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Lähteet: (Esitykset) eHealth Stakehdolders group ja Hugo van Haastert, Licinio Kustra Mano (DG Santé
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TEHDAS pähkinänkuoressa

Projektikoordinaattori Sitra

Lyhenne TEHDAS

Aloituspäivämäärä 1.2.2021

Hankkeen pituus 30 kuukautta (18kk jäljellä)

Osallistujat 25 eurooppalaista maata

Yhteisrahoitus €4.16 M (EU €2.5 M + osallistujavaltiot €1.66 M) 

Työpaketit 8

Nettisivut www.tehdas.eu 

Yhteystiedot tehdascoordination@sitra.fi

http://www.tehdas.eu/
mailto:tehdascoordination@sitra.fi
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MIKSI TEHDAS?
Joint Action Towards the European Health Data Space

• Euroopan terveysdata-avaruuden tavoite on, että kansalaiset, yhteisöt ja 
yritykset hyötyvät tietoturvallisesta ja saumattomasta pääsystä terveysdataan 
sen sijainnista riippumatta.

• TEHDAS-yhteistoimintahankkeen tavoitteena on luoda Eurooppaan yhteiset 
periaatteet terveysdatan hyötykäytölle. 

• Hankkeen keskeinen tuotos on eurooppalainen hallintomalli terveysdatan 
hyötykäytölle. 
Malli voi sisältää uuden organisaation tai tehtävien sisällyttämisen olemassa 
oleviin EU:n instituutioihin ja organisaatioihin.

• TEHDAS-hankkeen tuotoksia käytetään muun muassa Euroopan komission 
lainsäädäntöehdotusten taustalla ja jäsenmaiden kansallisten 
lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseen. 
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Työpaketit
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Hankkeen koordinointi
Vastaa hankkeen hallinnoinnista 
ja toteutumisesta

Hankkeen levittäminen
Julkaisee hankkeen tulokset ja 
levittää tietoa kohdeyleisölle

Hankkeen arviointi
Varmistaa hankkeen asiallisen 
toteutumisen

Osallistaminen ja kestävyys
Sitouttaa sidosryhmiä ja selvittää toimijoiden 
tarpeet ja odotukset EHDS:n suhteen

Terveystiedon jakaminen
Kehittää vaihtoehtoja terveystiedon 
toisiokäyttöön (hallintamallit)

Tiedon laatu
Mahdollistaa luotettavan toissijaisen 
terveystiedon käytön (datan laatu ja 
semanttinen yhteensopivuus)

Connecting the dots
Kehittää EHDS-palvelujen toteuttamista 
tukevia infrastruktuurimäärittelyjä (tekinen
yhteensopivuus)
Kansalaiset
Perehtyy EU-kansalaisten suhteeseen 
terveystiedon kanssa ja altruismikäytänteisiin
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Hankkeen kansallinen koordinointi

VTTCSC

THL Findata

- Avoin ryhmä
- 4 kokousta / vuosi

Sitra
STM:n nimeämä kansallinen 
toimivaltainen organisaatio 

(Competent Authority)

Sitra-STM
Seurantaryhmä

Suomalaiset 
liitännäisorganisaatiot

Kansallinen 
asiantuntijaryhmä



Työpaketti 5: Terveystiedon jakaminen

Tavoitteena:
- Tuoda tiedon käyttäjän, luvittajan ja 

tuottajan näkökulmat esille sekä näyttöön 
pohjautuvasti kehittää terveystiedon 
toisiokäyttöä

- Mahdollistaa maiden välistä terveystietojen 
vaihtoa ja toisiokäyttöä tekemällä ehdotuksia ja 
suosituksia kansallisen lainsäädännön 
laatimiseksi

- Kehittää ehdotuksia EHDS:n hallintomalleista
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Tehtävä 5.3: Best practises for EU-cross 
border sharing of personal health data

Vetäjä: Health Data Hub, toteuttajat: HDH (+AE:t) Findata, VWS – Directorate
Information Policy of the Ministry of Health (NL) ja IACS – Instituto Aragonés de Ciencias
de la Salud (ES)
Virstanpylväät:
- M5.4 Benchmarking Kuvaus dataan saavutettavuuteen liittyvistä askeleista 

keskitetyissä ja hajautetuissa järjestelmissä (DL 1/22) (Findata kuvannut oman 
prosessinsa)

- M5.5 Framework design Ohjaava dokumentti vertais- ja rajat ylittävään 
yhteistyöhön terveysdatan toisiokäyttöön (DL 1/22) (MoU odottaa allekirjoituksia)

- M5.6 Proof of concept Kooste parhaista käytännöistä liittyen EU:n sisäisiin 
terveysdatan luovutuksiin sisältäen datan saavutettavuuden ja lupaprosessit erilaisissa 
kansallisissa puitteissa (1/23) (Tutkimussuunnitelma valmistumassa)

Lopputuotos D5.3: Suositukset parhaista käytännöistä liittyen EU:n sisäisiin 
(terveys)datan luovutuksiin sisältäen datan saavutettavuuden ja lupaprosessit erilaisissa 
kansallisissa puitteissa, 1/2023
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Työpaketti 5: Ajankohtaista

- Case studies on barriers to cross-border sharing of health data for secondary use, 
9/21 (MS 5.1 ja 5.2)

- Why health is a special case for data governance, 6/21 (MS 5.7)
- Potential health data governance mechanisms for European Health Data Space , 

9/21 (MS 5.8)
- Seuraavaksi työnalla on terveysdata-avaruuden hallintomallin 

varsinaisten vaihtoehtojen miettiminen. Työtä johtaa Hollanti.
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https://tehdas.eu/results/tehdas-identifies-barriers-to-data-sharing/
https://tehdas.eu/news/tehdas-analysis-health-data-needs-dedicated-eu-regulation/
https://tehdas.eu/news/eu-should-rethink-policies-on-health-data-access/
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- Luotettavan terveystietojen toissijaisen käytön 
ratkaisuja Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien 
digitaalisen muutoksen edistämiseksi.

- Kesto: M1-M24
- Vetäjät: Health Sciences Institute of Aragón (IACS -

Espanja) & Regional Midtjylland (RM – Tanska)

 Task 6.1 / EHDS2-tietojen laadunvarmistuksen 
viitekehyksen (DQAF) kehittäminen 
yksilöidään ominaisuudet, jotka voivat olla 

oikeudellisesti sitovia (M6.1 – M9 syöttö Euroopan komission 
lainsäädännön valmistelutyölle - D.6.1 M12/M24

 Task 6.2. EHDS2 Semanttisen yhteentoimivuuden
viitekehys (M20)
terveystietojen ja metatietojen semanttinen integrointi kaikista 
relevanteista tietolähteistä EHDS:ään FAIR- periaatteiden 
mukaisesti
.
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Työpaketti 6: Tiedon laatu
Task 6.1 Develop the EHDS 
Data quality assurance 
framework [THL]

Task 6.2 Develop the EHDS 
Semantic Interoperability 
Framework [THL]
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Työpaketti 6: Ajankohtaista
- Tiedon laatua määritteleviä tai ohjaavia elementtejä –

ehdotuksia lainsäädännön valmisteluun – Raportti julkaistu 10/2021
– Mukana valmistelussa 10 maan edustajat; työskentely kahdessa teema-ryhmässä (Legal –

THL chair; Quality Assurance – THL :osallistuja), kolme yhteistä työpajaa pidetty
Suositukset EU lainsäädännön valmisteluun:
– Tiedon haltijan tulee auditoida laadunvarmistusmenettelyjänsä
– Kansallisen viranomaisen tulee auditoida tiedon haltijoiden laitokset ja niiden 

aineistot EHDS2-tiedon laadunvarmistuskehyksen mukaisesti.
– Tiedon haltijat olisi velvoitettava julkaisemaan tiedon valmistelumenettelynsä

ja varmistamaan mahdollisimman suuri avoimuus
– Tiedon haltijat olisi velvoitettava julkaisemaan metatietoja kokoelmistaan

– Perustettavaa EU:n EHDS2-laadunvarmistuselin, inspiraatiota 
ESS- ja INSPIRE-direktivien pohjalta perustetuista komiteoista.
(Yhteistyö TP5:n kanssa)
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6
Tiedon laatu
Mahdollistaa luotettavan toissijaisen 
terveystiedon käytön (datan laatu ja 
semanttinen yhteensopivuus)



Seuraavaksi: Laadun arvioinnin kehikkoon 
ja semanttiseen yhteentoimivuuteen kohti
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Muita seurannan arvoisia asioita

Työpaketti 8: Ajankohtaista
- https://tehdas.eu/news/a-second-life-for-your-health-data-share-your-views/
- https://story.ourhealthydata.eu/

EHDS:n toimintaan liittyviä julkaisuja
• Outcome of public consultation of EHDS
• Promoting data sharing: presidency reaches deal with Parliament on Data 

Governance Act - Consilium (europa.eu)
• Recovery, Strength and a Sense of Belonging - Programme for the French 

Presidency of the Council of the European Union
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https://story.ourhealthydata.eu/
https://story.ourhealthydata.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-A-European-Health-Data-Space-/public-consultation_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/30/promoting-data-sharing-presidency-reaches-deal-with-parliament-on-data-governance-act/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/qh4cg0qq/en_programme-pfue-v1-2.pdf


Hankkeen merkitys THL:lle
• TEHDAS JA:n on osa digitalisaatioperheen hankkeita:

• JASeHN JA, eHealth JA, InfAct, PARENT JA (Potilasrekistereiden rajat ylittävä käyttö EU:ssa) 
(päätyneet)

• PMN-hanke ”Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla” 
(digitaaliset palvelut – ensisijainen käyttö);

• PHIRI, HealthyCloud (toisiokäytön infrastruktuuri)
• Mukana myös EHDS2 pilotin hakemuksessa

• Mahdollisuus vaikuttaa viranomaisten toimintaa koskevaan EU-politiikkaan ja 
lainsäädäntöön

• Terveystietojen jakamiseen ja käyttöön tulevan oikeudellisen kehyksen 
muodostaminen sekä tutkimusinfrastruktuurin vaatimusten määrittely 
(erityisesti merkittävä Findatan toiminnan kannalta)

• Vertaisoppiminen teknisissä kysymyksissä (THL:n tietovarantojen ja infrastruktuurin 
kehittäminen, tiedon integrointi, metadatanhallinta, sote-arkkitehtuuri ja kansallinen alusta)

• Polku rahoitushakuihin: esim. EU4HEALTH (EHDS2), HORIZON Europe
• Verkostoituminen – THL:n kansainvälisen profiilin kehittäminen
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TKI toiminta
KV-yhteistyö 
esim. ECDC, EMA



Yhteenveto
• EHDS: työ: Terveystietojen jakamiseen ja käyttöön 

tulevan oikeudellisen kehyksen muodostaminen sekä 
tutkimusinfrastruktuurin vaatimusten määrittely

• (DGA- ja) EHDS-lainsäädännöllä merkittäviäkin vaikutuksia 
aineistojen luvituksen ja käytön kuin tutkimuksenkin 
näkökulmasta 

• Hankkeiden kautta tarjottu mahdollisuus vaikuttaa 
toisiokäytön toimintaa koskevaan EU-politiikkaan ja 
lainsäädäntöön
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Seuranta- ja vaikuttamiskanavat
Twitter @tehdas
TEHDAS Newsletter: tehdas.eu/contact
 Tulokset: https://tehdas.eu/results/
 Tapahtumat: Stakeholder forum 14.06.2022 
https://www.himss.org/event-himss-europe
TEHDAS kansallisen asiantuntijaryhmän jäseneksi:

https://www.sitra.fi/tapahtumat/tehdas-
yhteistoimintahankkeen-kansallisen-
asiantuntijaryhman-kokous-7/
Seuraava kokous 30.3.2022

Markus Kalliola
Project Director
TEHDAS Coordinator
Markus.Kalliola@sitra.fi
+358503591499
@markuskalliola

www.tehdas.eu

@tehdas
tehdascoordination@sitra.fi

#TEHDAS
#HealthData

https://www.himss.org/event-himss-europe
https://www.sitra.fi/tapahtumat/tehdas-yhteistoimintahankkeen-kansallisen-asiantuntijaryhman-kokous-7/
mailto:Markus.Kalliola@sitra.fi
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Kiitos!
@PDoupipersephone.doupi@thl.fi

040 5193326

mailto:persephone.doupi@thl.fi
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