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Ilmassa on yhteistyöhalua

• Yhteistyöyhteiskunta

• VM:n Aurora hankkeessa visiona 
yhteiskunnan muutosmatka ihmis-
ja yrityskeskeisiksi hyvinvoinnin 
yhteistyöympäristöksi

• Tuotannonohjauksesta 
asiakaslähtöisyyteen

UNAn keskeiset periaatteet

→Asiakaslähtöisyys

→Kustannustehokkuus

→Yhdessätekeminen



3

UNA Oy  -Yhteistyön syntyvaiheita

Eri tahojen ICT yhteistyö

Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuolto

Sosiaalitoimi

Kiila-hanke

Hanko-hanke

UNA

Päätös yhteisestä 

kehittämisestä

2015

Määrittelytyö, 

Kehittämisstrategia ja 

Tavoitearkkitehtuurin kuvaus

Hankinta- ja hallintamalleista

sopiminen

2016

Toteutussuunnitelma

Yhteistyömuodon

yhtiöittäminen

Hankinta- ja 

toteutusvaihe

2017

2018
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UNA yhteistyön taustalla käyttäjien tarpeet,  järjestelmä-kehityksen 
haasteet sekä tarvittavat linjaukset etenemisestä kohti 2020-lukua

• Parempi vastaavuus 

käyttäjien ja tulevan 

palvelujärjestelmän 

tarpeisiin

• Tiedon saatavuus

• Toiminta muuttuu, 

eteneminen kohti 

uusia sote-palveluja

• Muutosjoustavuus

• Yhteentoimiva ja 

modulaarinen 

arkkitehtuuri

• Avoimet rajapinnat

• Uusi kehittämisen 

malli

• Hallittu 

monitoimittajamalli
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UNA edustaa yhteistyötä

UNA Oy 

Perustettu 15.12.2017

UNA Ydin

UNA Lomake

UNA Kaari

20 sairaanhoitopiiriä

5 kaupunkia

1 maakunta

2 in-house yhtiötä

YHTEISÖ
YHTIÖ

OHJELMAT

27

23

21
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UNA Oy ja sidosryhmät

UNA 

Oy

Kansalli

set 

toimijat

Asiak

kaat

Verkos

to

Omista

jat

PTH

ESH

Sosiaa

litoimi

In-

House

Ekosyste

emin 

toimijat

Sopim

usresu

rssit

SHP

Kun-

nat

In-

house
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UNA ekosysteemi

Modulaarisuus
Vaiheittainen

eteneminen

Avoimet rajapinnat

- yhteentoimivuus
Yhteiset

järjestelmäpalvelut

UNA

Yhteiset pelisäännöt

Ennakointi ja vuoropuhelu

Ohjaus ja hallinta

Kokeilut ja kehitystoiminta

Yhteiskäyttöiset resurssit

UNA-ekosysteemin rakentumista ohjaa neljä 

periaatetta:

UNA-ekosysteemin kehittämisen päämekanismit 

ovat:
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UNA-kehittämisstrategia

• Kohti modernimpaa ja avoimempaa kehittämistä, joka edellyttää tilaajilta 
sitoutumista ja panostusta arkkitehtuurin hallintaan

• Tietojärjestelmäratkaisujen rakentaminen asiakaslähtöisesti ja keskeisten 
toiminnallisten kehittämiskohteiden mukaisina kokonaisuuksina

• Ketteryyden säilyttäminen kehittämishankkeissa 

• Kehittämisstrategia joustava, kulmakivenä arkkitehtuuriperiaatteet ja -
linjaukset

• Järjestelmäkokonaisuutta uudistetaan modulaarisesti ja vaiheittain 
(jatkuvana kehityksenä)
• Mahdollistaa kokonaisuuksien – isompien tai pienempien – hankkimisen vaiheittain ja 

kustannustehokkaasti, toiminnallisuutta voidaan lisätä olemassa olevan päälle
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UNA Ydin

• UNA Ydin toteuttaa asiakastiedon käsittelyssä tarvittavan, 
kattavan integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun

• Kattava, visuaalinen kokonaiskuva asiakkaan sotepalveluiden 
tapahtumista ja tiedoista koottuna eri tietolähteistä 
• Kertyneiden tietojen ja menneiden tapahtumien tarkastelu

• Eri toimijoiden tuottamien hoitojen ja palveluiden suunnittelu, seuranta 
ja ohjaus

• Keskeisiä tavoitteita:
• päätöksenteko ja asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu

• analysointi ja hoitoon liittyvien puutteiden korjaaminen

• hoidon ja palveluiden ajantasaisuuden varmistaminen
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UNA Lomake

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

- Säädösten mukaiset sähköiset todistukset terveydenhuoltoon
- Palvelussa on alkuvaiheessa mm. terveydenhuollon 

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

- Integraatio eri potilastietojärjestelmiin
- Lomakesovelluksen voi liittää kaikkiin potilastietojärjestelmiin.  

- Käyttöönotto, toiminnallinen pilotti Länsi-Pohja 03/2019
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UNA Lomake

Kela Mielenterveys Trafi

SV 6 –A sairauspv-

rahatodistus

M1 Tarkkailulähete F122 Lausunto ajokyvystä

SV 7 B - kuntotustarve M2 

Tarkkailulausunto

F123 Lausunto vammaisen 

pysäköintilupaan

SV 10 D – lapsen 

erityishoitoraha

M3 

Hoitoonmääräämis

päätös

NT Nuorison 

terveystodistus

SV 97 V -

erityisäitiysvapaa

SV 75 - raskaus- tai 

jälkitarkastustodistus

SV 67 – matkakorvaus
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UNA Kaari

• Tietojärjestelmäratkaisujen uudistaminen ja kehittäminen 

asiakaslähtöisesti ja keskeisten toiminnallisten 

kehittämiskohteiden ohjaamana.

• Pohjana laajassa yhteistyössä laadittu UNA-kehitysstrategia ja 

arkkitehtuuriperiaatteet.

• UNA Oy:llä operatiivinen hankintojen valmistelu toimenpiteiden 

johtamis- ja koordinaatiovastuu.

• Strateginen ja tiivis yhteistyö in-house-yhtiöiden kanssa, jotka 

avainroolissa hankinnan läpiviennissä ja toteutuksessa.
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UNA-ydin
Tilanne-
kuva ja 

suunnitelma-
logiikka

UNA-
ydin

Asiakas-
ohjaus

Liittymät

UNA-ydin
Integraatiot ja 
tiedonhallinta

Palvelurajapinnat

Tuotannonohjaus

Ammattihenkilön 
työpöytä

Lomak

eUNA

Maakunnan 
toiminnanohjaus 

ja tiedolla 
johtaminen

Tilannekuva ja 
suunnitelma-

sovellus
UNA

UNA kehittämisen tiekartta 2019-2022

UNA Ydin

Ensivaiheessa tuki sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteisten 
asiakastietojen hallintaan ja 
uudistuvien sote-palveluiden 
palvelu- ja asiakasohjaukseen 

• Kattaa asiakkuustietojen 
integraatiot ja tiedonhallinnan 
sekä asiakkaan tilannekuvan 
muodostamiseksi tarvittavat 
käyttöliittymät

• Toteutusvaihe käynnistyy 
alkuvuodesta 2019 ja 
tuotantokäyttöönottovaihe 
toiminnallisissa piloteissa syksyllä 
2019

• Käytön laajennukset ja jatkuvan 
kehityksen käynnistyminen 2020

Kaari APTJ-kokonaisuus

Laajassa yhteistyössä 
laaditun kehitysstrategian 
ja 
arkkitehtuuriperiaatteiden 
mukainen eteneminen

• Lähtökohtana mm. 
tietojärjestelmäratkaisujen 
rakentaminen 
asiakaslähtöisinä ja keskeisten 
toiminnallisten 
kehittämiskohteiden 
mukaisina kokonaisuuksina 

• Vaiheittaisen etenemisen 
mahdollisuus

• Aiempien määrittelyjen 
hyödyntäminen

’
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unaoy.fi

Jos haluat edetä nopeasti, mene yksin.

Jos haluat edetä pitkälle, kulje yhdessä.

Afrikkalainen sananlasku

https://www.linkedin.com/company/unaoy/about/
https://twitter.com/una_oy
https://www.youtube.com/channel/UCWXEijLEJBIqxFnKwbeQ9Ew

