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UNA-hankkeen tavoite ja aikataulu 

• Tuottaa organisaatio- ja toimittajariippumaton vaatimusmäärittely  
• asiakaslähtöisten ja vaikuttavien hyvinvointipalveluiden tuottamisessa 

edellytettävästä yhteen toimivasta sote-tietojärjestelmäkokonaisuudesta.  

• jonka avulla voidaan kansalliseen tai alueelliseen yhteistyöhön pohjautuen 
vaiheittain kilpailuttaa tietojärjestelmäratkaisuja tai ohjata nykyisten 
kehittämistyötä.  

 



Hankkeen osapuolet 
Espoon kaupunki (Espoo) Omistaja 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) Omistaja 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP) Omistaja, 

Isäntäorganisaatio 
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (ESSHP) Omistaja 
Itä-Savon sairaanhoitopiiri (ISSHP) Omistaja 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) Omistaja 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KHSHP) Omistaja 
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (KPSHP, Kiuru) Omistaja 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) Omistaja 
Kokkolan kaupunki (Kokkola) Omistaja 
Kuopion kaupunki (Kuopio) Omistaja 
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) Omistaja 
Lahden kaupunki (Lahti) Omistaja 
Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP) Omistaja 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri (LPSHP) Omistaja 
Oulun kaupunki (Oulu) Omistaja 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) Omistaja 
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 
(PKSSK) 

Omistaja 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) Omistaja 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) Omistaja 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (PHSOTEY) Omistaja 
Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP) Omistaja 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) Omistaja 
Tampereen kaupunki (Tampere) Omistaja 
Turun kaupunki (Turku) Omistaja 

Mukana:  

18 shp ja 7 kaupunkia Väestö 3.9 milj.  



Määrittelyä ohjanneet tekijät 



Yhteenveto 

Tuotokset 

UNA-käsitteet 

Modulaarinen järjestelmäarkkitehtuuri 

Säädökset ja kansalliset määritykset 

Käyttötapaukset 

Vaatimukset ja vaatimuslomakkeet 

Toiminnalliset vaatimukset 

Tekniset vaatimukset 

Tietosuojavaatimukset 

Tietoturvavaatimukset 

Asiakkuudenhallinta sekä toiminnan- ja tuotannonohjaus 

Tulevaisuuden asiakasprosessit 

Modulaarisen järjestelmäarkkitehtuurin vaatimukset 44 kpl 

160 kpl 

170 kpl 

12+20 = 32 kpl 

67 kpl 

5 812 kpl 

UNA-vaatimusmäärittely tuotti 
asiantuntijoilta kootun 
tulevaisuuden asiakas ja 
palvelukeskeisen sote-
tietojärjestelmäkokonaisuuden, 
organisaatio- ja 
toimittajariippumattoman 
vaatimusmäärittelyn 



Tulevaisuuden asiakasprosessit/palvelupolut 
mahdollistavalla teknologialla muuttavat sote-
palveluita asiakas- ja palvelukeskeisiksi 



Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen  
tietohallintoyhteistyöfoorumi  

Hanko-projektin tilannekatsaus 
Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen 
valmisteluprojekti (etenemismallin suunnittelu) 

 

24.5.2016 

ATK-päivät 

Eeva Keso 



Projektin tavoitteet 

1 

•kuvata ja arvioida hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmien 
uudistamispolkujen vaihtoehdot UNA-hankkeen määrittelemän 
modulaarisen järjestelmäarkkitehtuurin tavoitetilan mukaisesti, ja hakea 
niiden kautta organisaatioiden yhteistä näkemystä etenemispolulle 

2 

•suunnitella modulaarisen tietojärjestelmäkokonaisuuden 
hankintamalli sisältäen hallintamallin (hanketoimistomalli) ja 
kilpailutusmallin 

3 

•suunnitella etenemispolku, johon kaikki UNA-organisaatiot voivat 
sitoutua ja jonka mukaisesti ensimmäiset hankinnat voivat 
käynnistyä 2016 aikana 
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Etenemissuunnitelma 

Etenemisvaihtoehdot: 

•yksi kansallinen ydin vai useita 
konsortiokohtaisia ytimiä 

•vaiheistettu eteneminen vai 
tavoitellaanko laajempaa 
kerralla tapahtuvaa 
kokonaisuudistusta 

Kilpailutusmallit: 

•ostaja, kilpailuttaja, 
hankintamenettely 

Hallintamallit: 

•koordinoiva – 
skaalautuva – laaja 
hanketoimisto 
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Aikataulu 

9.5.2016  
projektin 
johtoryhmä: 
hankintamallin 
hyväksyminen 

•hanketoimisto- ja 
kilpailutusmallin  
tarkennukset 
jatkovalmisteluun 
valittujen 
etenemismallien 
osalta  

Sairaanhoitopiirien 
ja suurten 

kaupunkien 

johtajatapaaminen 
UNA-yhteistyön 

merkeissä 
1.6.2016 

26.5.2016 
johtoryhmä: 

etenemispolun 
käsittely 1.6. SHP- 

& Sote-
johtajaseminaariin 

15.6.2016 
päätöskokous: 

Etenemissuunnitelman 
hyväksyminen ja 

alustavan 
hankesuunnitelman 

käsittely 
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