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UNA-yhteistyö ja UNA Oy

Kehittämisen ja uudistamisen kohteena tulevaisuuden asiakaslähtöisessä ja vaikuttavassa 
hyvinvointipalvelujen tuottamisessa tarvittava sote-tietojärjestelmien kokonaisuus 

•Taustalla vuosien eritasoinen ja -
muotoinen kaupunkien ja 
sairaanhoitopiirien ICT-yhteistyö 
(alueellinen yhteistyö, sama järjestelmä, 
yo-sairaanhoitopiirit, jne.)

Eri tahojen 
ICT-yhteistyö

•Rahoitus sairaanhoitopiirien ja isojen 
kaupunkien yhteistyösopimuksella

•Sos. – pth. – esh. -kokonaisuus
•PoC-kokeiluja, kehittämisstrategiaa ja 
arkkitehtuuriperiaatteita

•Hankintojen valmistelua ja hankintoja

UNA hanke •UNA-hankkeen projektit ja tehtävät 
siirtyivät UNA Oy:n vastuulle 1.11.2018

•Vastaa yhteistyössä sovittujen 
kehittämistoimenpiteiden 
suunnittelusta, johtamisesta ja 
resurssoinnista

UNA Oy

•Toiminnan tarpeisiin parhaat ratkaisut
•Modernia, ketterää ja avointa 
kehittämistä 

•Toimiva ekosysteemi

Ratkaisut ja 
palvelut

Vuosi 2015

Vuosi 2017

Vuosi 2019
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UNA-yhteistyö ja UNA Oy

• Laaja valtakunnallinen UNA-kehitystyö käyntiin vuonna 2015 hankepohjaisella mallilla, 
jossa isäntäkuntaorganisaationa toimi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

• Yhteistyö perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ICT-kehittämisyhteistyöstä

• UNA Oy perustettu 15.12.2017 hoitamaan omistajiensa lukuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaa palvelevien järjestelmäkehittämisen tehtäviä

• Nykyään UNA Oy vastaa yhteistyössä kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta, 
johtamisesta ja resurssoinnista

• UNA Oy on julkisomisteinen osakeyhtiö, omistajina sairaanhoitopiirit, kunnat, 
kuntayhtymät ja omistajien strategiset kumppanit

• omistajina 20 sairaanhoitopiiriä/sote-kuntayhtymää, Espoon kaupunki sekä 2M-IT ja Istekki
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UNA-yhteistyö ja UNA Oy

• UNA-yhteistyöhön osallistuvat organisaatiot ovat sitoutuneet sote-
tietojärjestelmäkokonaisuuden tavoitetilan ja etenemispolun yhteiseen suunnitteluun sekä 
kehittämistoimenpiteiden edistämiseen

• Hankintoja ja määrityksiä ohjaavat UNA-yhteistyösopimuksen periaatteet ja 
kehittämisstrategian päälinjaukset

• Organisaatiot tekevät kukin erilliset päätökset UNA-yhteistyössä toteutettaviin 
hankintoihin osallistumisesta
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UNA-yhteistyön ja hankintojen tavoitteet

• Tietojärjestelmäratkaisujen rakentaminen asiakaslähtöisesti ja keskeisten 
toiminnallisten kehittämiskohteiden mukaisina kokonaisuuksina

• Vaiheittaisessa etenemisellä huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja siihen liittyvän lainsäädännön 
asettamat raamit

• Tavoitteena ketteryyden säilyttäminen kehittämishankkeissa 
• Kehittämisstrategian kulmakivenä arkkitehtuuriperiaatteet ja -linjaukset
• Järjestelmäkokonaisuutta uudistetaan modulaarisesti ja vaiheittain – jatkuvana 

kehityksenä
• Mahdollistaa kokonaisuuksien – isompien tai pienempien – hankkimisen vaiheittain, ja toiminnallisuutta 

voidaan lisätä olemassa olevan päälle
• Vaiheittaisilla, rajatuilla toteutus- ja hankintakokonaisuuksilla saadaan asteittain käyttöön toiminnan tarpeita 

palveluvia uusia ratkaisuja

• Pyritään mahdollistamaan toimittajien kustannustehokas toiminta, josta myös UNA-
yhteistyön organisaatiot hyötyvät
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UNA-yhteistyön tavoitteet ja hyödyt 
- miksi tehdä määritykset ja hankinnat yhteistyössä vs. toteuttaa ratkaisut itse?

• Keskeiset UNA-yhteistyön ja yhteishankintojen tavoitteet ovat:
• Jakaa kehitysresursseja ja innovaatioita konsortion osapuolten välillä
• Saada skaalaetuja hankittujen ratkaisujen toteutukseen, hankittaviin palveluihin sekä jatkokehittämiseen
• Muodostaa yli organisaatioiden ja myös aluerajojen hyödynnettäviä ja kehitettäviä ratkaisuja
• Kehittämiskustannusten jakaminen konsortion osapuolten välillä ja kokonaiskustannusten aleneminen
• Arkkitehtuurin ja kehittämisen hallinta keskitetymmin - vältetään päällekkäisyyksiä ratkaisuissa ja 

kehittämisessä

• Kehitettävää kokonaisuutta halutaan ohjata tilaajien toimesta arkkitehtuurillisesti, 
toteutuksellisesti ja sopimuksellisesti hallintamalleilla
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UNA-yhteistyö ja kehittämisstrategia
(alkuperäistä UNA-hankesuunnitelmaa mukaillen) 

• Yhteishankintojen kautta tapahtuvan 
uudistamisen lisäksi yhteistyöllä vahvistetaan 
ja varmistetaan kansallista yhteistyötä 
seuraavilla toimenpiteillä:

• ohjataan yhteentoimivien toimintamallien ja 
yhtenäisen arkkitehtuurin kehittymistä

• huolehditaan, että kehittämisstrategian mukaisesta 
etenemisestä

• huolehditaan määrittelyjen ajantasaisuudesta ja 
kansallisesta yhtenäisyydestä

• osallistutaan kansallisten palvelujen kehittämiseen 
ja tarkennetaan niiden hyödyntämismahdollisuudet 
osana kokonaisuutta

Yhteisellä suunnittelulla ja ohjauksella 
huolehditaan, että edetään 

kehittämisstrategian mukaisesti kohti 
tavoitetilaa.

Yhteisellä suunnittelulla ja ohjauksella 
huolehditaan, että edetään 

kehittämisstrategian mukaisesti kohti 
tavoitetilaa.

Ohjataan ja tuetaan yhteentoimivuuden ja 
integraatioiden toteuttamista sekä 

teknologiavalintoja myös hankinnoissa. 

Ohjataan ja tuetaan yhteentoimivuuden ja 
integraatioiden toteuttamista sekä 

teknologiavalintoja myös hankinnoissa. 
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Hankinta- ja toteutusvaihe alkoi vuonna 2016 
lomakepalvelun hankinnan käynnistämisellä

Lähde: Tivi, 21.12.2016 
https://www.tivi.fi/uutiset/una-hanke-nytkahtaa-eteenpain-lomakepalvelun-hankinnalla/ae688f2e-f700-36a5-b66e-29034663d26f
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UNA-ratkaisut

Kansalaisen 
kyvykkyys 

Ammattihenkilön
kyvykkyys

Asiakkuuden 
hallinta

Prosessin tuki

Tietojen 
saatavuus

UNA
LOMAKE
UNA

LOMAKE

UNA
OIVA
UNA
OIVA

UNA
YDIN
UNA
YDIN

UNA
KAARI
UNA
KAARI

Hankintoja 
2016 - 2019

Hankintoja 
2019 
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Kokemuksia järjestelmähankintojen valmistelusta ja 
toteuttamisesta UNA-yhteistyöstä

Mitä ja miksi 
hankitaan?

Kustannus-
hyötyanalyysit

Tarpeet, tavoitteet
Tarpeet vs. tarjonta

Kehittämiseen ja 
toteuttamiseen liittyvät 
kysymykset

Kustannusarviot

Hinnoittelumallit

Markkina-
vuoropuhelu

Hankintamenettelyn 
valinta

Keskeiset linjaukset

Aikataulu

Hankintastrategia
Vaatimusten 
kiinnittäminen

Sopimusehdot

Hankintamenettely

Tarpeet Yhteistyö Konsensus
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Kokemuksia järjestelmähankintojen valmistelusta ja 
toteuttamisesta UNA-yhteistyöstä

• Edetty pienemmästä hankinnasta kohti suurempia 
• Kokemuksia erilaisista hankintamenettelyistä

• Hankinnoissa päädytty vaiheittaiseen hankintamalliin, hankintojen ja toteutusten palastelu
koettu tärkeäksi, koska toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy jatkuvasti

• Kehittämispanostuksien oltava kustannuksiltaankin tarkoituksenmukaisia
• Vaiheittaisilla, rajatuilla toteutus- ja hankintakokonaisuuksilla saadaan asteittain käyttöön toiminnan tarpeita 

palveluvia ratkaisuja
• Ja sitä isoakin (UNA Kaari) halutaan palastella
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Kokemuksia järjestelmähankintojen valmistelusta ja 
toteuttamisesta UNA-yhteistyöstä

• Hankintoihin liittyy kaupallisia, teknisiä ja oikeudellisia riskejä
• Tietopyynnöt, markkinoiden kyvykkyys, tarkennukset  hankintastrategia  riskianalyysi
• Riskianalyysillä tavoite tunnistaa riskit, arvioida niiden tasoa ja kuvata toimenpiteet, joilla riskien 

toteutumisen todennäköisyyttä voidaan pienentää ja vähentää negatiivisia vaikutuksia, mikäli riski 
realisoituu

• Hankintamenettelyt valitaan em. perusteella

• Jokainen hankinta on ollut oppimisprosessi
• Jatkuva parantaminen (lessons learnt)
• Esim. laadun painottaminen vertailussa kasvanut, mutta vaatinut myös esim. kattavien vertailukriteerien 

rakentamista (mm. riskiarvioista ja haastatteluista myönteistä palautetta)
• MVP (minimum viable product) -toteutukset
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Kokemuksia järjestelmähankintojen valmistelusta ja 
toteuttamisesta UNA-yhteistyöstä

• Hankintoihin tarvitaan paljon substanssiosaamista
• Tapahtuu yhteistyössä osin verkostomaisella toimintamallilla, mutta myös keskitettyä resursointia UNA Oy:lle

• Laajassa yhteistyössä viestintä ja yhteisten tavoitteiden kirkastaminen tärkeää, toisaalta 
hankintaprosessin kannalta osa tiedoista pidettävä hankintaprojektin sisäisenä

• Jatkuvaa kehitystä, ei pelkkiä hankintainvestointeja 
 Huomioitava myös budjetoinnissa
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Seuraavaksi: UNA Kaari

Tulevaisuuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus
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UNA Kaari

• Käynnissä yhteistyössä tapahtuva hankinnan valmistelu
• Hanke-vaihe käynnistynyt 15.2.2019
• Valmistelussa mukana laaja yhteistyöpohja 
• Alueilla erilaiset lähtökohdat ja tilanteet mm. organisoitumisessa
• Kaikki organisaatiot näkevät laajan yhteistyön tässä vaiheessa erittäin tärkeänä

• Hankintailmoitusmateriaali ml. hankintastrategia toimii työkaluna (tarpeet, tavoitteet, 
hankinnan toteutustapa ja aikataulu) organisaatioiden sitoutumisen varmistamiseen

• Hankinnan käynnistäminen kiinnittyy organisaatioiden riittävän kattavan sitoutumisen 
jälkeen
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UNA Kaari

• Kaari-hankinnassa oletettujen osallistujien väestöpohja n. 3,4 miljoonaa, kattaen kaikki 
Suomen sairaanhoitopiirit, pois lukien KL-Kuntahankintojen APTJ-hankinnan sekä Apotin 
alueet

Sairaanhoitopiiri Väestöpohja (31.12.2018)

Pirkanmaa 529 898   

Varsinais-Suomi 478 546   

Pohjois-Pohjanmaa 408 296   

Espoo (HUS) 283 944   

Pohjois-Savo 247 776   

Satakunta 221 740   

Päijät-Häme 212 548   

Etelä-Pohjanmaa 196 572   

Kanta-Häme 173 781   

Kymenlaakso 170 770

Etelä-Karjala 130 506

Lappi 117 703  

Keski-Pohjanmaa 78 501  

Kainuu 74 803  

Länsi-Pohja 62 504   

OSALLISTUJAT YHTEENSÄ 3 387 888

Apotti-hankkeen alue
• Kaikki HUS-alueen kunnat paitsi 

Espoo ovat Kaaren laajuuden 
ulkopuolella

• Espoo on oletettu Kaaren osallistuja 

KL-Kuntahankinnan alueet
• Keski-Suomi (KSSHP)
• Etelä-Savo (Essote)
• Pohjois-Karjala (Siun sote)
• Vaasa

Kaaren käyttöönottoalue on 
oletettu koko Suomen laajuiseksi, 

pois lukien Keski-Suomen 
käynnistämän ATPJ-hankkeen  ja 

Apotti-hankkeen alueet
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Käyttöönottojen ja migraatioiden valmisteluKäyttöönottojen ja migraatioiden valmistelu

Hankintaprosessi 

Käyttäjä- ja 
järjestelmävaatimusten 

kiinnittäminen, sopimusehdot 

Hankintaprosessi 

Käyttäjä- ja 
järjestelmävaatimusten 

kiinnittäminen, sopimusehdot 
Markkinavuoropuhelu

Hankintastrategia

Markkinavuoropuhelu

Hankintastrategia

Kehittämis- ja uudistamistarpeiden 
määrittely
Kehittämis- ja uudistamistarpeiden 
määrittely

20182018
TARPEET JA TAVOITTEETTARPEET JA TAVOITTEET

20192019
HANKINNAN KÄYNNISTYSHANKINNAN KÄYNNISTYS

20202020
HANKINTAHANKINTA

20212021
KEHITYSKEHITYS

UNA KAARI ROADMAPUNA KAARI ROADMAP

20222022
KÄYTTÖÖNOTOTKÄYTTÖÖNOTOT

KäyttöönototKäyttöönotot
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unaoy.fi


