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EHDS-asetus: ehdotuksen tausta

• Euroopan komissio antoi 3.5.2022 ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi (COM(2022) 197 

final) eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta (”EHDS-

asetus”)

• Taustalla mm. EU:n rajat ylittävästä terveydenhuollosta 

annettu direktiivi (2011/24/EU) (potilasdirektiivi) on 

todettu osin tehottomaksi

• Ehdotus pyrkii erityisesti edistämään sähköisten 

terveystietojen saatavuutta, jakamista, turvallisuutta ja 

jatkokäyttöä

• Eurooppalainen terveysdata-avaruus on ensimmäinen 

ehdotettu alakohtainen yhteinen eurooppalainen data-

avaruus
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EHDS-asetus: rakenne

• Luku I: Yleiset säännökset

• Luku II: Sähköisten terveystietojen ensisijainen 

käyttö

• Luku III: Sähköiset potilaskertomusjärjestelmät ja 

hyvinvointisovellukset

• Luku IV: Sähköisten terveystietojen toissijainen 

käyttö

• Luku V: Lisätoimet

• Luku VI: EU:n tason hallinto ja koordinointi 

• Luku VII: Säädösvallan siirto ja komitea

• Luku VIII: Muut säännökset

• Luku IX: Soveltamisen lykkääminen ja loppusäännökset 
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EHDS-asetuksen II–IV luvut

• Sisältää EU:n laajuisen vastineen laille sosiaali- ja 

terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

(784/2021, “asiakastietolaki”)

• Osittain myös mm. julkisuuslain (621/1999) ja 
potilaslain (785/1992) piiriin kuuluvia asioita

• II luku pääosin koskee sähköisten terveystietojen 
ensisijaista käsittelyä koskevia oikeuksia ja 
velvoitteita

• III luku koskee vaatimuksia sähköisille 
potilaskertomusjärjestelmille (“EHR-järjestelmä”) ja 
hyvinvointisovelluksille

• Toisiokäytön osalta EHDS-asetuksen IV luku sisältää EU-

laajuisen vastineen laille sosiaali- ja terveystietojen 

toissijaisesta käytöstä (552/2019, “toisiolaki”) sähköisten 

terveystietojen osalta

• Soveltuu ensiökäyttödatan käyttämiseen muihin 
tarkoituksiin, mutta myös suoraan toisiokäyttöä 
varten (esim. TKI-toiminnassa) kerättyyn dataan! 
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EHDS-asetuksen II luku: 
ensisijainen käyttö (1/2)

• EHDS-asetuksen peruslogiikka monelta osin vastaava 

kuin asiakastietolaissa ja GDPR:ssä

• Pyrkimyksenä harmonisaatio ja sähköisten terveystietojen 

rajat ylittävän ensisijaisen käsittelyn mahdollistaminen

• Terveydenhuollon ammattihenkilöllä oltava pääsy 
hoidossaan olevien luonnollisten henkilöiden 
sähköisiin terveystietoihin vakuutusjäsenvaltiosta ja 
hoitojäsenvaltiosta riippumatta (4(1) art.)

• Jäsenvaltioihin digitaalisen terveydenhuollon kansallisia 

yhteyspisteitä, yhteydessä toisiinsa Minun terveyteni @ 

EU -infrastruktuurin (MyHealth@EU) kautta (12 art.)

• Nykyään vapaaehtoinen järjestely → EHDS-
asetuksen myötä pakollinen

• Keskeisimmät vaatimukset koskevat ns. 

prioriteettiluokkia:

• mm. potilastietojen yhteenvedot, sähköiset reseptit, 
lääketieteelliset kuvat, laboratoriotulokset (5 art.)

• Komissiolla valtuus muuttaa prioriteettiluokkia
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EHDS-asetuksen II luku: ensisijainen käyttö (2/2)

• Luonnollisille henkilöille luodaan tai vahvistetaan (eurooppalaisittain) uusia oikeuksia heidän sähköisten terveystietojensa 

ensisijaista käyttöä koskien (3 art.), mm.:

1) Oikeus tutustua omiin sähköisiin terveystietoihin välittömästi, maksutta ja helppolukuisessa muodossa, sekä saada 
näistä kopio

• Edellä mainittujen toteuttamiseksi perustettava yksi tai useampi sähköisten terveystietojen käyttöpalvelu ja 
valtuutuspalvelu

2) Oikeus syöttää sähköisiä terveystietoja omaan ja huollettavien sähköiseen potilaskertomukseen käyttöpalveluiden tai 
niihin liittyvien sovellusten kautta

• Vahvistetaan myös GDPR:n mukaista oikaisuoikeutta sähköisten terveystietojen osalta

3) Oikeus antaa terveys- tai sosiaaliturva-alan datan haltijalle pääsy sähköisiin terveystietoihin tai pyytää toimittamaan 
kyseisiä tietoja terveys- tai sosiaaliturva-alan datan vastaanottajalle välittömästi, maksutta ja ilman esteitä

4) Oikeus rajoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden pääsyä sähköisiin terveystietoihin, ellei kyseessä henkilön 
itsensä tai muun elintärkeä etu

• Prioriteettiluokille tulee yhtenäinen eurooppalainen sähköisten terveystietojen vaihtoformaatti (6 art.)
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EHDS-asetuksen III luku: EHR-järjestelmät ja hyvinvointisovellukset

• III luvussa asetetaan yhteiseurooppalaiset vaatimukset sähköisille potilaskertomusjärjestelmille (EHR-järjestelmät) ja 

hyvinvointisovelluksille (vrt. asiakastietolain 6–7 luvut)

• Vaatimukset koskevat kaikkia EHR-järjestelmiä, jotka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön unionissa

• Koskevat EHR-järjestelmien valmistajia, niiden valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita

• Velvoitteet eivät oletettavasti tule olemaan 1:1 nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien A- ja B-
luokkia koskevien velvoitteiden kanssa

• EHR-järjestelmien valmistajien on mm.:

1) Varmistettava, että EHR-järjestelmä täyttää vahvistetut olennaiset vaatimukset (liite II) ja yhteiset eritelmät (23 art. 
mukaisesti komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä)

2) Laadittava tekninen dokumentaatio, tietolomake, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä CE-merkintä (24–
27 art.)

3) Rekisteröitävä EHR-järjestelmä komission ylläpitämään tietokantaan (32 art.)

4) Informoitava jakelijoita, valtuutettuja edustajia ja maahantuojia sekä markkinavalvontaviranomaisia usein eri tavoin

• Hyvinvointisovellukset asetuksen piirissä, mikäli niiden valmistaja ilmoittaa sovelluksen olevan yhteensopiva EHR-

järjestelmien kanssa ja valmistaja haluaa saada yhteensopivuutta koskevan merkinnän (31 art.)

• Tällöin hyvinvointisovelluksen tulee soveltuvin osin täyttää olennaiset vaatimukset
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Toisiolaki (552/2019) lyhyesti

• Toisiolaki koskee sote-asiakasrekisterien datan käyttöä muihin tarkoituksiin kuin mihin data on alun perin kerätty

• Toisiokäytettävät datamuodot:

1. Yksilötason tieto: tyypillisesti luovutetaan pseudonymisoituna, mahdollista myös tunnisteellisena

2. Aggregoitu tilastotieto: Findatan tuottamaa tilastomuotoista anonyymia dataa, edellyttää tietopyyntöä

• Yksilötason tiedon toisiokäyttö edellyttää pääsääntöisesti tietolupaa

• Tietoluvalla: tieteellinen tutkimus, tilastointi, opetus, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät

• Ilman tietolupaa: tietojohtaminen (mm. palvelunantajan oman datan käyttö oman toiminnan kehittämistä varten) 

• Tietolupien toimivallan peukalosäännöt (ei täsmällinen):

• Jos tietoja haetaan yksittäisen julkisen tahon rekistereistä → lupatoimivalta ko. taholla

• Jos tietoja haetaan (i) useamman julkisen tahon rekistereistä, (ii) Kanta-palvelusta, (iii) yhdeltä tai useammalta 
yksityiseltä sotepalvelun järjestäjältä → lupatoimivalta tietolupaviranomaisella (Findatalla)

• Yksilötason data luovutetaan ns. tietoturvalliseen käyttöympäristöön

• Toisiolain ja Findatan määräyksen täyttävä tietotekninen ympäristö, jonka pitää olla Traficomin hyväksymän 
arviointilaitoksen sertifioima
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Toisiolaki vs. EHDS-asetuksen IV luku (1/2)

• Peruslogiikka hyvinkin samankaltainen toisiolain kanssa, kuitenkin myös erittäin huomattavia eroja:
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Teema Toisiolaki EHDS

Mihin dataan 

soveltuu?

Sote-asiakastieto: lain mukaan 

salassa pidettävää henkilötietoa, 

joka on tallennettu sosiaali- ja 

terveydenhuollon tai 

etuuskäsittelyn asiakassuhteessa 

asiakasrekisteriin tai asiakkuuteen 

liittyvään hallinnolliseen rekisteriin 

(3 § 1 kohta)

Sähköinen terveystieto (riippumatta, onko sillä ollut ensisijaista käyttötarkoitusta!)

sisältäen mm. (ks. tarkka listaus 33(1) art.):

• sähköiset potilaskertomukset

• terveyteen vaikuttavat tiedot (esim. sosiaaliset, ympäristöön ja käyttäytymiseen liittyvät

terveyden taustatekijät)

• ihmisen geneettiset, genomiset ja proteomiset tiedot

• henkilön tuottamat sähköiset terveystiedot (ml. applikaatioiden ja terveyssovellusten data)

• kliinisistä lääketutkimuksista saadut sähköiset terveystiedot

• lääkinnällisten laitteiden avulla saadut terveystiedot

• terveyteen liittyvät kyselytutkimukset

• biopankeista saadut sähköiset terveystiedot

Kenen data 

toisiokäytön 

piirissä?

Viranomaiset, virastot, julkiset ja 

yksityiset sote-palvelunjärjestäjät 

(6 §, 35 §)

Datan haltijat (2(2)(y) art.), luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö:

• joka on terveydenhuolto- tai hoitoalan yksikkö tai elin

• joka tekee näihin aloihin liittyvää tutkimustyötä (HUOM: ml. yliopistot,

tutkimusorganisaatiot, (lääke)yritykset!)

• jolla on tekniset edellytykset tuotteen ja siihen liittyvien palveluiden teknisen suunnittelun

valvonnan kautta asettaa saataville tiettyä ei-henkilötietoluonteista dataa

Mikroyritykset eivät soveltamisalan piirissä (33(2) art.).



Toisiolaki vs. EHDS-asetuksen IV luku (2/2)
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Teema Toisiolaki EHDS

Mihin 

tarkoituksiin voi 

toisiokäyttää

dataa?

• Yksilötason data: tilastointi, tieteellinen 

tutkimus, opetus, viranomaisen 

suunnittelu- ja selvitystehtävä, 

tietojohtaminen, sote-viranomaisohjaus 

ja -valvonta (38–42 §)

• Aggregoitu tilastotieto: kehittämis- ja 

innovaatiotoiminta (37 §), myös 

tietolupahakemukset, jos Findata

katsoo, ettei yksilötason data ole 

tarpeen (43.5 §)

• Pitkälti samat kuin toisiolaissa + terveysliitännäiset ”yleisen edun tarkoitukset”, EU-

sääntelystä johtuvat viranomaistehtävät, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, AI-

algoritmien kehitys, yksilöllistetty terveydenhoito (34(1) art.)

• Yksilötason dataa ja aggregoitua tilastotietoa saa kaikkiin käyttötarkoituksiin –

tapauskohtainen arviointi (mm. minimointiperiaate).

• Ei saa käyttää kiellettyihin tarkoituksiin, mm. haitalliset päätökset, vakuutuspäätökset,

oikeudeton pääsyn antaminen jne. (35 art.)

• Julkisen sektorin elimet eivät välttämättä tarvitse tietolupaa (48 art.)

Keskeinen 

viranomainen

Sosiaali- ja terveysalan 

tietolupaviranomainen (Findata)

”Terveystietoihin pääsystä vastaava elin” (36 art.): jäsenvaltioiden nimettävä yksi tai

useampi, paljon tehtäviä (ks. 37 art.)

Tietoluvan 

enimmäiskesto

”Määräaikainen” (35 §), toisiolaissa ei 

erityissäännöksiä luvan uusimisesta

Absoluuttisesti enintään 5 + 5 vuotta (46(9) art.)

Käyttöympäristö-

vaatimukset

• Perusvaatimukset toisiolaissa (20–30 §)

• Tekniset vaatimukset Findatan

määräyksessä (1/2022) 

• Sertifiointi Traficomin hyväksymän 

tietoturvallisuuden arviointilaitoksen 

toimesta

• ”Turvattu käsittely-ympäristö”: perusvaatimukset 50 artiklassa.

• Komissiolla valtuus antaa täytäntöönpanosäädöksiä teknisisistä yms. vaatimuksista

(50(4) art.)



EHDS-asetus: tietoluvan hakuprosessit
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Skenaario 1

Dataa haetaan yksittäiseltä datan haltijalta 

yhdessä jäsenvaltiossa (49 art.)

Turvattu 

käsittely-

ympäristö

Datan haltija 1

Pseudonymi-

sointi

Tietolupa-

hakemus

Datan 

käyttäjä(t)



EHDS-asetus: tietoluvan hakuprosessit
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Skenaario 1

Dataa haetaan yksittäiseltä datan haltijalta 

yhdessä jäsenvaltiossa (49 art.)

Skenaario 2

Dataa haetaan useammalta datan 

haltijalta yhdessä jäsenvaltiossa (46 art.)

Turvattu 

käsittely-

ympäristö

Datan haltija 1

Pseudonymi-

sointi

Tietolupa-

hakemus

Datan 

käyttäjä(t)

Datan haltija 2 Datan haltija 3

”Terveystietoihin 

pääsystä 

vastaava elin”

Datan 

käyttäjä(t)

Pseudonymi-

sointi

Turvattu 

käsittely-

ympäristö

Tietolupa-

hakemus



EHDS-asetus: tietoluvan hakuprosessit
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Skenaario 1

Dataa haetaan yksittäiseltä datan haltijalta 

yhdessä jäsenvaltiossa (49 art.)

Skenaario 2

Dataa haetaan useammalta datan 

haltijalta yhdessä jäsenvaltiossa (46 art.)

Skenaario 3

Dataa haetaan useammalta datan haltijalta 

useammasta jäsenvaltiosta (45(3) art.)

Turvattu 

käsittely-

ympäristö

Datan haltija 1

Pseudonymi-

sointi

Tietolupa-

hakemus

Datan 

käyttäjä(t)

Datan haltija 2 Datan haltija 3

”Terveystietoihin 

pääsystä 

vastaava elin”

Datan 

käyttäjä(t)

Pseudonymi-

sointi

Turvattu 

käsittely-

ympäristö

Tietolupa-

hakemus

Turvattu 

käsittely-

ympäristö

Tietolupa-

hakemus

HealthData@EU

Datan 

käyttäjä(t)

Toinen jäsenvaltio



EHDS-asetuksen toisiokäyttö: haasteita ja kysymyksiä

1. Miten datan käyttäjä voi yhdistää omaa / uutta tunnisteellista dataa toisiokäytettävään sähköiseen terveystietoon?

• Datan käyttäjä voi saada enintään pseudonymisoitua tietoa eikä saa yrittää purkaa pseudonymisointia tai muutoin 
pyrkiä tunnistamaan rekisteröityjä (44(3) art.)

• Potentiaalisesti merkittävä ongelma erityisesti lääketieteelliselle tutkimukselle!

2. Mitä tehdään sote-datalla, joka on toisiolain soveltamisalan piirissä, mutta ei EHDS-asetuksen piirissä?

3. Kuinka suuri muutos/kustannus siirtyä tietoturvallisista käyttöympäristöistä (toisiolaki) turvattuihin käsittely-

ympäristöihin (EHDS-asetus)?

4. Miten turvataan suomalaisen TKI-toiminnan toimintaedellytykset?

• EHDS-asetus vaikuttaa useaan muuhunkin lakiin kuin toisiolakiin

• Esim. biopankkien näytteet → biopankkilaki, näytteiden tekniset tallenteet → EHDS-asetus?

• Suomeen useampi kuin yksi terveystietoihin pääsystä vastaava elin? 

• EHDS-asetuksesta tulee mm. Findatalle (oletettavasti) paljon uusia velvoitteita
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EHDS-asetus: status

• EHDS-asetusehdotus on vielä alkutekijöissään

• Käsittely alkoi kesäkuussa Ranskan 

puheenjohtajakauden aikana, jatkettu heinäkuussa 

Tšekin puheenjohtajakauden aikana

• Tšekki on ilmoittanut priorisoivansa ehdotuksen käsittelyn 

hyvin korkealle

• Vastaanotto on ollut myönteinen, mutta ehdotuksen 
teksti tulee todennäköisesti vielä muuttumaan

• Ehdotus esittää, että asetus tulisi sovellettavaksi 12 

kuukauden kuluessa sen voimaantulosta

• Voimaan tullessaan suoraan sovellettavaa, ts. ajaa 

kansallisen lainsäädännön yli
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Data Governance Act

• Datanhallinta-asetus (“DGA”) annettiin 30. toukokuuta 2022 ja sitä sovelletaan 24. syyskuuta 2023 lukien

• Tarkoitettu horisontaaliseksi säädökseksi tukemaan muita säädöksiä, mm. EHDS-asetusta

• II luku koskee erityisesti julkisen sektorin hallussa olevaa dataa

• Lähtökohtaisesti kieltää datan uudelleenkäyttöä koskevat sopimukset ym., joilla myönnetään yksinoikeuksia julkisen
sektorin hallussa olevaan suojattuun dataan (4 art.)

• Suojauksen muotoja mm. liikesalaisuus, kolmansien teollis- ja tekijänoikeuksien suoja ja henkilötietojen suoja

• Poikkeus: tietyissä olosuhteissa mahdollista antaa yksinoikeus enintään 12 kk ajaksi

• Datan uudelleenkäyttöä koskevien ehtojen ja maksujen tulee olla julkisia, syrjimättömiä, avoimia, oikeasuhtaisia ja 
objektiivisesti perusteltuja

• III luku koskee datan välityspalveluita, tarkoitus luoda kaupallisia suhteita datan jakamista varten (i) rekisteröityjen ja 

datan käyttäjien tai (ii) datan haltijoiden ja datan käyttäjien välillä

• Toiminta on vastaisuudessa ilmoituksenvaraista

• IV luku koskee data-altruismia harjoittavien toimijoiden velvoitteita, mm. rekisteröintiä ja datan sallittua käyttöä

• Data-altruismi: datan jakamista muussa kuin voitontavoittelutarkoituksessa ja edistäen yleistä etua; tulee perustua (i) 
rekisteröidyn pyytteettömään suostumukseen tai (ii) muiden datan haltijoiden osalta lupaan sallia ei-henkilötietojen
käyttö
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EHDS–ASETUS 
VAIKUTUKSIA TERVEYDENHUOLTOON JA 
POTILASTIETOJEN HYÖDYNTÄMISEEN

Pekka Kahri, Linjajohtaja (vs.), digitaaliset- ja innovaatiopalvelut

HUS Lasten ja nuorten sairaudet



Potilastiedon analysointikyky kansainvälisessä kärjessä 

• HUSin potilastietojen analysointikyvyn kehittäminen

• Potilaan tuottaman tiedon (potilaskokemus ja arkielämän vaikuttavuus) 
yhdistäminen potilastietoihin

• Tietoturvavaatimusten hallinta kilpailuetuna kansainvälisessä kilpailussa

Datan hyödyntäminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa

• Datan hyödyntäminen akateemisessa tutkimuksessa, lääketutkimuksessa, 
teollisuusyhteistyössä ja innovaatiotoiminnassa

• Datan analysoinnin Euroopan laajuinen yhteistyö mm. tekoälyn ja 
työkalujen kehittämiseksi

Nykyisten rakenteiden ja osaamisen hyödyntäminen

3.11.20222

UUDEN LASTENSAIRAALAN TAVOITTEENA ON OLLA 
MERKITTÄVÄ KANSAINVÄLISEN TUTKIMUKSEN JA 
TIETOJOHTAMISEN SAIRAALA

1

2

3



POTILASTIETO-
JÄRJESTELMÄT JA EHDS

3.11.20223



3.11.20224

TIETOJÄRJESTELMIEN UUDET KEHITTYVIMMÄT 
INTEGRAATIOTEKNIIKAT PERUSTUEN HL7-FHIR STANDARDIIN

Ulkoisten sovellusten näytöt 
osana Epic Hyperspacea



TIETOJÄRJESTELMIEN UUDET KEHITTYVIMMÄT 
INTEGRAATIOTEKNIIKAT PERUSTUEN HL7-FHIR STANDARDIIN

Ulkoisten sovellusten 
näytöt osana Epic

MyChartia (MAISA)



KANSALLINEN ARKKITEHTUURI

TERVEYSKYLÄ.FI
AVOIMET
PALVELUT

TERVEYSKYLÄPRO
AMMATTILAISILLE

DIGITAALISET
HOITOPOLUT
POTILAILLE



TERVEYSKYLÄN DIGIHOITOPOLKUTEHTAASTA 
ÄLYLINJASTOON

3.11.20227

My data

Patient data

EMR Systems 

(CE)
Genomics (CE)

Biobank (CE)

PACS (CE)

XDS (CE)
Quality

registers

(CE)



TERVEYSTIEDON
TOISIOKÄYTTÖ JA EHDS
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GDPR, MDR, 

Clinical trials regulation,...

TUTKIMUKSEN SÄÄDÖSYMPÄRISTÖ ON VARSIN 
MONIMUTKAINEN

Clinical research
• Involves patients

•Act on medical research

•Ethical committee & institutional 
review

•Good clinical practice guidelines

Biobank research
•Biobank act

•Wide consent from sample-
donating participants

•Ethical review

•FinBB collaboration and shared 
servies

Registry research
•Secondary use of social and health 

data - the new act

•Division of tasks between individual 
data controllers and Findata

•Collaboration and shared services Attaching clinical 

data from EHR

Feasibility studies, 

control groups
Possibility to re-contact 

donors / patients



Tarve tehdä tutkimusta ja kehittämistä eri osapuolten 
yhteistyönä kansainvälisesti

• Merkittävät BigDataa hyödyntävät tulokset luodaan erilaisissa 
yhteishankkeissa ulkomaisten sairaaloiden ja yritysten kesken

Tarve lisätä lasten lääketutkimusta 

• Valtaosa lasten sairaalahoidossa käytettävistä lääkkeistä on 
sellaisia, joita ei ole asianmukaisesti tutkittu lapsilla

• Lapsilla on mm. vaikeasti diagnosoitavia harvinaissairauksia, 
joiden tunnistamiseen ja hoitoon tarvitaan tutkimusta ja kehitystä

Tarve teknisille ratkaisuille ja kumppanuuksille

• Datan hyödyntäminen yksilön oikeuksia ja tietosuojaa 
kunnioittaen

• Parhaiden kliinisten osaajien ja data-analytiikan 
mahdollisuuksien yhdistäminen 
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PIENTEN POTILAS- JA SAIRAUSRYHMIEN 
TUTKIMUS VAATII YHTEISTYÖTÄ 



• Tietosuojalait, -säännöt ja niiden tulkinnat

• Arkaluonteisia henkilötietoja (käsittely ja luovutus)

• Pirstoutuneet lupakäytännöt

• Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus kuormittaa

• Projektikohtaiset kumppanuudet, ad-hoc ratkaisut
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MIKÄ TEKEE POTILASTIETOJA HYÖDYNTÄVÄSTÄ 
TUTKIMUKSESTA NIIN HANKALAA?

Millä strategioilla hankaluutta voitaisiin vähentää?



STRATEGIA 1 – EI KÄYTETÄ
HENKILÖTIETOJA

3.11.202212



3.11.202213



STRATEGIA 2 – EI LUOVUTETA
HENKILÖTIETOJA
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STRATEGIA 3 – LUODAAN
YHTEISIÄ RATKAISUJA
LUPAPROSESSEIHIN
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STRATEGIA 4 – MENNÄÄN
MUKAAN ISOIHIN
ALOITTEISIIN
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STRATEGIA 5 –
RAKENNETAAN PYSYVIÄ
KUMPPANUUKSIA
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STRATEGIA 6 – TEHDÄÄN 
HANKKEISSA KLIINISIÄ POC-
TUTKIMUKSIA / PILOTTEJA

3.11.202222



www.aiccelerate.eu
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement n.101016902. 
This documet reflects the autor’s view and the Commision is not responsable for any use that may be made of the information it contains.

Patient flow management for 
surgical units
An AI enhanced system for pre and post 
surgery patient flow management that will 
propose slot recommendations for elective 
and urgent surgical procedures and assess 
post-surgery patient deterioration.

Lead by Oulu University Hospital (OYS)

Other clinical partners: Helsinki University 
Hospital and San Joan de Deu.

Parkinson’s Disease Digital Care 
Pathway
An intelligent digital service for patients and 
clinicians improving the care of Parkinson’s 
desease and optimising the use of healthcare 
professionals’ knowledge.

Lead by Helsinki University Hospital (HUS).

Other clinical partners: University Hospital 
Padova

Palliative and chronic pediatric 
service delivery & patient 
workflow
Divided into 3 use cases: Two use cases about 
“Optimization of pediatric neuro-oncological 
service delivery” and one about “Optimization 
of palliative and chronic pediatric service 
delivery and patient workflow”.

Lead by Hospital San Joan de Deu (SJD)

Other clinical partners: Ospitale Pediatrico 
Bambino Gesu and HUS.

Pilot areas
3 pilots will be implemented



STRATEGIA 0 – MUUTETAAN
LAINSÄÄDÄNTÖÄ
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EHDS ehdotuksessa Suomea monelta osin 
pidetty mallina

MUTTA 

miten opit Suomen toisiolain puutteista ja 
seurauksista datan hyödyntämiselle välitetään 

EHDS ehdotukseen?
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