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Yhteistyön perusta

Lomake UNA 1. tuotantoversio

UNA-ydin 1. tuotantoversio
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Yhteistyön koordinointi 
•on eri tahojen työn, asiantuntemuksen ja metodien 

kokoamista yhteen 
•erilaisten näkemysten hieromista yhdeksi skenaarioksi

Koordinaation läpinäkyvyys syntyy organisoitumisesta

TYÖ TYÖ

Y H T E I S T Y Ö

TYÖTYÖ

€

sote tuotanto

sote tuotanto sote tuotanto

sote tuotanto

®Ict tuotanto

TYÖ
sote järjestäminen

TYÖ
sote järjestelmä

€

€

€€

€

€



YHTEENTOIMIVUUS



Yhteentoimivuuden edellytys
• Tahtotila, että joskus sote-tietojärjestelmä olisi 
• legokasa
• palikat sopivat yhteen 
• palikoista voidaan tehdä aika monen näköistä 
• paloja voi hankkia lisää, korvata pienemmillä tai 

suuremmilla

• eikä palapeli, jonka
• paloista voidaan koota vain ennalta päätetty (kaunis) 

kokonaiskuva
• palat voi koota vain yhdellä tavalla

•



Yhteentoimivuustyö
• Työtä monella eri tasolla ja yhteistyökuviolla
•UNA yhteistyö on tiedon lähteillä
•nyt on menossa APTJ kokonaisuuden 
jatkojäsentäminen - että edes voisi keskustella
• lisäksi mm. syntyy momentum lähdetiedon 
yhdenmukaistamiseen

•eräät yhteentoimivuuden esteet ovat 
sopimus- ja lisenssiteknisiä
• voisiko ratkaista juurisyitä?







Kestävä/jatkuva 
kasvu/kehitys



Toiminta ohjaa 
Alueellinen sote integraatio voi syntyä vain, jos toimintamallien muutos voidaan viedä läpi

• Suuret muutokset tulee voida vaiheistaa siten, että toiminnan voimavarat riittävät kunkin 
vaiheen läpivientiin määrätietoisesti ja ihmisten johtamiseen käytettävissä olevien resurssien 
rajoissa ”KEHITTÄMINEN”

• Mikään tarpeellinen osa toiminnasta ei voi loppua eikä taantua yhden osa-alueen muutoksen 
aikana ”KESTÄVÄ”

• Isojenkin muutosten rinnalla tapahtuu joka tapauksessa jatkuvaa kehittymistä ”JATKUVA” 
”KASVU”

• Muutosta tulee voida tukea uutta, suunniteltua toimintamallia tukevalla tietojärjestelmällä, 
• joka, jos se on uusi, on käyttöön otettaessa niin hyvä kuin se voi olla
• joka ei estä seuraavia ja rinnakkaisia toiminnan muutoksia eikä niiden tukena tarvittavia 

tietojärjestelmiä 
• Vaatimustaso kasvaa, toiminnan tavoitteet kehittyvät ja sovellettavat hoito- ja 

palvelumenetelmät muuttuvat jatkuvasti
”Palapelin kuva ei ole tiedossa palapelin hankintahetkellä”

• jota voidaan kehittää jatkuvasti, vaikka toiminnan muutos keskittyy uuteen osa-alueeseen 
• joka ei estä ”normaalin” toiminnan jatkuvuutta ja kasvua



Innovaatio



Uusi syntyy vastaamalla ensin kysymykseen 
miksi?
Esim.
Miksi on todistuksia ja muita lomakkeita? 

• välitettävät…vs. mitä muuta?
• Miksi

Reagointi miksi –vastauksien johtopäätöksiin johtaa 
todennäköisemmin ja nopeammin uusiin toimintamalleihin, jos 
• muutosta tuetaan ketterästi kehitettävällä ict tuella 
• kun kentän ääntä käyttää viranomaisten suuntaan vain 1 (-2) tahoa.    

”UNA-lomakesovellus – pakkopullasta digitalisaation lippulaivaksi”




