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1. TAUSTAA 
 

UNA Oy on 7.1.2019 julkaissut tietopyynnön ja käynyt sen pohjalta markkinavuoropuhelua 

eri toimittajien tarjoamista ratkaisuvaihtoehdoista koskien modulaarista 

tietojärjestelmäkokonaisuutta. 

Tällä vaiheella oli tarkoituksena saada täsmennyksiä valmistelussa olevia hankintoja varten 

muun muassa ratkaisujen modulaarisen kyvykkyyden, hinnoittelun ja migraatiovalmiuksien 

osalta, sekä kertoa UNA-yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden kehitystarpeista ja 

tavoitteista toimittajakentälle.  

 

Seuraavassa vaiheessa markkinavuoropuhelua on tarkoitus järjestää infotilaisuus 

kiinnostuneille toimittajille siitä, millainen tämän hetkinen ajatus on UNA Kaari-hankkeen 

hankinnan kohteesta. Tämän lisäksi toimittajia pyydetään toimittamaan, jäljempänä yksilöityä 

aineistoa hankintailmoituksen valmistelun tueksi. 

 

Markkinavuoropuhelun kohteena ovat uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa 

tukemaan tarvittavat asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisut, jotka mahdollistavat muun 

muassa asiakaslähtöisyyden ja ammattihenkilöiden resurssien kohdistamisen vaikuttavaan 

asiakas-, potilas- ja hoitotyöhön. 

 

UNA-hanke uudistaa ja yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon hallintaa 

uudistamalla vaiheittain alan ICT:tä laajassa kansallisessa yhteistyössä. Tavoitteena on 

vaikuttava ja kustannustehokas sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, joka kykenee 

tietoa hyödyntävien palvelumallien, -prosessien ja -menetelmien uudistamiseen asiakkaiden 

tarpeiden lähtökohdista. Järjestelmäratkaisujen kehittämisen perustelut ja vaatimukset 

tulevat sotepalveluiden käytännön toteuttamisesta, tietotaidon kiihtyvästä kasvusta sekä 

kansalaisten ja yhteiskunnan muuttuvista arvoista ja tavoitteista. 

 

  



 

UNA OY • Kaari-hanke 
Markkinavuoropuhelu 

 

Yleisöjulkinen 05.09.2019 3 

2. KOHDE 
 

Hankintavalmistelussa oleva kohdealue on laajasti uusien toimintamallien kehittäminen 

sosiaali- ja terveyspalveluissa aina kotiin tuotavista palveluista yliopistotasoiseen 

erikoissairaanhoitoon asti. Ohjaavana tekijänä on kyky vastata asiakkaan yksilölliseen 

palvelutarpeeseen laadukkailla ja kustannustehokkailla palveluilla.  

 

Markkinavuoropuhelu kohdistuu asiakas- ja potilastietojen sekä sote-palvelutuotannon 

uudistamiseen sote-palvelutuotannossa, näkökulmana erityisesti modulaarinen kyvykkyys, 

hinnoittelu ja migraatiovalmiudet. Tietojärjestelmäratkaisujen mahdollistamien 

toimintamallien tulee olla otettavissa käyttöön erilaisissa tulevaisuuden sotealueiden 

organisoitumistavoissa sekä erilaisissa rekisterinpitäjä- ja rahoitusmalleissa. Ratkaisujen 

tulee ottaa lähtökohtaisesti huomioon kansalliset kehittämisprojektit, määritykset ja ICT-

palvelut sekä UNA-ytimen rooli tiedon jakamisen arkkitehtuurissa. 
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3. KEHITTÄMISEN TAVOITTEET  
 

Tulevien järjestelmäratkaisujen tulee vastata uudistuvan, monituottajamalliin perustuvan 

sotetoiminnan tarpeita. Tietojärjestelmäratkaisu tulee voida koota toiminnan muutoksen 

läpiviennin kannalta mielekkäistä osina ja tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Jokaisen 

osan tulee osaltaan kasvattaa ammattihenkilöiden ja palvelujärjestelmän kyvykkyyttä 

asiakaslähtöisyyteen sekä edistää tiedon hyödyntämistä niin asiakaspalvelussa kuin 

hallinnossa.  

 

Kehittämisen tavoitteena on luoda edellytykset toteuttaa uudenlaista, modernimpaa, 

yhteentoimivampaa ja avoimempaa tietojärjestelmien kehittämistä, jonka 

kehittämispanostukset ovat kustannuksiltaankin tarkoituksenmukaisia. Lisäksi tavoitteena 

on ketteryyden säilyttäminen kehittämishankkeissa. Tavoitteena on sote-

tietojärjestelmien ekosysteemin ja sen hallintamallin uudistaminen. Ekosysteemissä eri 

toimijat tekevät laaja-alaista yhteistyötä.  

 

Tavoitteena on myös, että pystyttäisiin hyödyntämään tehokkaammin yleistä ICT-

infrastruktuurissa ja tekniikoissa tapahtuvaa kehitystä. Tavoite on saattaa kehittämistä 

avoimeksi, jossa löytyy mahdollisuuksia aivan uusillekin innovaatioille. 

 

Edellä mainittujen lisäksi tavoitteena tulevilla hankinnoilla on vaikuttaa ekosysteemistä 

aiheutuviin kustannuksiin ja kustannuskehitykseen siten, että organisaatioille kohdistuvat 

kustannukset ovat ennakoitavampia, kustannukset muodostuvat ainoastaan 

käyttöönotettavista ja käytössä olevista moduuleista, eikä suuria investointipiikkejä 

muodostu.   
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4. UNA KAARI  
 

UNA Kaari-hankkeessa rakennetaan laajassa valtakunnallisessa yhteistyössä kullekin 

sairaanhoitopiirin laajuiselle alueelle alueellisesti yhtenäistä sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta. Tavoitteena on alueelliset ratkaisut 

palvelurakenteista (sote-uudistuksesta) riippumatta. Järjestelmäkokonaisuuteen toteutetaan 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tarvitsemat 

tietojärjestelmätoiminnallisuudet sekä näiden toiminnallisuuksien aiempaa 

yhteentoimivampaa, kokonaisvaltaisempaa ja toimialarajat häivyttävää toimintaa toteuttava 

tuotannonohjaus.  Tämän kokonaisuuden hankintoja on päätetty edistää yhteishankinnoin. 

Pohjana Kaari-kehittämiselle toimii yhteistyössä laadittu UNA-kehitysstrategia sekä VAKAVA-

viitearkkitehtuurin mukainen modulaarisuus ja vaiheittaisuus. Keskeisenä tavoitteena on 

priorisoitujen kehittämiskohteiden ohjaamana tapahtuva tietojärjestelmäratkaisujen 

kohdennettu uudistaminen 

UNA Kaari -hankevaihe käynnistyi virallisesti 15.2.2019 ja parhaillaan käynnissä on laajassa 

yhteistyössä tapahtuva hankinnan valmistelu. Kaari-hankinnan valmistelussa mukana olevien 

organisaatioiden väestöpohja on n. 3,4 miljoonaa. Osallistujien on mahdollista edetä oman 

tarpeensa ja organisaationsa kyvykkyyden mukaan joko vaiheittaisella uudistamisella tai 

laajemmalla järjestelmien kokonaisuudistuksella. Hankinta on määrä käynnistää vuoden 2019 

aikana. 
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5. UNA KAARI ARKKITEHTUURI 
 

Taustana UNA-yhteistyössä tapahtuvalle kehitykselle on v. 2016 laajassa yhteistyössä laaditut 

tavoitteet sekä kehitysstrategiset ja modulaarisen arkkitehtuurin linjaukset. UNA-yhteistyössä 

laaditun (VAKAVA-viitearkkitehtuuriin pohjautuen) kehittämisstrategian mukaisesti haetaan 

hallittua monitoimittajamallia ja modulaarisuutta sekä sitä kautta kohdennettua kehittämistä. 

Tavoitteena on keskeisten kehittämiskohteiden ohjaamana tapahtuva 

tietojärjestelmäratkaisujen kohdennettu uudistaminen ja kehittäminen. Modulaarisuuden 

tulee perustua toiminnallisiin määrittelyihin, jossa huomioidaan päällekkäisten 

järjestelmätoiminnallisuuksien välttäminen. 

Organisaatioiden tulisi olla mahdollisuus edetä tarpeen ja organisaation muutoskyvykkyyden 

mukaan joko vaiheittaisella uudistamisella tai laajemmalla järjestelmien 

kokonaisuudistuksella. Näin ollen tarveperusteisesti tehtävien hankintojen ja käyttöönottojen 

(isompien tai pienempien) päälle voidaan uutta toiminnallisuutta lisätä erillisillä tilauksilla. 

Uusissa kehitettävissä toiminnallisuuksissa kehitystyötä pyritään toteuttamaan ketterillä 

menetelmillä, tavoitteena on saada julkaistua ominaisuuksia tiheämmällä aikavälillä kuin 

perinteisellä laajojen versioiden kehitys- ja käyttöönottomallilla.  Järjestelmäkokonaisuuden 

uudistamisessa on huomioitava integrointi- ja migraationäkökulma olemassa olevista 

ratkaisuista hankittaviin ’seuraavan sukupolven’ järjestelmiin. 

Järjestelmäkehityksen ohjaamisen näkökulmasta pyrkimyksenä on päästä kehittämisen 

tapaan, jossa toteutuu nykyaikaiset tietojärjestelmäkehityksen periaatteet: avoimuus, 

joustavuus, ketterä käyttöliittymien kehittäminen.  

UNA-yhteistyössä toteutettava järjestelmäarkkitehtuuri on lähtenyt rakentumaan UNA 

Ytimen ja sen keskeisimpien toiminnallisuuksien ja palvelujen kautta, joilla tuetaan 

ensivaiheessa asiakkuudenhallintaa, tiedonhallintaa ja mahdollistetaan tiedon integraatio. 

Tämä lähestymistapa voidaan sovittaa (migroida) parhaiten käytössä oleviin 

järjestelmäpalveluihin ja tukea sote-toiminnan tarpeita tietojen saatavuudesta ja asiakkaan 

palvelukokonaisuuksien paremmasta hallinnasta alueellisesti ja eri palveluja läpileikkaavasti.  

UNA Ydin tulee tarjoamaan tarvittavat tiedot ja välineet, joilla asiakkuustietoja voidaan 

hyödyntää alueellisesti ja kansallisista palveluista. Hankittavien järjestelmien tulee kyetä 

hyödyntämään UNA Ytimen tarjoamia palveluja. 
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UNA Ydin toiminnallisuuskartta 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden osalta modulaarisuuden tavoitteena on 

markkinatilanteen huomioiva pragmaattinen best-of-breed –arkkitehtuuri eli parhaat 

markkinoiden tarjoamat ratkaisut toiminnalliseen tarpeeseen. Hankittavien moduulien 

riittävän karkea raekoko takaa yhtenäisen käyttäjäkokemuksen rooliin ja käyttötilanteeseen 

perustuen, sekä pitää moduulien lukumäärän hallittavana.  

Modulaarisuuden myötä saavutettavalla toiminnallisten kokonaisuuksien kapseloitavuudella 

varmistetaan moduulien kehittäminen itsenäisinä monoliittisen tai yksittäisten toimittajien 

ehdoilla tapahtuvan laajan kokonaisuuden (”mustan laatikon”) sijasta. 

Modulaarisen arkkitehtuurin mukainen tietojärjestelmäkokonaisuus muodostuu moduuleista 

(itsenäisistä tietojärjestelmäkomponenteista), joihin voidaan kohdentaa kehitystä ja joita on 

voitava ottaa käyttöönottaa tai korvata yksittäisinä kokonaisuuksina. Moduulit toteuttavat ja 

tarjoavat muiden käyttöön tietojärjestelmäpalveluja. Tietojärjestelmäpalvelulla tarkoitetaan 

ulospäin näkyvää toiminnallisuutta.  

Tämän moduulien itsenäisyyden tavoitteen rinnalla nähdään tulevaisuuden kannalta 

tavoiteltavaksi malli, jossa moduulit voivat ekosysteemin kehittyessä korvata tai täydentää 

toisen moduulin toiminnallisuuksia. Näin ollen modulaarisuuden tavoitteen tulee periytyä 

myös moduulien sisälle ns. toiminnallisena modulaarisuutena, jotta yksittäisistä moduuleista 

ei muodostu kehittämistavoitteiden vastaisesti monoliitteja tai kokonaisuuden kehittämistä 

hankaloittavia pullonkauloja. 
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Modulaarisessa arkkitehtuurissa keskeisenä haasteena on kokonaisuuden hallinta. Lisäksi 

pitää taata käyttäjille yhtenäisen käyttäjäkokemuksen mahdollistavat välineet, jotka toimivat 

sujuvasti ilman erillistä sovellusten välillä siirtymistä. 

Riittävän karkealla hankittavalla raekoolla voidaan pitää kokonaisuus hallittavana, eikä 

kokonaisuutta pilkota tarpeettomasti liian pieniin osiin. Näin myös sopimuksellisesti voidaan 

ohjata vastuuta tietyistä osa-alueista toimittajille.   
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6. UNA KAARI MODULAARISUUS 
 

UNA Kaari -kokonaisuutta on voitava kehittää osissa modulaarisesti ja 

toimittajariippumattomasti. Lähtökohtana on, että UNA Kaari –kokonaisuus voi koostua eri 

toimittajien ratkaisuista. Modulaarisuus toteutuu UNA-Kaari kokonaisuudessa eri tasoilla: 

• Kokonaisuuden jakautumisesta tiettyihin toimialamoduuleihin (=hankinnan osa-alue)  

 

• Toiminnallinen ja tekninen modulaarisuus, joka tarkoittaa toimialamoduulin sisällä olevia 

toiminnallisia moduuleja 

 

Toimialamoduulilla tarkoitetaan tietyn osa-alueen (karkeasti toimiala) tarpeet täyttävää 

laajahkoa toiminnallista kokonaisuutta. Toimialamoduuli on käyttäjäkokemukseltaan ja 

toimintalogiikaltaan yhteinen kokonaisuus, josta 

kattavasti vastaa pääsääntöisesti yksi taho. Näitä on 

kyettävä ottamaan käyttöön ja toimittamaan 

yksitellen.  

 

Toiminnallisella moduulilla tarkoitetaan tietyn 

toiminnallisen tarpeen täyttävää osakokonaisuutta. 

Sama toiminnallinen moduuli voi olla 

hyödynnettävissä usean toimialamoduulin sisällä. 

Toiminnallisen moduulin voi jättää ottamatta käyttöön ja ne ovat yksittäin kehitettävissä ja 

päivitettävissä. Toiminnallinen moduuli pitäisi olla mahdollista myös korvata esimerkiksi 

toisen toimittajan ratkaisulla. 

 

Toimialamoduulit voivat olla esimerkinomaisesti seuraavanlaisia: 

 

Kliiniset ydintoiminnot 

Kliinisiksi ydintoiminnoiksi katsotaan kuuluvaksi perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon toteuttamiseksi tarvittavat suunnitellun ja annetun hoidon ja keskeisten 

terveystietojen dokumentointi, lääkehoidon toteuttaminen, tutkimuspyyntöjen ja 

tutkimusvastausten käsittely sekä tietojen tiedon luonteen huomioivat esitystavat (kartat, 

käyrät).  Tämän osa-alueen toimintoihin kuuluu lääkinnälliseksi laitteeksi luokiteltavia 



 

UNA OY • Kaari-hanke 
Markkinavuoropuhelu 

 

Yleisöjulkinen 05.09.2019 10 

moduuleja, joiden osalta vastuut Euroopan Unionin Lääkintälaiteasetus (MDR) edellyttämässä 

laajuudessa kuuluvat siitä vastaavalle toimittajalla.  

 

Sosiaalihuollon ydintoiminnot 

Sosiaalihuollon ydintoiminnoiksi katsotaan kuuluvaksi sosiaalihuollon palvelutehtävien lain ja 

määräysten mukaiseen toteuttamiseen tarvittavat tietojärjestelmäpalvelut. 

 

Tuotannonohjaus 

Tuotannonohjaukseen katsotaan kuuluvaksi ajanvaraus, resurssien hallinta, herätteet, 

tarkistuslistat, palvelupyyntöjen hallinta, operatiivinen tilannekuva, materiaalien hallinta, 

prosessien kustannuslaskenta ja seuranta sekä prosessien ja sääntöjen mallinnus. 

Tuotannonohjauksen tulee palvella yhtenäisellä tavalla eri toimialamoduulien tarpeita. 

Tuotannonohjaus rajataan siten, että se on ulkoistettu Lääkintälaiteasetuksen vaateiden 

osalta.  

 

Suun terveydenhuollon erityistoiminnot 

Suun terveydenhuollon erityistoiminnoiksi katsotaan kuuluvaksi hammaskartat ja muut suun 

terveydenhuollon toteuttamisessa tarvittavat kliinisiä ydintoimintoja laajentavat 

tietojärjestelmäpalvelut. 

 

Muut erityistoiminnot 

Muut tunnistetut tietyn osa-alueen tarpeet täyttävät laajahkot toiminnalliset kokonaisuudet.  

 

Integroitavat kokonaisuudet 

Erikseen integroitavia kokonaisuuksia voivat olla muun muassa laboratoriojärjestelmä ja 

kuvantamisen tuotannonohjaus ym. toiminnallisuudet sisältävä järjestelmä.  

Joko erikseen integroitavia tai osana toimialamoduulia hankittavia kokonaisuuksia ovat 

anestesia-, leikkaus- ja tehohoidon järjestelmät. 
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Moduulien yhteentoimivuus 

Toimittajien pitää sitoutua yhteen toimivuuteen muiden toimittajienmoduulien kanssa. 

Monitoimittajaympäristössä toimittajan pitää sitoutua erikseen UNAn toimesta määriteltävän 

toiminnallisuuden tai tietosisällön julkaisemiseen (IN ja OUT) rajapinnan kautta.  

Integraatiot perustuvat avoimiin standardoituihin rajapintoihin sekä ensisijaisesti kansallisesti 

ja kansainvälisesti tuettuihin integraatiotapoihin. 

Toimittajan tarjoaman ratkaisun käyttöliittymäarkkitehtuurin pitää mahdollistaa muista 

moduuleista tuotujen erilaisten aktiivisten käyttöliittymäkontrollien, prosessiohjauksen sekä 

muun tietosisällön hyödyntämisen. 

Tilaajalla on oikeus tiedon ja integraatiorajapintojen vapaaseen käyttöön ja tilaaja voi 

luovuttaa oikeuksia kolmannelle osapuolelle. 

 

 

  



 

UNA OY • Kaari-hanke 
Markkinavuoropuhelu 

 

Yleisöjulkinen 05.09.2019 12 

7. TOIMINNALLISUUSKARTAT 
 

Tässä dokumentissa kuvatut palvelut, toiminnallisuudet ja esimerkit integroitavista kohteista 

ovat luonnoksia, eivätkä kuvaa tässä vaiheessa hankittavan kokonaisuuden lopullista 

laajuutta ja kattavuutta. 

Toiminnallisuuskartat on ryhmitelty tuotettaviin palveluihin, palveluiden toiminnallisiin 

tarpeisiin ja hankinnan ulkopuolelle jääviin integroitaviin palveluihin ja järjestelmiin. 

 

Kuva 1: Esimerkkejä palveluista, joita järjestelmäkokonaisuuden tulee mahdollisesti 

tukea 

 

 

Esimerkki 
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Kuva 2: Esimerkkejä toiminnallisuuksista, joita järjestelmäkokonaisuuden mahdollisesti 

tulee toteuttaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkki 

Esimerkki 
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Kuva 3: Esimerkkejä Integraatiotarpeista, joita järjestelmäkokonaisuuteen voi liittyä 

 

Esimerkki 
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8. TIEDOTUSTILAISUUS JA AINEISTOPYYNTÖ 
 

Infotilaisuus UNA Kaari kilpailutuksesta järjestetään 25.9.2019, klo 9.30 -11.30 välisenä 
aikana Kuntatalolla Helsingissä. Infotilaisuuteen järjestetään mahdollisuus olla kuulolla myös 
etäyhteydellä, mutta kysymyksien esittäminen ei etäyhteyden kautta ole mahdollista. 
Toimittajia pyydetään ilmoittautumaan infotilaisuuteen 19.9.2019, klo 15.00 
mennessä. 
 
Hankintailmoituksen valmistelua varten UNA Oy pyytää teitä toimittamaan aineistoa 
mm. seuraavasti: yleiset sopimusehtonne, muut mahdolliset ehdot, jotka soveltuvat 
APTJ kilpailutukseen, kaupalliset ehdot ja hintatiedot ym. relevantti aineisto, joka on 
tarkemmin yksilöity seuraavassa. Ottaen huomioon, että UNA Kaari kilpailutus on 
vasta markkinakartoitusvaiheessa, aineisto voi olla yleisellä tasolla. Pyydämme 
kuitenkin pyrkimään mahdollisimman täsmällisen aineiston toimittamiseen.   

Toivomme teitä lähettämään pyydetyt aineistot ja mahdollisia tarkentavia kysymyksiä 

19.9.2019 mennessä. Lopulliset vastaukset tulee toimittaa 2.10.2019 mennessä. 

 
Ilmoittautuminen infotilaisuuteen ja materiaalin toimitus tapahtuu sähköisesti osoitteeseen 

info@unaoy.fi.  
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