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AKUSTI-foorumin toiminnan ja selvitysten hyödyntäminen
UNA:ssa
AKUSTI-kesäseminaari 4.9.2019

JUHA RANNANHEIMO 4.9.2019

Asianosaisjulkinen

Hauenkoukku 18 -
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VALTAKUNNALLINEN
UNA-YHTEISTYÖ

•ICT-kehittämis-
yhteistyö (Kiila-hanke,
VAKAVA-projekti, G4)

2014
• UNA-määrittely-vaihe

2015
• Hanko-projekti

• UNA-toteutusvaihe

2016
• UNA Oy (15.12.2017)

2017
• Palvelut ja ratkaisut

2019

20 sairaanhoitopiiriä
5 kaupunkia
1 maakunta
2 +1 in-house yhtiötä

VAKAVA-projekti AKUSTI-foorumi
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UNA-yhteistyö ja UNA Oy

• UNA-yhteistyö perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ICT-kehittämisyhteistyöstä
• Yhteistyöhön osallistuvat organisaatiot sitoutuneet sote-tietojärjestelmäkokonaisuuden tavoitetilan ja

etenemispolun yhteiseen suunnitteluun sekä kehittämistoimenpiteiden edistämiseen

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

• vastaa yhteistyössä kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta, johtamisesta ja resurssoinnista
• julkisomisteinen osakeyhtiö, omistajina sairaanhoitopiirit, kunnat, kuntayhtymät ja omistajien strategiset

kumppanit
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UNA-yhteistyön taustalla mm. VAKAVA-viitearkkitehtuurityön
linjaukset kohti 2020-lukua

• Parempi vastaavuus
käyttäjien ja uudistuvan sote-
palvelujärjestelmän tarpeisiin

• Asiakas- ja toimintalähtöisyys

• Muutosjoustavuus

• Yhteentoimiva ja
modulaarinen arkkitehtuuri

• Hallittu monitoimittajamalli

• Avoimet rajapinnat
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UNA-ratkaisut

Kansalaisen
kyvykkyys

Ammattihenkilön
kyvykkyys

Asiakkuuden
hallinta Prosessien tuki

Tietojen
saatavuus

UNA
LOMAKE

UNA
LOMAKE

UNA
YDIN
UNA
YDIN

UNA
KAARI
UNA

KAARI

Hankintoja
2016 - 2019

Hankintoja
2019à
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unaoy.fiKANSALLINEN VERKOSTO

OMISTAJATOMISTAJAT

KANSALLISET TOIMIJATKANSALLISET TOIMIJAT

ASIAKKAATASIAKKAAT

VERKOSTOVERKOSTO

KUNNAT

IN-HOUSE -YHTIÖT

SOPIMUSRESURSSIT IN-HOUSE -YHTIÖT

EKOSYSTEEMIN TOIMIJAT

PERUSTERVEYDENHUOLTO

SOSIAALITOIMI

ERIKOISSAIRAANHOITO

SHP:T
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AKUSTI-foorumi ja UNA-yhteistyö

• AKUSTI-foorumi (tietohallintoyhteistyö)
• ”Taustavalmisteluja”, ”kasvualusta”, selvityksiä (ohjaavia periaatteita)
• Kuntatoimijoiden (kunnat, kuntayhtymät, shp:t) ääni esim.

lainsäädäntövalmisteluun
• Tiedonhaku, mitä tapahtuu myös rajojen ulkopuolella
àOrganisaatiot voivat päätöksenteossa paremmin huomioida ja

tunnistaa raamit ja puitteet (linjaukset, oikeuskäytäntö, roolit)

• UNA-yhteistyö (kehitys- ja toteutusyhteistyö)
• Yhteisellä kehittämisellä ja hankinnoilla saavutetaan toiminnallisia ja

kustannuksiin liittyviä synergiaetuja
• Jaetaan kehitysresursseja ja innovaatioita osapuolten välillä
• Tarkoituksenmukaista tarjontaa ja skaalaetuja hankittujen ratkaisujen

toteutukseen, hankittaviin palveluihin sekä jatkokehittämiseen
• Kehittämisen ja arkkitehtuurin hallinta keskitetysti – vältetään

päällekkäisyyksiä ratkaisuissa ja kehittämisessä
à Toteutetaan yhdessä konkreettista kehitystyötä ja ratkaisujen
uudistamista
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Mikä on/ollut UNA-yhteistyölle keskeistä AKUSTI-työtä?
https://www.kuntaliitto.fi/akusti-foorumin-projektien-tuotoksia

• Tärkeitä taustaselvityksiä:
• Sote-digitalisaatiota ja palveluiden uudistamista tukevat selvitykset
• Sote- ja hyvinvointipalveluiden asiakkuudenhallinta
• Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
• Asiakas-j a potilastietojärjestelmien konsolidoinnin edellytykset
• jne..

• Kansainvälinen yhteistyö – tuntosarvet, mitä myös rajojen ulkopuolella tapahtuu

Keskeisin asia juuri nyt:
• Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tilannekuvaselvitys 2019-2025

• Ollaan valmistelemassa toimeenpanoa ja merkittäviä investointeja (UNA Kaari)
• Millainen sote-ict –kehitysekosysteemi alkaa muodostua?
àAPTJ-riskianalyysi
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Paljon menossa yhtä aikaa
- tarvitaan eri toimijoiden yhteistyön tiivistämistä

• Kehittäminen sote-toiminnan tarpeista, huomioiden asiakaslähtöisyys
• Ei oikeasti ole liikaa resursseja sote-ict –kehitykseen ja toimeenpanoon

• Tarkoituksenmukaista resurssien (rahat, henkilöt) kohdentamista
• Oikea-aikaista tekemistä

à Mikä on milloinkin tarkoituksenmukaista, mitä asioita viedään eteenpäin
minkäkin orgaanin alla?

• Tarvitaan edelleen yhdessä askelmerkkien ja roolitusten jäsentämistä

Toimiva ekosysteemi luo edellytykset toteuttaa modernimpaa ja avoimempaa
kehittämistä, jossa eri toimijat tekevät yhteistyötä toisiaan täydentävillä
osaamisella ja ratkaisuilla.
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unaoy.fi

”Jos haluat edetä nopeasti, mene yksin.
Jos haluat edetä pitkälle, kulje yhdessä.”

Afrikkalainen sananlasku


