
Tilannekatsaus  5-2018



Esityksessä tänään

UNA-YTIMEN 
HANKINTA

LOMAKEPROJEKTI UNA OY 
JA SOTEDIGI OY

KONSORTIOKOHTAISET 
HANKINNAT

SOTE-järjestelmien uudistaminen



1.6.2016 31.12.2018

1.1.2017 1.1.2018

15.6.2016

Hanko-projektin 
päätöskokous

15.6.2016 - 22.8.2016

Organisoitumisvaihtoehtojen suunnittelu

22.8.2016

Tavoite yhtiömuotoisesta organisoitumisesta

24.8.2016 - 14.12.2017

Valmisteleva työ ja neuvottelut 

15.12.2017

UNA Oy perustamiskokous

12.3.2018

UNA Oy rekisterissä

14.3.2018

Hallituksen 1. kokous

4.4.2018

Ylimääräinen yhtiökokous

15.5.2018 - 30.9.2018

Hankkeen siirtosuunnitelma ja toteutus

UNA Oy

Perustajaosakkaat 15.12.2018  (12)
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sos.palv. kuntayhtymä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Suunnattu osakeanti  4.4. (4)
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Hallituksen pj. Göran Honga
vpj. Veijo Romppainen

Yhtiön toimitusjohtajaksi 
Urpo Karjalainen



UNA-JOUKKUE

Oy

19sairaanhoitopiiriä

5 keskuskaupunkia



UNA ja SoteDigi yhteistyö

On kirkas yhteinen tahtotila kansallisen integraatioalustan 
(SoteDigille asetettu tehtävä) toteuttamiseksi UNA- ytimen 
hankintaan pohjautuen.

Yhteistyöjärjestelyt  ja niistä sopiminen 4-6/2018.   

Korkean tason prioriteettina on varmistaa integraatioalustan 
toteutus niin, että sen keskeiset osat ovat tuotannossa 2020 
alkaen. 

Pitemmällä aikajänteellä UNA-ydintä on tarkoitus laajentaa 
nykyiseen integraatioalustasisältöön verrattuna. 



UNA-ytimen hankinta

UNA-ytimen toiminnallisen käyttöönoton tavoite
• 1.1.2020 UNA-ydin tarjoaa palveluja tuotannossa (tarkentuu, mitä ratkaisuja on valmiina 1.1.2020)
• Ensimmäiset käyttöönotot 06 - 09/2019 

Ytimen 1. vaiheen hankinnat
UNA-ytimen integraatio- ja tiedonhallinta (hankinta 1)
• Kumppanin kanssa allekirjoitettu sopimus v. 2018 aikana
• Toteutusvaihe käyntiin vuoden 2019 alussa
• Varmistetaan ratkaisumallien toimivuus MVP-toimitusvaiheella

UNA-ytimen asiakkuudenhallinnan käyttöliittymien ja sovelluslogiikan toteutus (hankinta 2)
• Toteutusvaihe käyntiin 02 - 04/2019

UNA-ytimen käyttöpalvelut (hankinta 3)
• Tukemaan tuotantokäyttöä 2019-2020 aikana



UNA-ydin hankinta 1

Kilpailullinen neuvottelumenettely.

Tarjouspyyntö julkaistu 15.12.2017.

Neuvotteluihin valittiin viisi osallistumishakemuksen jättänyttä 
toimittajaehdokasta. 

• Accenture

• CGI

• Digia-Atostek

• Fujitsu Finland

• Mediconsult-Solita

Neuvottelukierrokset käynnissä. 

Hankintaan sitoutuneita sairaanhoitopiirejä 
(tilanne 30.4.) 
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KONSORTIOKOHTAISET 
HANKINNAT

SOTE-järjestelmien uudistaminen



UNA konsortiokohtaisten hankintojen jatkoselvitys

Aikataulu Vko 9  / 2018 Vko 10 – 12 / 2018 Vko 13 – 15 / 2018 Vko 15-22 / 2018

Lopputuotokset • Tarkennettu
työsuunnitelma

• Pohjat tilannekuvista 
ja tiekartoista (sis. 
loogiset 
kokonaisuudet)

• Arviointiviitekehykset

• Yhdistetyt 
tiedonkeruulomakkeiden
tiedot

• Maakunta- / ERVA-kohtaiset 
tilannekuvat ja tiekartat (n. 
10kpl) jaettuna loogisiin 
kokonaisuuksiin

• Pitkä lista mahdollisista 
kohteista

• Tiedonkeruu/kysely 
konsortiokohteista

• UNA-yhteistyössä
hankittavat moduulit ja muut 
kohteet (arvioidut ja 
priorisoidut)

• Hankintaskenaariot 
moduuleille

• Hankintakonsortiot 
moduuleille

• Riippuvuudet UNA-tiekarttaan 
- yhdistetty tiekartta UNA-
ytimelle ja konsortiokohtaisille
hankinnoille

• Konsortiokohtaisten 
hankintojen 
etenemissuunnitelma

• Yhteenveto lopputuotoksista

Projektin
käynnistäminen

Maakunta-/ERVA-
kohtaiset 
tilannekuvat ja 
tiekartat

Moduulikohtaisesti 
konsortioissa 
hankittavat kohteet

Yhteinen tiekartta 
liitettynä UNA-
tiekarttaan 

KEVÄT 2018



UNA-ytimen hankinta

• Yhteinen – kansallisesti yli 
maakuntien yhteinen tarve

• Uusi – uusi toiminnallinen tarve 
ja/tai uusi ratkaisu

• Asiakkuuslähtöinen – tarpeeseen 
vastaava ratkaisun / toiminnallinen 
moduuli tuottaa

UNA-konsortiokohtainen
hankinta

• Hyödyntää UNA-ydintä

• Muodostaa toiminnallisen moduulin, 
joka toimii yhteen muiden 
moduulien kanssa

• On UNAn arkkitehtuuri-periaatteiden 
mukainen: avoimet rajapinnat, 
integroitavuus, hyödyntää yleisiä tai 
avointa lähdekoodia, modulaarinen, 
vaiheittainen kehittäminen ja 
jatkuvuus

Alueellinen hankinta 
(Ei UNA-hankinta, muu konsortio)

• Ratkaisu alueellisiin tarpeisiin

• Nykyjärjestelmän korvaushankinta 

• Hankintaan ei sisälly merkittävää 
määrää uutta toiminnallisuutta

• Ei sote-palvelujen laajuus keskiössä 
(esim. maakunnan muu kehitys)

Kohteiden ryhmittely UNA-yhteistyön näkökulmasta



UNA-ydin vaihe 2-n

Asiakas- ja potilastietojen 
arkistointi

Tuotannon sisäinen tiedolla johtaminen

Tuottavuuden johtaminen     

Tieteellinen tutkimus  

Populaatiotietojen 
hyödyntäminen yksilön hoito- ja 

palveluratkaisuissa 
(päätöksenteon tuki, referenssit)

“Uudet” ratkaisut / Uushankinnat Toiminnanohjaus/tuotannonohjaus 

”APTJ kokonaisuus”

UNA-ydin vaihe 1

Sosiaalihuollon arviointi ja  päätöksentekoprosessit 

Terveyden- ja sairaanhoidon arviointi, interventio ja 
hoitoprosessit

Tiimin sisäisen tiedon hallinta 
(kotoa, avohoidon ja laitoksen kautta kotiin)

Muu ”APTJ”-prosessit 
(labra, kuvantaminen jne.)

Tapahtumien ja resurssien hallinta 
(palveluvaraus, resurssien varaus, ilmoittautuminen, tuotteistus)

Asioinnin ohjaus (asiakkaan tapahtumat, varaukset, 

ilmoittautuminen, ohjaaminen toimitiloissa) 

Palvelupyyntöjen, vireillepanon, tilausten (jonot) ja 
työjonojen  ja kysynnän hallinta

Virtuaali-/Etävastaanotto

Prosessien automatisointi, Robotiikka

Kotiin vietävät teknologiat, IOT-alusta

Yhteinen 
masterdata

Käsitteiden yhtenäistäminen (Tietomalli) Standardit (esim. hoitotarpeen määrittely)

Asiakasprosessit ja 
asiakkaan asiointi 

(Hyvis,ODA,Virtuaalisairaala)

Innovaatioanalytiikka

Asiakas-ja potilastietojen 
arkistorajapinta

Integraatiot: 
Välitettävän 

tiedon formaatti

”UNA-ydin täysimääräisesti käyttöön” 
(Usealla alueella vallitseva ajatus; kaikkialla 
halutaan hyödyntää UNA-ydintä)

Muut kansalliset 
ratkaisut 

(KELA VV, KANTA, suomi.fi..)

Muita tarpeita
• Tuoteperheittäin tapahtuvat päivitykset 

olemassa oleviin tietojärjestelmiin
• Sosiaalityön Kanta-yhteensopivuus
• Integraatioalustoihin liittyvä projektityö ja 

asiantuntijapalvelut
• Järjestäjän työkalut laajemmin

”UNA-lomake”

Muut

Käyttökonteksti, 
Asiakkaan palveluhistoria

Käyttäjän konteksti

Asiakkaan konteksti  

INTI-toteutus ja 
tilannekuva, suunnitelma

Päivittäistoimien hallinta 
(työlistat, kapasiteetin hallinta, logistiikka) 

Tuotannon ydinprosessien ohjaus

Sähköiset 
asiointikanavat ja 

muut palvelut

• Tietoallas-
ratkaisut

• Keinoäly, 
koneoppiminen

• Algoritmien 
validointi
tuotannon ja 
asiakkaan 
ohjaukseen

Asiakasohjaus 
(tietoja hyödynnetään laajemmin 

asiakasprosesseissa)

Palveluiden ohjaus 
(järjestäjä ohjaa tuottajan 

tuotantoa)

Alueiden hankintatarpeet ryhmiteltynä



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

-ydin O

Sote-

järjestelmien 

uudistaminen

Ytimen jatkokehitys

Segmentointi ja tuotannon ohjaaminen
Suunnitelma

Tilannekuva

Käyttöönotto

Uusien ja korvaavien moduulien yhteishankinta

Lomake

Tuottajien tuotannonohjauksen moduulit

Nykyjärjestelminen kehittäminen yhteishankintoina

Asiakkuuden hallinta

Ytimen jatkokehitys
POC -

demot ja 
valmistelu

Tiedonhallinta- ja 
integraatioratkaisu

Ratkaisu

Näkymä tulevasta



UNA-hankkeessa on vuoden 2017 alusta lähtien toteutettu yhteistä 
lomakesovellusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön. 

UNA-Lomakesovellus on keskitetty palvelu lausuntojen ja todistusten 
tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon. 

Lomakesovellus on toteutettu avoimella lähdekoodilla ja avoimin 
rajapinnoin.  

Palvelussa on alkuvaiheessa mm. terveydenhuollon valtakunnallisista 
tietojärjestelmäpalveluista annetun sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen (1257/2015) mukaiset terveydenhuollon ammattihenkilön 
antamat todistukset ja lausunnot sekä Trafin ajokykytodistus. 

UNA-lomakeprojekti



Lomakesovelluksen toteutus on 
edennyt Kanta-
yhteistestaukseen, jonka 
arvioidaan päättyvän alkukesän 
aikana. 

Samaan aikaan 
testataan toimivaksi 
eri 
potilasjärjestelmien 
liitynnät 
Lomakesovellukseen 
ja valmistellaan 
terveydenhuollon 
organisaatioiden 
käyttöönottoja

Ennen käyttöönottoa 
suoritetaan tuotannon 
hyväksymistestaus 
ensimmäisen 
käyttöönottavan 
organisaation kanssa

Käyttöönotot 
alkavat syksyllä 
2018

Lomakeprojektin eteneminen



Lomakepalveluun toteutettavat lomakkeet 
Vaiheistusasetuksen (1257/2015) mukaiset terveydenhuollon ammattihenkilön antamat todistukset ja lausunnot tulee arkistoida Kantaan 
31.12.2017 lukien. 
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PSY0:

PSYE:

Lomakeprojektin johtoryhmän  26.1.18 ja 28.3.18 päätöksillä siirretty M3, PSYO ja PSYE sekä F123 lomakkeiden toteutus 2. kehitysvaiheeseen viranomaismääritysten puuttumisen vuoksi.



KIITOS. 

URPO KARJALAINEN
UNA-ohjelmajohtaja

PSHP
050 576 6763

urpo.karjalainen@pshp.fi

KATI TUOVINEN
UNA-hankepäällikkö

Istekki Oy
040 8080 780

kati.tuovinen@istekki.fi




