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Lomake UNA

Käyttöönotot

KATI TUOVINEN 8.12.2020

Yleisöjulkinen
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Johdanto



3

Lomakkeen historia osa I

2014 - 2016
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Lomakkeen historia osa II
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OHJE: Siirry osoitteeseen menti.com ja syötä koodi 50 43 94

STM esitti vuonna 2016, että KanTa-lisäysten osalta rakennettaisiin mieluummin 

tulevaisuusyhteensopivia ratkaisuja kuin paikattaisiin vanhoja järjestelmiä.

Yhteisen UNA-lomakeratkaisun rakentaminen on ollut hyvä päätös ja UNAn kannattaa 

jatkaa tässä tehtävässä myös tulevaisuudessa.

KYLLÄ, samaa mieltä.

EI, eri mieltä. 
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UNA Lomake-ohjelmassa mukana 

• EKSOTE

• EPSHP

• HUS (Karviainen ja Keusote)

• KAINUU

• KSSHP

• LPSHP

• LSHP

• PPSHP

• PSHP

• PSSHP

• Soite

• VSHP

• VSSHP
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Käyttöönotot
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77,2% 

Suomen 

kunnista 

on mukana 

UNA Lomake 

ohjelmassa

Mukana 

olevista

UNA Lomaketta 

käyttää nyt 

5,4%

Sähköisten 

lomakkeiden 

osuus oli 2% 

Kelan kokonais-

volyymista 

vuonna 2019
UNA Lomake 

käyttöönotto 

on vielä edessä 

227 kunnassa
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OHJE: Siirry osoitteeseen menti.com ja syötä koodi 50 43 94

STM:n vaiheistusasetuksen mukaan KanTan Lomake-laajennus olisi pitänyt ottaa 

käyttöön vuoden 2018 alusta.

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät syyt siihen, että viranomaisen määrittelemä 

aikataulu ei ole toteutunut.

Vastaa antamalla kaksi-kolme sanaa.
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Lomake-UNA käyttöönotot 2020-2021
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2020

PSSHP

Uranus ja LifeCare

2021

PSSHP pilotit

Alue-Pegasos

EPSHP

LifeCare

PPSHP

Esko

VSHP

Abilita

HUS 

Keuseote ja 

Karviainen

LifeCare

Pegasos

GFS

VSSHP

Uranus

PSHP

Uranus

…

PPSHP/Kalajoki 

Pegasos
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Lomake-UNA
Tietosisällöt versiossa 1.1

• SV 6 A-todistus

• SV 10 D-todistus Sairaan lapsen erityishoitoraha  

• SV 97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta  

• SV 75 Raskaus- tai jälkitarkastustodistus

• SV 7 B-lausunto

• SV 67  Matkakorvaus

• Tarkkailulähete (M1)

• Tarkkailulausunto (M2)

• F122 Lääkärinlausunto ajokyvystä                                  (tällä 
hetkellä ei suositella käyttöä koodistopalvelussa olevan virheen takia)

Lomake-UNA versioon 

1.1 on toteutettu kaikki 

tällä hetkellä Kelan 

tukemat lomakkeet ja 

todistukset.
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Aikajakso 8.6.2020 - 30.11.2020

A-todistuksessa 

yli 100% lisäys 

kuukauden 

aikana
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UNA Lomake 

Käyttäjäkokemus

”UNAn käyttö on helppoa ja näkymä on 
riittävän yksinkertainen. 

Plussaa annan siitä, että sairauslomaa
jatkaessa voi vanhan todistuksen
kopioida, jolloin sairausloma jatkuu
automaattisesti edellisen
sairauslomajakson päättymisestä ja 
diagnoosin ohjelma syöttää valmiiksi. 

Helpottaa siis lääkärin työtä!”

Mirka Koistinen

Apulaisylilääkäri

Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri

Koillis-Savon palveluyksikkö
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UNA Lomake 

Käyttäjäkokemus

”UNA:n käyttöönotto oli yllättävän helppoa. 

Suuria ongelmia ei sen kanssa ollut. Ainut
miinuspuoli on, ettei A-todistus päivity
tietojärjestelmään, mutta senkin voi lisätä
kertomustekstiosioon esim. sanelemalla. 

Ajokorttitodistus on hyvin myös toiminut. Vielä
kun saadaan vastaanottavat virkatahot
asiallisesti mukaan toimintaan, niin uskon
ettei laajemmassa käytössä tule ongelmia.”

Petri Kontkanen

tk-lääkäri

Tervon terveysasema / Kysteri
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Miten Lomake-UNAsta hyödytään?

Lähde: Lotta Kokkonen, 2019

https://unaoy.fi/uutiset/diplomityo-una-lomakepalvelun-tiimoilta/

Eri toimijoiden saaman lisäarvon suhde

työnantajan 

sairauspäivärahan 

palveluketjussa 

henkilöasiakkaan 

sairauspäivärahan palveluketjussa

ajoterveyslomakkeen 

palveluketjussa
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Käyttöönottomalli 
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Käyttöönottomalli

A B C

ALUEELLINEN MUUTOS-/KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI

End
Start

LOMAKKEEN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI
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OHJE: Siirry osoitteeseen menti.com ja syötä koodi 50 43 94

Lomake-UNAn käyttöönotot ovat vauhdissa.

Onko teidän organisaatiossa tehty päätös käyttöönotosta? Millä järjestelmällä?

KYLLÄ, anna lomakejärjestelmän/-toimittajan nimi

EI
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Kanta-palvelujen käyttöönotto uudistuu 2021

• Kanta-palvelujen käyttöönotto uudistuu terveydenhuollon palvelujen osalta:
• Palvelujen käyttöönotto tapahtuu jatkossa käyttöönottojaksoissa, joista ensimmäinen on 1/2021.
• Käyttöönottojaksoja järjestetään jatkossa vuosittain kolme. 

• Jokaiselle jaksolle määritellään Kanta-palvelut ja toiminnallisuudet, jotka on mahdollista ottaa käyttöön 
kyseisellä jaksolla.

• Kun organisaatio on tehnyt päätöksen Kanta-palvelun käyttöönoton ajankohdasta, organisaatio 
ilmoittautuu haluamaansa käyttöönottojaksoon ilmoittautumislomakkeella. Jaksolle voi 
ilmoittautua, kun organisaatio ottaa Kanta-palveluja käyttöön ensimmäistä kertaa tai ottaa 
käyttöön uuden palvelun tai toiminnallisuuden. Käyttöönottojakson osallistujille järjestetään 
valtakunnallista tukea ja ohjausta.

• Kanta-palvelujen ja toiminnallisuuksien käyttöönotot toteutetaan valtakunnallisesti 
aikataulutetuissa käyttöönottojaksoissa.

• Jakso 01/2021 käyttöönotot: tammi-huhtikuu 2021

• Jakso 02/2021 käyttöönotot: touko-elokuu 2021

• Jakso 03/2021 käyttöönotot: syys-joulukuu 2021
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unaoy.fi

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

