apteekkijärjestelmien sertifiointivaatimuksia varten muodostettiin vastaavasti 21 toimintoa, 
88 sertifiointikohdetta (pois lukien eri toimintojen yhteiset kohteet) sekä 237 apteekkijärjestelmiin 
ja apteekkeihin kohdistuvaa sertifiointivaatimusta ja 183 todentamista.

Lisäksi määriteltiin viisi kohdetta ja toimintoa, jotka sisältävät 14 sekä potilaskertomusjär-
jestelmiin että apteekkijärjestelmiin kohdistuvaa sertifiointivaatimusta (13 todentamista), sekä 
joukko geneerisiä sertifiointivaatimuksia, jotka liittyvät yleisesti kansallisiin palveluihin. Tämän 
lisäksi tuotettiin esimerkki Schematron-pohjaisesta sähköisen lääkemääräyksen CDA-muotoisen 
asiakirjan validoinnista.

Esimerkki sähköisen lääkemääräyksen sertifiointivaatimuksesta on liitteessä 5.

5.3.3  eReseptin sertifiointivaatimusten laadinnassa esiin nousseet   
 kehitystarpeet ja havainnot

Sertifiointivaatimusten viimeistelyä varten pyydettiin geneerisiin vaatimuksiin, sähköisen reseptin 
sertifiointivaatimuksiin ja loppuraporttiluonnokseen kommentteja kahteen otteeseen sekä niiden 
sisällön että lähestymistavan tarkentamiseksi. Laajin lausuntokierros järjestettiin 3.3.– 25.3.2008. 
Sähköisen lääkemääräyksen osioon saatiin 268 kommenttia 16 eri organisaatiosta. Varsinaisiin 
sertifiointivaatimuksiin kohdistui 170 kommenttia. Vastaajat näkivät sekä toimittajien että 
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käyttäjien kannalta sähköisen reseptin sertifioinnin ja vaatimusten laadinnan tarpeellisena ja 
hyödyllisenä. Lisäksi saatujen kommenttien pohjalta voidaan nostaa esiin seuraavia havaintoja 
ja ehdotuksia:
• sertifiointivaatimukset tulisi jakaa kahteen osaan: sovelluksen ja organisaation sertifioin-

tiin
• katselmointi soveltuu käyttäjäorganisaatioihin kohdistuvien vaatimusten todentamiseen ja 

kaikkiin niihin toimintoihin, jotka eivät liity rajapintoihin
• sekä sisäistä (organisaation tai toimittajan itse suorittamaa) että ulkoista (ulkoisten katsel-

moijien suorittamaa) sertifiointia tarvitaan
• monet vaatimukset ovat todennettavissa vain oikeassa käyttäjäympäristössä. Katselmoinnin 

suorittamista ja jopa tuotteiden testausta ehdotettiin suoritettavaksi käyttäjäympäristöissä 
tai "mahdollisimman todenmukaisessa ympäristössä" siten, että mukana olisi toimittajan 
edustaja. 

• organisaatioiden suorittamaa sisäistä arviointia (ts. itsearviointi) pidettiin järkevimpänä rat-
kaisuna mm. KANTA- palveluja käyttävien organisaatioiden suuren määrän takia. Ulkoista 
sertifiointia korostettiin potilastietojärjestelmävaatimusten ja erityisesti järjestelmärajapin-
tojen kohdalla

• tulisi määritellä milloin uudet ohjelmistoversiot on sertifioiava, millaisten muutosten jäl-
keen organisaatioon kohdistuvat vaatimukset sertifioidaan uudelleen, ja milloin liittymät 
on sertifioitava sanomiin tehtyjen muutosten jälkeen 

• mikäli teknistä todentamista halutaan suorittaa, on tarpeen tuottaa kaikista sanomista 
Schematron pohjainen sanomien validointi.
 

Kaikki lausuntokierroksilla saadut kommentit käytiin läpi ja palautteet käsiteltiin vaatimuksia 
työstävässä työryhmässä tai hankkeen johtoryhmässä. Olennaisimpia kommentteja olivat mm. 
lääkemääräyksen uusimispyyntöihin, mitätöinteihin sekä potilastietojärjestelmien vastuisiin 
liittyvät tarkennukset. Kaikki kommentit on huomioitu lopullisissa sertifiointitaulukoissa.

Lausuntokierroksilla saatiin suhteellisen runsaasti kommentteja myös muihin järjestelmien 
ominaisuuksiin ja seikkoihin, kuten käytettävyyteen ja lainsäädäntöön toivottaviin muutoksiin.

Sähköisen reseptin sertifiointivaatimusten kohdalla pohjana käytettyjen dokumenttien tark-
kuustaso mahdollisti tarkkojen ja todennettavien sertifiointivaatimusten tuottamisen. Saadun 
palautteen perusteella valtaosasta vaatimuksista oli suhteellisen laadukkaita: atomisia, yksiselit-
teisiä, ymmärrettäviä, jäljitettäviä ja todennettavia. 

Kommentointikierrosten ja työkokousten palautteista oli runsaasti apua sertifiointivaa-
timusten jäsentelyssä ja tuottamisessa. Suurimman haasteen aiheutti suunniteltua suurempi 
työmäärä, joka johtui pääosin neljästä tekijästä: laajasta pohjamateriaalista, vaatimusten tarkasta 
tavoitetasosta, jäljitettävyyden varmistamisesta sekä pohjamateriaalin uusista versioista. Lisäksi 
menetelmän ja uusien käytäntöjen kehittäminen lisäsi työmäärää. 

5.4  Vaatimukset potilastietojärjestelmille, KANTA-palveluille   
 ja tiedonvälitykselle
Vaatimusten laadinta toteutettiin rinnan sähköisen lääkemääräyksen sertifiointivaatimusten laa-
dintaprosessin kanssa noudattaen luvussa 5.3.2 kuvattua prosessia. Koska KANTA-vaatimusten 
kommentointi tapahtui suurelta osin samojen yritysten ja asiantuntijoiden toimesta jotka olivat 
antaneet laaja-alaista palautetta sähköisestä lääkemääräyksestä, pyydettiin KANTA-vaatimusten 
lausuntokierroksella palautetta vain vaatimusluonnosten sisällöstä. Tärkeää palautetta saatiin 
lisäksi projektin johtoryhmältä ja yritystapaamisissa.
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Luvussa 5.3.3 esitetyt yleiset havainnot sertifioinnin tarpeellisuudesta ja vaatimusten kehi-
tystarpeista katsottiin koskevan sellaisenaan myös potilastietojärjestelmien ja KANTA-palvelujen 
sertifiointivaatimusten tuottamista. Näitä havaintoja pyrittiin mahdollisuuksien mukaan myös 
ottamaan huomioon vaatimuksia laadittaessa.

5.4.1  Sähköisen asiakirja-arkiston toiminnallisuus 

Sähköiseen asiakirja-arkistoon liittyvät sertifiointivaatimukset tuotettiin TJSERT-hankkeessa 
Stakesin toimesta. Toiminnallisuuden määrittelyssä yhden suurimmista ongelmista muodosti 
se, että KANTA-asiakirja-arkiston toiminnallisuudesta esiintyi asiantuntijoiden ja yritysedusta-
jien välillä useita erilaisia näkemyksiä. Tästä terveydenhuollon digitaalisesta asiakirja-arkistosta 
käytettiin mm. ”tietopankki”, aktiivinen arkisto ja dokumenttiarkisto nimityksiä. Joissain määrin 
oli myös hämärtynyt sähköisen potilastietojärjestelmän ja arkiston välinen ero. Koska kansain-
välisten määritysten mukaan sähköinen arkisto on organisaatio, joka ottaa vastaan, tallettaa ja 
jakaa kiinteitä muuttumattomia asiakirjoja [48], käytettiin tätä määrittelyä sertifiointivaatimusten 
laadinnan pohjana yhdessä asiakastietolain perustelujen kanssa.

Toisen haasteen muodosti epäselvyys siitä milloin arkisto saavuttaa tietyn tasoisen toimin-
nallisuuden. Projektin loppuvaiheessa valmistuneiden Kelan tuottamien määritysten mukaan 
terveydenhuollon sähköisen asiakirja-arkiston (KANTA-arkisto) vuoden 2011 loppuun mennessä 
toteutettava toiminnallisuus käsittää seuraavat toiminnot [49]:
• HL7 CDA-muotoisten asiakirjojen arkistointi
• suostumusten hallinta ja asiayhteysvarmistusasiakirjan käsittely
• asiakirjan haku arkistosta toimintayksikön omaan käyttöön 
• asiakirjan luovutus arkistosta toiselle toimintayksikölle
• asiakirjan hävittäminen arkistossa
• luovutuslokin tuottaminen ja ylläpito
• arkistotapahtumien tekninen tapahtumaloki
• asiakirjan korvaaminen toimintayksikön lähettämällä uudella versiolla
• metatietojen muutokset
• suorakäyttäjien ja heidän käyttöoikeuksien hallinta (rekisterinpitäjän arkistonhoitajat)
• säilytysaikojen hallinta (mm. massamuotoisten muutokset asiakirjojen säilytysaikoihin).

Nämä Kelan määritykset muodostivat KANTA-arkiston sertifiointivaatimusten toiminnallisuu-
den perustan.

5.4.2  KANTA-sertifiointivaatimukset

Kohteita joille vaatimuksia laadittiin, oli yhteensä 20, ja niiden alakohteita on 109. Kohteiden 
otsikot on esitetty alla olevassa taulukossa 4.
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TAuLuKKo 4 vaatimuskohteet potilastietojärjestelmille, KANTA- palveluille ja tiedonvälitykselle

Suostumusten hallinta (P1000)
Kieltojen hallinta (P2000)
Asiayhteyden hallinta (P3000)
Arkistoitavan asiakirjan muodostaminen (P4000)
Sanomat ja viestintä arkiston kanssa (P5000)
Asiakirjojen pitkäaikaisarkistointi (P6000)
Arkiston ja potilastietojärjestelmän välinen sanomaliikenne (P7000)
Asiakirjan hallinta arkistossa (P8000)
Pitkäaikaistallennus (P9000)
Asiakirjojen käyttöpyyntö (P10000)
Asiakirjojen luovutuspyyntö (P11001)
Asiakirjojen palautus käyttöpyynnön perusteella (P12000)
Asiakirjojen luovutus pyynnön perusteella (P13000)
Arkiston hallinta (P14000)
HeTL:n mukainen tarkistusoikeuden käyttö (P15000)
Asiakastietolain mukainen tiedonsaantioikeuden käyttö (P16000)
Semanttinen yhteensopivuus (P17000)
Hakemisto- ja rekisteröintipalvelut (P18000)
Koodistopalvelu (K1000)
Varmennepalvelut (V1000)

Liitteessä 6 on esimerkki siitä, kuinka yksittäinen kohde (ts. arkistoitavan asiakirjan muodosta-
minen) jakautuu alakohteisiin ja kuinka ne sijoittuvat käytettyihin sertifioinnin ulottuvuuksiin.

Liitteessä 7 on esitetty esimerkki yhdelle kohteelle (P4000 arkistoitavien asiakirjojen muo-
dostaminen/tietojen koostaminen) tuotetuista yksityiskohtaisista sertifiointivaatimuksista.

5.4.3  KANTA-vaatimusten laadinnan yhteydessä esiin nousseita    
 ongelmia ja kehitystarpeita 

Sertifiointivaatimusten laatimisen yhteydessä on odotettavissa, että havaitaan käytetyssä tausta-
aineistossa epätarkkuuksia, ristiriitaisuuksia ja epätäydellisyyksiä. Näin tapahtui myös TJSERT- 
hankkeessa, jossa LS-CeRM-menetelmää käytettäessä havaittiin sekä puutteita käytössä olleessa 
tausta-aineistossa että ristiriitoja määrittelydokumenttien, lakitekstien ja standardien välillä. Osa 
havaituista ongelmista oli teknisiä, mutta muutamat niistä olivat käsitteellisiä tai laintulkintoja, 
jotka vaativat tarkentamista ennen kuin laaditut sertifiointivaatimukset voidaan vahvistaa ja 
ottaa käyttöön.

Tärkeimmät havaituista tulkintaa ja/tai tarkennusta vaativista kohteista liittyivät käsit-
teisiin, lainsäädännön soveltamisen tulkintoihin ja toiminnallisiin määrittelyihin. 

Kun otetaan huomioon käytettyjen taustadokumenttien suuren joukon ja laadittujen vaa-
timusten määrän, ei havaittujen ongelmien ja ristiriitaisuuksien määrää ole erityisen suuri. 
Muutamat ongelmista olivat kuitenkin luonteeltaan periaatteellisia. 

Käsitteisiin liittyvät ongelmat
Epäselviä tai puutteellisesti määriteltyjä käsitteitä olivat mm. palvelutapahtuma- ja palveluko-
konaisuuskäsitteet, yhteenkuuluvat asiakirjat käsite, palvelutapahtuman aktiivinen asiakirja, 
ensisijainen asiakirja, asiayhteys ja arkistokäsite.
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• Asiayhteyden käsite. Asiayhteys käsitteen alkuperä juontuu lääketieteellistä etiikasta (Me-
dical Ethics), joka korostaa sitä, että potilaan tietojen käyttämiseen tulee olla perusteltu syy. 
Tällainen syy Suomessa on mm. se, että kansalainen on potilaslain tarkoittamassa ”potilaan 
asemassa”. Tavallisin asiayhteys on hoitosuhde. Silloin, kun asiayhteys tarkoittaa hoitosuhdetta 
(eli kansalainen on potilaan asemassa), päättää hän hoitosuhteen päättymisestä joko yksin tai 
yhteistyössä hoitovastuussa olevan ammattihenkilön kanssa (poikkeuksia ovat pakkohoito ja 
tilanteet joissa potilas ei esimeriksi tajuttomuuden johdosta kykene ilmaisemaan tahtoaan). 
Käytetyissä taustadokumenteissa asiayhteys oli puutteellisesti määritelty. 

• Arkistokäsite. Käytössä olleiden määritysten perusteella KANTA-arkisto on eräänlainen ”ak-
tiivinen arkisto” joka kykenee käsittelemään myös keskeneräisiä asiakirjoja ja suorittamaan 
joitain nykyisille potilastietojärjestelmille tyypillisiä toimintoja (mm. potilaskertomuksen 
koostaminen erillisistä asiakirjoista). Kansainvälisten ISO-standardien mukaan arkisto on 
organisaatio, joka ottaa vastaan, tallettaa ja jakaa kiinteitä muuttumattomia asiakirjoja [48]. 
Edelleen siitä, mitä tarkoitetaan ”aktiivisella arkistolla” ja miten se eroaa on-line tietojärjes-
telmästä, esiintyi monia eri käsityksiä. Näin ollen KANTA-määrittelyissä on käytetty varsin 
keskeistä arkisto käsitettä epätarkasti ja epäselvästi.

Lainsäädännön soveltamiseen liittyvät tulkinnat 
• KANTA-arkisto. Asiakastietolain perusteella KANTA-arkisto on palvelu, joka tallettaa 

sähköisiä potilasasiakirjoja terveydenhuollon toimintayksiköiden lukuun. Kuten edellä 
on todettu, on KANTA-arkisto teknisten määrittelyjen perusteella eräänlainen ”aktiivinen 
arkisto. ”Aktiivi arkistoa” käsitettä ei kuitenkaan ole käytetty asiakastietolaissa. Voidaankin 
kysyä onko toteutettava KANTA-arkisto AsTL:n laatijoiden tarkoittama arkisto, vai onko se 
uudenlainen potilastietojärjestelmän ja arkiston välimuoto, ja mihin tulkintoihin tekniset 
KANTA-arkistomäärittelyt perustuvat?

• Suostumus, kielto ja asiayhteys. Suostumuksella tarkoitetaan henkilötietolain mukaista, in-
formoitiin perustuvaa, vapaaehtoista tahdonilmaisua. Suostumus kohdistetaan aina tiettyyn 
käyttötarkoitukseen. KANTA-palveluissa suostumus voi olla määritysten mukaan voimassa 
vuoden palvelutapahtuman päättymisen jälkeen.

  Kiellolla tarkoitetaan asiakastietolain mukaan sitä, että kansalainen tai potilas voi kieltää 
palvelutapahtuman tai palvelukokonaisuuteen liitettyjen asiakirjojen hakutietojen näkymisen. 
On siis tarkasti määriteltävä mitä asiakirjoja (esim. hoitojakson tai käynnin asiakirjoja) kielto 
koskee. AsTL:n mukaan kielto voi koskea potilaalle hänen suostumuksellaan muodostettua 
palvelukokonaisuutta, jolloin palvelukokonaisuuteen kuuluvien palvelutapahtuminen ha-
kutiedot eivät näy arkiston käyttäjille. Kielto voidaan kohdistaa myös usean toimintayksiön 
yhteisen palvelukokonaisuuden asiakirjojen luovuttamiseen. Käytettävissä olleiden määri-
tysten pohjalta jäi kuitenkin epäselväksi mihin tietoihin ja asiakirjoihin kielto milloinkin 
kohdistetaan.

  Asiayhteyden hallinnan avulla voidaan estää asiakirjojen käyttö ja luovutus silloin, kun 
asiayhteyttä tai muuta laista johtuvaa perustetta ei ole.

  Asiayhteyden ja suostumuksen keskinäinen suhde oli tausta-aineistossa puutteellisesti 
määritelty. Ensisijaisena lähtökohtana tulisi olla se, ettei potilasasiakirjoja voida käyttää tai 
luovuttaa ilman hyväksyttävää asiayhteyttä, vaikka suostumus olisikin teknisesti voimassa.

• Asiayhteyden varmentava asiakirja (ns. asiayhteyden varmistusasiakirja). Tätä asiakirjaa 
tarvitaan KANTA-arkkitehtuurissa estämään se, ettei potilasasiakirjoja käytetä tai luovuteta 
arkistosta ilman voimassaolevaa asiayhteyttä. Käytössä olleissa teknisissä määrittelyissä on 
varmistusasiakirja kytketty suostumuksen voimassaoloon, ja kummallekin on määritelty 
automaattisesti yhtä pitkä voimassaoloaika (ts. jos suostumus on voimassa vuoden on asia-



��

Menetelmä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifiointivaatimusten tuottamiselle

Stakes, Raportteja /2008

yhteyskin voimassa vuoden). Tällaisen tulkinnan oikeellisuus ja perusteet ovat epäselvät 
(vrt. suostumuskäsite).

  Asiayhteyden ja suostumuksen keskinäinen suhdetta ei ollut tausta-aineistossa määritelty 
riittävän selkeästi. Ensisijaisena tulkintana tulisi olla se, ettei asiakirjoja voida käyttää tai 
luovuttaa ilman hyväksyttävää asiayhteyttä, vaikka suostumus olisi teknisesti voimassa.   

Toiminnallisuus, vastuut ja standardit 
• KANTA-arkiston toiminnallisuus. Yleisesti voidaan todeta, että vaatimusten laadintavaiheen 

aikana KANTA-arkiston tavoitteista ja toiminnallisuudesta esiintyy toisistaan poikkeavia 
näkemyksiä (ks. arkisto käsite). 

•  Vastuiden määrittely oli käytettävissä tausta-aineistossa paikoitellen epäselvä. Esimerkiksi, 
kuka vastaa yhteenkuuluvien asiakirja kokonaisuuden muodostamisesta ja hallinnasta oli 
määrittelemättä.

•  Toimintojen sisällöt ja niiden väliset vuorovaikutukset olivat osin puutteellisesti määritelty. 
Esimerkiksi mitä asiakirjasta saa muuttaa, koska ja kenen toimesta ja missä yhteydessä oli 
puutteellisesti määritelty. Muita puutteellisia määrityksiä olivat mm. suostumusten ja kieltojen 
kohdentaminen, suostumuksen voimassaoloaika sekä miten asiayhteysvarmistusasiakirja 
tuotetaan.

•  Arkistoitavien tietojen muuttumattomuus. ISO-standardien mukaan arkiston tulee taata arkis-
toitavan tiedon muuttumattomuus. Arkistoitava asiakirja muodostuu KANTA-määrittelyissä 
sekä kuvailutiedoista (ns. metatiedot/header”) että varsinaisesta sisällöstä (ns. body). Näin 
ollen kummankaan sisältö ei saa muuttua arkistoinnin aikana. Käytössä olleiden määritysten 
mukaan on kuitenkin mahdollista muuttaa arkistossa olevien asiakirjojen kuvailutietoja. 

•  Lokit (ns. audit-trail). Se mitkä tapahtumat lokitetaan ja mikä on lokin sisältö ja käyttötar-
koitus olivat puutteellisesti määriteltyjä.

•  Arkistoitavan asiakirjan metatietojen käsittelyn tapahtuu määrittelyissä kansainvälisistä ISO 
standardeista poikkeavalla tavalla.
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6  POHDINTA

Yleisesti voidaan todeta, että sertifiointivaatimusten tarkkuustaso riippuu: 
• lähdedokumenttien tarkkuustasosta ja kattavuudesta
• siitä, kuinka kattavaa lähdedokumenttien huomioon ottamista sertifioitavilta järjestelmiltä 

tai organisaatioilta edellytetään
• siitä, kuinka tarkkaa määritysten mukaisuutta tavoitellaan
• työmäärästä sertifiointivaatimusten tuottamisessa
• tavoitellusta työmäärästä sertifiointivaatimusten todentamisessa
• käytettävistä todentamismenetelmistä.

Tarkat vaatimukset ovat helpommin todennettavissa kuin yleiset vaatimukset, joiden todentami-
seen on luotava tulkintoja etenkin jos lähdedokumenteissa on tulkinnanvaraa. Yleiset vaatimukset 
sisältävät lisäksi useita todennettavia yksityiskohtia. Mitä tarkemmalle tasolle todentaminen ja 
vaatimusmäärittely viedään, sitä tarkemmin voidaan varmistua vaatimusten mukaisuudesta ser-
tifioinnin yhteydessä. Tämä lisää kuitenkin työmäärää sertifioinnissa ja sertifiointivaatimusten 
tuottamisessa. 

Haasteellista on se, että yleiset lait ja asetukset voivat vaatia hyväksyttyjä tulkintoja toden-
tamisen yhteydessä. Siksi on tarpeen määritellä selkeästi kenen toimesta ja millä aikataululla 
hyväksyminen tapahtuu.

Yksi sertifiointikriteerien laatimisprosessin hyödyistä on se, että prosessin yhteydessä nousee 
esille tulkintaa ja tarkennusta vaativia kysymyksiä. Prosessi nostaa esille myös eri määrittelyissä 
mah-dollisesti piileviä ristiriitoja. Ristiriitaisuudet ovat kysymyksiä, jotka tulee selvittää ja rat-
kaista ennen tietojärjestelmän ja sen palvelujen toteuttamista. TJSERT-hankkeessa nousi erityi-
sen vahvasti esille KANTA-palvelujen toiminnallisuuden tarkentamistarve (ks. http://sty.stakes.
fi/FI/hankkeet/kotimaiset/kanta.htm). 

Sertifiointivaatimukset vaikuttavat ohjelmistotuotteisiin ja niiden laatimiseen. Tyypillisesti 
osa laadituista vaatimuksista kohdistuu käyttäjäorganisaation toimintaan eikä niinkään ohjel-
mistotuotteisiin. TJSERT-hankkeessa osa tuotetuista vaatimuksista vaikuttaa sekä palvelujen 
tuottajien toimintaan että ohjelmistoihin, osan kohdistuessa Kelan vastuulla olevien KANTA-
palvelun toimintaan. Vaatimusten luonne-ero vaikuttaa myös käyttökelpoisiin vaatimusten 
todentamismenettelyihin ja tietyin osin vaatimusten todentaminen vaatii useamman osapuolen 
yhteistyötä.
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7 YHTEENVETO

Kehitetty LS-CeRM-sertifiointivaatimusten laadintamenetelmä osoittautui toimivaksi. Laadit-
tujen sertifiointivaatimusten avulla voidaan tulevaisuudessa varmistua siitä, että tarkastelun 
kohteena olleet terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat yksin ja osana kansallista arkkitehtuuria 
lainmukaisia ja täyttävät muut kansalliset vaatimukset. Vaatimusten täyttäminen voidaankin 
asettaa edellytykseksi liittymiselle kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjiksi, ja vastaa-
vasti vaatimusten avulla voidaan sertifioida kansalliset sähköiset lääkemääräys, arkistointi-, 
varmenne- ja koodistopalvelut. Sertifiointikriteerien täyttämisen avulla voidaan synnyttää sekä 
tietojärjestelmien käyttäjien keskinäistä että yleistä luottamusta kansalliseen terveydenhuollon 
tietojärjestelmäarkkitehtuuriin. Edelleen laadittuja vaatimuksia voidaan käyttää avuksi tietojär-
jestelmien suunnittelussa ja hankinnassa.

Sertifiointivaatimusten kehitystyön kuluessa on saatu luoduksi paitsi varsinaiset sertifioin-
tivaatimukset todentamisineen, myös tarkennettu menetelmä ja jäsentely sertifiointivaatimusten 
tuottamiselle. Menetelmää ja jäsentelyä soveltamalla voidaan tuottaa uusia sertifiointivaatimuksia 
muihin sertifioinnin kokonaisuuksiin ja kohteisiin.

TJSERT-hankkeessa kehitetyt toimivat jäsentelytavat ja menetelmäpohjan kehittäminen ovat 
kuitenkin luoneet hyviä edellytyksiä jatkotyölle. Erillisten sertifiointimäärittelyjen tuottaminen 
kannattaa saatujen kokemusten perusteella jatkossa ajoittaa siten, että pohjamateriaali on pysy-
vämmässä tilassa. 

TJSERT-hankkeessa laaditut vaatimukset ovat ensimmäinen sertifiointivaatimusten koko-
naisuus joka kattaa merkittävän osan kansallisesta terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkiteh-
tuurista.
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Liite 1 Esimerkki, sertifiointivaatimusten tuottaminen kohteelle       
”arkistoitavan asiakirjan muodostaminen”

Kuvio 1. Esimerkki LS-CeRM-menetelmän soveltamisesta yhdelle valitulle kohteelle

Ympäristö

Vaatimukset
- Interoperability

- Functionality
-Security

TOC HL7 arkisto-
sanoman muodos-
taminen

-alakohteiden
identifiointi

- EU Directive 95
- Potilaslaki
- AsTL
- Ydinmäärittelyt
- HL7 standardit
-ISO 27799, 15481,
21547 standardit

Spesifiset
vaatimukset
HL7CDA-ra-
kenne
- Otsikot
- Metadata
Ydintietomäärit-
telyt

Yleiset vaatimukset
Asiakirjan tunniste
Muuttumattomuus
Seurattavuus/audit
-loki

Yleiset profiilit
-eAllekirjoitus-

profiili
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Kuvio 2. valitulle kohteelle (ks. kuvio 1) tuotetut vaatimukset ryhmiteltynä ulottuvuuksiin yhteistoiminnallisuus, 
toiminnallisuus ja tietoturvallisuus

Toiminnallisuus: Potilastietojärjestelmän tulee kyetä koostamaan
paikallisesta tietokannasta olevista tiedoista
määrittelyjen mukainen asiakirja

Interoperability: Asiakirjan tulee noudattaa ydinmäärittelyjä ja olla
HL7-CDA R2 standardin mukainen.
Asiakirjassa tulee käyttää kansallisia koodeja,
termejä ja luokituksia sekä kansallisia otsikoita

Tietoturvallisuus: Asiakirjalla tulee olla yksikäsitteinen tunniste
Asiakirjan muuttumattomuus tulee varmistaa sähköisellä
allekirjoituksella.
Asiakirja ei saa sisältää haittakoodeja
Asiakirja muodostamisen kiistämättömyys tulee
varmistaa auditoimalla luontiin ja allekirjoitukseen
liittyvät tapahtumat
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Liite 2. Tausta-aineisto: keskeiset lait ja asetukset

Tässä raportissa esitetyt sertifiointivaatimukset pohjautuvat pääosin seuraaviin dokumentteihin:

Yleiset lait ja asetukset
• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
• Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
• Laki henkilötietojen käsittelystä (523/1999)
• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
• Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
• Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)
• Laki sähköisen viestinnän tietosuojasta (516/2004)
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
• Arkistolaki (831/1994)
• Rikoslaki (39/1885)

Sähköiseen lääkemääräykseen liittyvät lait, asetukset  ja ohjeistukset
• Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä - luonnos sekä "Asetus 

lääkemääräyksestä annetun asetuksen muuttamiseksi" -luonnos
• Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely – Vaatimukset – Potilaskertomusjärjestelmä
• Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely – Vaatimukset – Apteekkitietojärjestelmä
• Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely – Käyttötapaukset – Apteekkijärjestelmä 
• Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely– Käyttötapaukset – Potilastietojärjestelmä
• Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely – Tietosisällöt ja käyttäjät

KANTA- palveluihin liittyvät lait, asetukset ja ohjeistukset
KANTA määrittelyt:
• KANTA-jatkomäärittely, ydindokumentti
• KANTA-jatkomäärittely, Liite 2. Merkintää jäsentävät ja kuvailevat tiedot (merkinnän tie-

tosisältö ja sitä selittävät tiedot)
• KANTA-jatkomäärittely, ydindokumentti Liite 3. Luettelo KANTA-arkistoon (ensimmäisessä 

vaiheessa) toimitettavista potilasasiakirjoista
• KANTA jatkomäärittely, ydindokumentti Liite 6. KANTA-palvelun toteutuksen ensimmäi-

sessä vaiheessa tarvittavat koodistot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset ja oppaat:
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista, lausunnolla oleva luonnos"
• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista, säilytysaikaliite"
• STM:n opas Ydintietojen, otsikoiden ja näkymien toteuttaminen sähköisessä potilaskerto-

muksessa Versio 2.2 31.1.2007
• STM:n opas Ydintietojen, otsikoiden ja näkymien toteuttaminen sähköisessä potilaskerto-

muksessa Versio 2.2 31.1.2007

HL7 Finland yhdistyksen paikallistamat kansainväliset sanoma- asiakirjamäärittelyt:
• HL7 OpenCDA 2007 eArkiston MedicalRecords sanomat v1.00
• HL7 OpenCDA 2007 eArkiston MedicalRecords sanomat v1.00: arkistosanomat_2007-

12_31
• HL7 OpenCDA 2007 Header v40



�2

Menetelmä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifiointivaatimusten tuottamiselle

Stakes, Raportteja /2008

• HL7 OpenCDA 2008 kertomus ja lomakkeet v40
• OpenCDA 2007 MedicalRecords sanomat v2.4
• Lääkemääräyksen CDA R2 Header v2.4
• Open CDA - Lääkemääräyksen sanomat CDA R2-rakenteena, versio 2.4
• Sähköinen lääkemääräys – luokitukset / 2007
• HL7 Teknisiä luokituksia – sähköinen resepti ja kansallinen arkkitehtuuri / 2007
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Liite 3. Esimerkki geneerisistä sertifiointivaatimuksista
K

oh
de

(T
O

C
)

Al
ak

oh
de

TO
C

:n
Al

ku
pe

rä
Va

at
im

us
.

nu
m

er
o

To
de

nn
us

Va
st

uu
K

iir
ee

l-
lis

yy
s

S
e

rt
if

io
in

ti
v

a
a

ti
m

u
s

Se
lit

e
TH

.O
rg

PT
J

K
el

a

S
e

rt
if

io
in

ti
v

a
a

ti
m

u
s

To
te

ut
uk

se
n

va
st

uu

G
en

ee
rin

en
TG

1
Tu

nn
is

ta
m

in
en

TG
1.

1
Po

til
aa

n
tu

nn
is

ta
m

in
en

Tu
nn

is
ta

m
in

en
ho

ito
ti-

la
nt

ee
ss

a,
tu

nn
is

ta
m

in
en

sä
hk

öi
se

ss
ä

as
io

in
ni

ss
a,

tu
nn

is
ta

ut
u-

ne
en

po
til

aa
n

kä
yt

tä
es

sä
sä

hk
öi

st
ä

tie
do

ns
aa

nt
io

ik
eu

tta
ja

tu
nn

is
ta

m
in

en
sä

hk
öi

st
ä

lä
äk

em
ää

rä
yk

se
n

to
im

in
no

is
sa

.

La
ki

15
9/

20
07

(a
si

ak
as

-
tie

to
la

ki
2

lu
ku

8§
).

La
ki

sä
hk

öi
se

st
ä

lä
äk

e-
m

ää
rä

yk
se

st
ä,

Yd
in

do
ku

m
en

tti
7.

1.

Po
til

as
as

ia
ki

rja
-a

se
tu

s
4§

.
As

ia
ka

st
ie

to
as

et
us

4
§.

So
si

aa
li-

ja
te

rv
ey

sm
in

is
te

riö
n

as
et

us
sä

hk
öi

se
st

ä
lä

äk
em

ää
rä

yk
se

st
ä

4§
(a

se
tu

s
on

va
lm

is
te

illa
)

Po
til

as
tu

le
e

tu
nn

is
ta

a
lu

ot
et

ta
va

st
i.

Sä
hk

öi
se

ss
ä

as
io

in
ni

ss
a

ed
el

lyt
et

ää
n

va
hv

aa
tu

nn
is

ta
m

is
ta

.E
si

m
er

kk
in

ä
ka

ns
al

ai
se

n/
po

til
aa

n
sä

hk
öi

ne
n

tie
do

ns
aa

nt
i.

Ti
et

o
tu

nn
is

ta
m

is
es

ta
si

te
n,

et
tä

si
itä

ilm
en

ee
ky

se
es

sä
ol

ev
an

as
io

in
ni

n
te

rv
ey

de
nh

uo
llo

n
to

im
in

ta
yk

si
kö

n
ta

i
am

m
at

in
ha

rjo
itt

aj
an

ka
ns

sa
ei

sa
a

jo
ut

ua
si

vu
llis

te
n

tie
to

on
.

Tu
nn

is
ta

m
is

es
ta

tu
le

e
sy

nt
yä

lo
ki

m
er

ki
nn

ät
ai

ka
le

im
oi

ne
en

se
kä

to
im

in
ta

yk
si

kö
id

en
,

ap
te

ek
ki

en
et

tä
sä

hk
öi

se
n

ar
ki

st
on

tie
to

jä
rje

st
el

m
iin

Po
til

as
tu

nn
is

te
ta

an
to

im
in

ta
yk

si
kö

ss
ä

ta
pa

ht
uv

as
sa

as
io

in
ni

ss
a

to
im

in
ta

yk
si

kö
n

tie
to

tu
rv

a-
po

lit
iik

an
ku

va
am

al
la

ta
va

lla
(e

si
m

.k
uv

al
lis

el
la

Ke
la

-
ko

rti
lla

,p
as

si
lla

ta
is

äh
kö

is
el

lä
ka

ns
al

ai
sk

or
til

la
).

Sä
hk

öi
se

ss
ä

as
io

in
ni

ss
a

lu
ot

et
ta

va
ks

it
un

ni
st

am
is

ek
si

hy
vä

ks
yt

ää
n

m
m

.s
äh

kö
is

el
lä

he
nk

ilö
ko

rti
lla

ta
pa

ht
un

ut
tu

nn
is

ta
ut

um
in

en
jo

ho
n

liit
ty

y
VR

K:
n

va
rm

en
ne

.H
yv

äk
sy

ttä
vä

m
en

et
el

m
ä

on
m

yö
s

va
st

aa
va

n
ta

so
in

en
m

ob
iili

tu
nn

is
ta

m
in

en
ja

va
rm

en
ta

m
in

en
ja

a
ve

rk
ko

pa
nk

ki
pa

lv
el

un
av

ul
la

ta
pa

ht
uv

a
tu

nn
is

ta
m

in
en

Po
til

aa
n

tu
nn

is
ta

m
is

en
er

ity
is

til
an

te
et

:-
Pu

he
lim

es
sa

ta
pa

ht
uv

a
tu

nn
is

ta
m

in
en

ku
n

ot
et

aa
n

ka
nt

aa
ho

ito
on

(k
ts

.
ST

M
:n

va
st

au
s

H
el

si
ng

in
te

rv
ey

sv
ira

st
on

tie
du

st
el

uu
n)

.

Ta
rk

is
te

ta
an

tie
to

tu
rv

a-
po

lit
iik

an
ja

yk
si

kö
n

to
im

in
ta

oh
je

id
en

yh
te

ne
vä

is
yy

s
la

in
ja

as
et

us
te

n
va

at
im

uk
si

in

Ta
rk

is
te

ta
an

sä
hk

öi
se

en
tu

nn
is

ta
m

is
ee

n
liit

ty
vä

t
so

pi
m

uk
se

t.

Tu
nn

is
ta

m
in

en
sä

hk
öi

se
n

ka
ns

al
ai

sk
or

tin
av

ul
la

:
to

im
in

ta
te

st
at

aa
n.

Tu
nn

is
ta

m
in

en
ve

rk
ko

-
pa

nk
ki

pa
lv

el
uj

en
av

ul
la

to
im

in
ta

te
st

a-
ta

an
.

Ta
rk

is
te

ta
an

,e
tte

i
pa

nk
in

kä
yt

tö
ön

jä
ä

tie
to

ja
po

til
aa

n
as

io
in

-
ni

st
a

te
rv

ey
de

n-
hu

ol
lo

n
to

im
in

ta
yk

si
kö

n
ta

i
am

m
at

tih
en

ki
lö

n
ka

ns
-

sa

Te
rv

ey
de

nh
uo

llo
n

to
im

in
ta

yk
si

kk
ö

ta
i

am
m

at
in

ha
rjo

itt
aj

a,

Ap
te

ek
it

Ke
la

n/
sä

hk
öi

ne
n

ar
ki

st
o

(e
Ar

ki
st

op
al

ve
lu

)j
a

eR
es

ep
tip

al
ve

lu

Su
os

tu
m

us
te

n
ja

ki
el

to
je

n
ha

llin
ta

.

Lo
ki

tie
do

t

As
ia

yh
te

ys
de

n
ha

llin
ta

Po
til

aa
n

sä
hk

öi
ne

n
tie

do
ns

aa
nt

i-
oi

ke
us

.

1



��

Menetelmä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifiointivaatimusten tuottamiselle

Stakes, Raportteja /2008

Liite 4. Esimerkki sähköisen lääkemääräyksen TOC:n ja vaatimusten 
tuottamisesta

Toim into :
K irjo ita

lääkem ääräy s

Ympär istö :
Laki sähköisestä

lääkemääräyksestä ,
asetus

Spesifit
vaatimukset ja
todennukset

(20 kpl)

TOC : Lääke -
m ääräy k sen

täy ttäm inen ja
t ietos is ältö

Asiantuntija -
lausunnot

vaatimusten
luonnoksiin

Käyttötapaus-
dokumentaatio Vaatimus - ja

ra japintamäär itte ly -
dokumentaatio

Vaatimus- ja
ra japintamäär itte ly-

dokumentaatio

Vaatimus-
tie tosisä ltö - ja

ra japintamäär itte ly-
dokumentaatio

Ympär istö :
Standard it ja

soveltam isoppaat

T aso 2

Taso 3

Taso 1

P alaute ja
s uhteet m uihin
toim intoihin ja

TOC :eihin

P alaute ja
s uhteet

geneeris iin
TOC :eihin

U lottuvuus:
T oim innallisuus ja

tiedot
U lottuvuus:

Lainsäädäntö
U lottuvuus :

yhteento im ivuus
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Liite 5. Esimerkki sähköisen lääkemääräyksen sertifiointivaatimuksista

Toim in to Kohde
(TO C )

A lkuperä Vaat.
num ero

Todennus Toteutuksen
vastuu

Vaatim us Lähde TH . O rg PTJ

S e r t i f i o i n t iv a a t i m u sToim in to Kohde
(TO C )

A lkuperä Vaat.
num ero

Todennus Toteutuksen
vastuu

Vaatim us Lähde TH . O rg PTJ

S e r t i f i o i n t iv a a t i m u s

7 K irjo ita
lääke -
m ää-
räys

Potilaan
in fo rm o in ti Lak i sähkö i-

sestä lääke -
m äärykses-
tä 61 /2007
4§

TH KT 3.6

7002
Terveydenhuo llon to im in tayk -
s ikön ta i lääkkeen m äärää jän
on in form oitava potilas ta säh-
kö isestä lääkem ääräyksestä
ja s iihen liittyv is tä potilaan
o ikeuks is ta ennen lääkem ää-
räyksen laa tim is ta .

Annetus ta info rm aatios ta tu lee
tehdä m erk in tä potilaskertom uk-
seen.

Uus ittaessa sähkö is tä lääke-
m ääräystä katso taan potilaan
o levan tie to inen sähkö isestä
lääkem ääräyksestä ja s iihen
liittyv is tä o ikeuks is taan

Terveydenhuo llon to im in tayk -
s ikön ta i lääkkeen m äärää jän
on in form oitava potilas ta säh-
kö isestä lääkem ääräyksestä
ja s iihen liittyv is tä potilaan
o ikeuks is ta ennen lääkem ää-
räyksen laa tim is ta .

Annetus ta info rm aatios ta tu lee
tehdä m erk in tä potilaskertom uk-
seen.

Uus ittaessa sähkö is tä lääke-
m ääräystä katso taan potilaan
o levan tie to inen sähkö isestä
lääkem ääräyksestä ja s iihen
liittyv is tä o ikeuks is taan

TH V3.1 T : Po tilaskertom usjä rjes-
te lm ästä on näh tävissä,
e ttä po tilasta on in fo r-
m oitu , riippum atta s iitä
onko in fo rm aatio tie to tuo -
te ttu au tom aattisesti.

K : in fo rm o in tikäytän tö on
m äärite lty ja käyttä jien
tiedossa .

T : Po tilaskertom usjä rjes-
te lm ästä on näh tävissä,
e ttä po tilasta on in fo r-
m oitu , riippum atta s iitä
onko in fo rm aatio tie to tuo -
te ttu au tom aattisesti.

K : in fo rm o in tikäytän tö on
m äärite lty ja käyttä jien
tiedossa .

X X
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Liite 6. Esimerkki kohteen (TOC) jakautumisesta alakohteisiin ja 
sertifiointikategorioihin 

TOC =           Arkistoitavan asiakirjan muodostaminen 

  Ulottuvuus        subTOC

Yhteistoiminnalli-
suus

HL7 CDA R2 yhteensopivuus, Asiakirjojen näyttömuoto 
Asiakirjan metatietojen luominen 
Koodisto- ja käsitekonversiot sekä kohteiden yksilöinnit 
Ydintietomerkinnät 

Tietoturvallisuus Tapahtumien kirjaaminen
Tietojen eheys 
Yhteenkuuluvien asiakirjojen eheys 
Potilasasiakirjojen tietojen korjaaminen arkistossa 
Asiakirjan muuttumattomuuden varmistaminen
Asiakirjan metatietojen luominen 

Toiminnallisuus Tietojen koostaminen 
HL7 CDA R2 headerin muodostaminen 
HL7 CDA R2 bodyn muodostaminen 
Asiakirjan metatietojen luominen 
Toiselta hankittujen palvelujen tuottamien asiakirjojen arkistointi 
Lähetteiden, hoitopalautteiden, toiselle terveydenhuollon palvelujen 
antajalle lähetetyt konsultaatiopyyntöjen ja -vastausten arkistointi 
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Liite 7. Esimerkki KANTA-palvelujen sertifiointivaatimuksista

Kuvio 1. Sertifiointivaatimukset ToC:lle tietojen koostaminen

Se liteS e r t i f i o i n t i v a a
t i m u s

S e r t i f i o i n t i v a a t i m u sVaatimus.
numero

A lkuperäTO C :n
a lakohde

Kohde
(TO C )

Se liteS e r t i f i o i n t i v a a
t i m u s

S e r t i f i o i n t i v a a t i m u sVaatimus.
numero

A lkuperäTO C :n
a lakohde

Kohde
(TO C )

Ka ikki asiakirja -ase tuksessa
main itu t tiedo t tu lee viedä
asiakirjamuodossa kansal-
liseen arkis toon , mutta
asiakirja voidaan muodostaa
useasta merk innästä , jo tka
ova t karttunee t hoidon
ede tessä .

Rekis te rin pitä jä muo-
dostaa (koostaa) ydin -
dokumentissa ku -
va ttu jen periaa tte iden
muka isesti to im in tayk -
s ikön po tilastie to jä r-
jeste lmän tie tokan-
nasta arkis to itavan
asiakirjan tie tosisällön
ao . o tsikoiden alle . A r-
k is to itava asiakirja
koostuu samaan asia -
yh teyteen kuuluvis ta
merk in -nöis tä . Yhdestä
palvelu tapah tumasta ,
palvelukokonaisuudes -
ta , käynnis tä tai hoito-
jaksosta voidaan
muodostaa useita
e rillisiä mutta yh teen
kuuluvia (linkite tty jä )
as iakirjo ja . Tyypillinen
palvelu tapah tuma on
käyn ti ta i hoito jakso .

P4001KANTA
ja tkomääritte ly ,
luku 2 .5 .

Po tilasasia-
k irjan
muodosta -
m inen
merk innöis tä

T ie to jen
koostam inen

Toim in tayksikön tie to jä r-
jeste lmä muodostaa
arkis toitavan asiakirjan
poim ima lla ta rvittava t
tie toalkio t po tilastie to -
jä rjeste lmän tie tokannasta

Toim in tayksikkö
vastaa arkis toitavan
asiakirjan muodos-
tam isesta

P4000Ark is toita -
van
asiakirjan
muodosta -
m inen

Ka ikki asiakirja -ase tuksessa
main itu t tiedo t tu lee viedä
asiakirjamuodossa kansal-
liseen arkis toon , mutta
asiakirja voidaan muodostaa
useasta merk innästä , jo tka
ova t karttunee t hoidon
ede tessä .

Rekis te rin pitä jä muo-
dostaa (koostaa) ydin -
dokumentissa ku -
va ttu jen periaa tte iden
muka isesti to im in tayk -
s ikön po tilastie to jä r-
jeste lmän tie tokan-
nasta arkis to itavan
asiakirjan tie tosisällön
ao . o tsikoiden alle . A r-
k is to itava asiakirja
koostuu samaan asia -
yh teyteen kuuluvis ta
merk in -nöis tä . Yhdestä
palvelu tapah tumasta ,
palvelukokonaisuudes -
ta , käynnis tä tai hoito-
jaksosta voidaan
muodostaa useita
e rillisiä mutta yh teen
kuuluvia (linkite tty jä )
as iakirjo ja . Tyypillinen
palvelu tapah tuma on
käyn ti ta i hoito jakso .

P4001KANTA
ja tkomääritte ly ,
luku 2 .5 .

Po tilasasia-
k irjan
muodosta -
m inen
merk innöis tä

T ie to jen
koostam inen

Toim in tayksikön tie to jä r-
jeste lmä muodostaa
arkis toitavan asiakirjan
poim ima lla ta rvittava t
tie toalkio t po tilastie to -
jä rjeste lmän tie tokannasta

Toim in tayksikkö
vastaa arkis toitavan
asiakirjan muodos-
tam isesta

P4000Ark is toita -
van
asiakirjan
muodosta -
m inen

KelaPTJTH .
O rgan .

K iiree l-
lisyys

Toteutuksen vastuuTodennus

KelaPTJTH .
O rgan .

K iiree l-
lisyys

Toteutuksen vastuuTodennus

1XXK: Dokumento itu
as iakirjo jen muodos-
tussuunnite lma /
kuvaus, joka
hyväksytään

T : Testitapauksilla
ta rkis te taan , e ttä
ase tuksen muka ise t
tiedo t on koo ttu
as iakirjo ih in .

X

1XXK: Dokumento itu
as iakirjo jen muodos-
tussuunnite lma /
kuvaus, joka
hyväksytään

T : Testitapauksilla
ta rkis te taan , e ttä
ase tuksen muka ise t
tiedo t on koo ttu
as iakirjo ih in .

X
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