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Dokumentin käyttötarkoitussidonnaisuus on UNA Oy:n markkinavuoropuhelu UNA Kaari-hankkeessa. Tähän markkinavuoropuheluun
liittyvään dokumenttiin on UNA Oy:llä kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet. Dokumentti on tarkoitettu markkinavuoropuhelua
varten.
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Tilaisuuden tarkoitus

• UNA Oy on toteuttamassa julkista hankintaa, jonka kohteena on
modulaarinen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tuleva asiakas- ja
potilastietojärjestelmä

• Tilaisuuden tavoitteena on kertoa UNA Kaari- hankkeesta ja sen tavoitteista
hankkia uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa tukemaan
tarvittavat asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisut, jotka mahdollistavat
muun muassa asiakaslähtöisyyden ja ammattihenkilöiden resurssien
kohdistamisen vaikuttavaan asiakas-, potilas- ja hoitotyöhön.
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Tilaisuuden agenda

• Tilaisuuden avaus
• UNA-yhteistyö ja Kaari-hanke
• Hankinnan tavoitteet ja tarpeet
• Vaiheittainen kehittäminen ja käyttöönotto
• Seuraavat vaiheet
• Etukäteiskysymysten ja kommenttien läpikäynti
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VALTAKUNNALLINEN
UNA-YHTEISTYÖ

ICT-kehittämis-
yhteistyö
(mm.Kiila-hanke,
VAKAVA –
projekti)

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
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UNA-yhteistyön kehittämiskohteet

Kansalaisen
omahoito ja asiointi

Ammattihenkilön
kyvykkyys

Asiakkuuden
hallinta

Hoito- ja palvelu-
prosessien tuki

Tietojen
saatavuus

UNA
LOMAKE

UNA
LOMAKE

UNA
YDIN
UNA
YDIN

UNA
KAARI
UNA

KAARI

Hankintoja
2016 - 2019

Hankintoja
2019 à
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UNA-yhteistyö ja UNA Oy

• Lähtökohtana toiminnan tarpeiden ohjaamana tapahtuva järjestelmien kehittäminen ja
uudistaminen

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

etenemispolun yhteiseen suunnitteluun sekä kehittämistoimenpiteiden edistämiseen
• Hankintoja ja määrityksiä ohjaavat UNA-yhteistyösopimuksen periaatteet ja kehittämisstrategian

päälinjaukset

• Organisaatiot tekevät kukin erilliset päätökset UNA-yhteistyössä toteutettaviin
hankintoihin osallistumisesta

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

• Vastaa yhteistyössä kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta, johtamisesta ja resurssoinnista
• Toimii yhteishankintayksikkönä
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UNA
KAARI
UNA

KAARI
Tietojärjestelmäratkaisujen

uudistaminen ja kehittäminen
asiakaslähtöisesti ja keskeisten

toiminnallisten
kehittämiskohteiden ohjaamana

Tietojärjestelmäratkaisujen
uudistaminen ja kehittäminen

asiakaslähtöisesti ja keskeisten
toiminnallisten

kehittämiskohteiden ohjaamana

Yhtenäinen käyttökokemusYhtenäinen käyttökokemus

Toimiva ekosysteemiToimiva ekosysteemi

ArkkitehtuuriperiaatteetArkkitehtuuriperiaatteet
Hallittava kokonaisuusHallittava kokonaisuus
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UNA Kaari – Mistä on kyse?

https://www.youtube.com/watch?v=NDayn3qcd7s
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UNA Kaari -yhteistyö

• Kaari-hankinnassa oletettujen osallistujien väestöpohja n. 3,4 miljoonaa, kattaen kaikki
Suomen sairaanhoitopiirit, pois lukien KL-Kuntahankintojen APTJ-hankinnan sekä Apotin
alueet

Sairaanhoitopiiri Väestöpohja (31.12.2018)

Pirkanmaa 529 898

Varsinais-Suomi 478 546

Pohjois-Pohjanmaa 408 296

Espoo (HUS) 283 944

Pohjois-Savo 247 776

Satakunta 221 740

Päijät-Häme 212 548

Etelä-Pohjanmaa 196 572

Kanta-Häme 173 781

Kymenlaakso 170 770

Etelä-Karjala 130 506

Lappi 117 703

Keski-Pohjanmaa 78 501

Kainuu 74 803

Länsi-Pohja 62 504

Ahvenanmaa 29 214

OSALLISTUJAT YHTEENSÄ 3 407 741

Apotti-hankkeen alue
• Kaikki HUS-alueen kunnat paitsi

Espoo ovat Kaaren laajuuden
ulkopuolella

• Espoo on oletettu Kaaren osallistuja

KL-Kuntahankinnan alueet
• Keski-Suomi (KSSHP)
• Etelä-Savo (Essote)
• Pohjois-Karjala (Siun sote)
• Vaasa

Kaaren käyttöönottoalue on
oletettu koko Suomen laajuiseksi,

pois lukien Keski-Suomen
käynnistämän ATPJ-hankkeen  ja

Apotti-hankkeen alueet

Kaaren käyttöönottoalue on
oletettu koko Suomen laajuiseksi,

pois lukien Keski-Suomen
käynnistämän ATPJ-hankkeen  ja

Apotti-hankkeen alueet
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UNA-yhteistyön tavoitteet ja hyödyt

• Kaikki organisaatiot näkevät laajan yhteistyön tässä vaiheessa erittäin tärkeänä
• Keskeiset UNA-yhteistyön ja yhteishankintojen tavoitteet:

ü Yhteisiä kehitysresursseja ja innovaatioita osapuolten välillä
ü Kehittämiskustannusten jakaminen konsortion osapuolten välillä
ü Skaalaetuja hankittujen ratkaisujen toteutukseen, hankittaviin palveluihin sekä jatkokehittämiseen
ü Kehittämisen ja arkkitehtuurin hallinta keskitetysti – vältetään päällekkäisyyksiä ratkaisuissa ja

kehittämisessä

• UNA Oy toimii yhteishankintayksikkönä, joka tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja hankintojen
tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille

• Kehittämisen ja arkkitehtuurin hallinta ja koordinointi

• Puitesopimuksen osapuolena UNA Oy ja Puitesopimuksen perusteella tilaajina sairaanhoitopiirit
kuntien/kuntayhtymien valtuuttamana alueen edustajana
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• Vastaa yhteistyössä
kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta,
johtamisesta ja resurssoinnista

• Kehittämiskokonaisuuden, arkkitehtuurin
ja yhteistyön hallinta sekä koordinointi

• Hankintojen ja kilpailutusten
toteuttaminen

• Alueen sote-toiminnan kehittämisen
valmistelu, sekä toimintatapojen ja
kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen

• Alueen yhteistyömalli ja organisoituminen
(tarvittavat sopimukset)

• ICT/digi-muutossuunnitelmat ja uusien
ratkaisujen käyttöönottosuunnitelmat ja
niiden toteutus

Kansallinen hanketoimisto (UNA Oy) Alueellinen vastuu

UNA Kaari on kansallinen ja alueellinen kokonaisuus

Toiminnan tarpeet
à uusien ratkaisujen tarpeet ja vaatimukset
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UNA Kaari
–hyötypotentiaalit ja tunnistetut hyötymekanismit

• Järjestelmäuudistuksen mahdollistamat hyödyt
toimivien palveluketjujen, hoitopolkujen ja
integroitujen palvelukokonaisuuksien myötä
erityisesti paljon palveluja tarvitseville asiakkaiden /
potilaiden osalta

• Kehittyneempi tuotannonohjaus ja toiminnan
seuranta

• Sähköisten palveluiden laajempi käyttö
• Alueellinen yhtenäisyys (toimintamallit, järjestelmät

ja kirjaamiskäytännöt)
• Alueelliset sote-järjestelmät – ei enää kuntakohtaisia

toteutuksia

Kaari-hankkeeseen liittyvien hyötypotentiaalien tunnistaminen tehty perustuen
UNAn asiakastyöpajoihin sekä kohdistettuihin haastatteluihin
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• Verrattuna nykytilaan kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia tunnistettu:
• tuottavuuden näkökulmasta
• asiakasnäkökulmasta
• prosessinäkökulmasta
• ammattilaisen näkökulmasta
• kehittämisnäkökulmasta
• arkkitehtuurillisesta näkökulmasta
• tietojärjestelmien kustannusten näkökulmasta

UNA Kaari
–hyötypotentiaalit ja tunnistetut hyötymekanismit
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UNA Kaari – asiakas- ja käyttäjänäkökulma

• Asiakastietojen ja suunnitelmien kokonaishallinta, jotta voidaan vastata asiakkaan
yksilölliseen palvelutarpeeseen vaikuttavilla ja kustannustehokkailla palveluilla

• Resurssit kyetään ohjaamaan vaikuttavaan asiakas-, potilas- ja hoitotyöhön kulloinenkin
resurssitilanne huomioiden

• Ennakoiva analytiikka yksilö- ja väestötasolla tukee oikea-aikaista toimintaa, tunnistaa
varhaisesta puuttumisesta hyötyviä asiakkaita ja lisää avun saannin tasa-arvoisuutta

• Sähköisten palveluiden kautta sujuva vuorovaikutus asiakkaiden kanssa
• Helppokäyttöisyys lisää henkilötyön tuottavuutta ja vapauttaa aikaa olennaiseen

- automaatio ja puheentunnistus tukevat tiedon tuottamista
- päätöksenteon tuki ja keinoäly tuo käyttäjälle aiempien tapauksien pohjalta ehdotuksia ja tietoa niiden

vaikutuksista
- näkymät tietoihin mukautuvat käyttäjän tehtävän, asiakkaan ongelman ja tilanteen mukaan
- sujuva vuorovaikutteisuus onnistuu eri kanavien pitkin asiakkaan kanssa
- liikkuvan työn mahdollistuu tarkoituksenmukaisin mobiiliratkaisuin
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UNA Kaari – kehittämisnäkökulma

Tavoite ohjata järjestelmäkehitystä yhteistyössä, jossa
toteutuu nykyaikaiset tietojärjestelmäkehityksen
periaatteet

• Parempi tuotekehityksen tehokkuus

• Tilaajien rooli vahvistuu kehitystyön ja
arkkitehtuurin hallinnassa

• Kehityskulujen jakaminen UNA-yhteistyössä
mukana olevien organisaatioiden kanssa

• Uudenlaiset sopimukset, muun muassa
ylläpitokustannusten läpinäkyvyys
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UNA Kaari
Arkkitehtuurilliset tavoitteet ja tulevaisuuden visio

• Tietojärjestelmäratkaisujen rakentaminen asiakaslähtöisinä ja keskeisten toiminnallisten
kehittämiskohteiden mukaisina kokonaisuuksina

• Tavoite mahdollistaa kokonaisuuksien – isompien tai pienempien – hankkimisen vaiheittain, ja
toiminnallisuutta voidaan lisätä olemassa olevan päälle

• Kehitystyö modulaarisesti parhaan teknologian avulla hallituissa osissa
• Modulaarisuus: kokonaisuus muodostuu moduuleista (itsenäisistä tietojärjestelmäkomponenteista), joita on

voitava ottaa käyttöönottaa, päivittää ja myös tarvittaessa korvata yksittäin

• Tavoitteena ketteryyden säilyttäminen kehittämishankkeissa
• UNA-yhteistyössä toteutettava järjestelmäarkkitehtuuri on lähtenyt rakentumaan UNA

Ytimen ja sen keskeisimpien toiminnallisuuksien ja palvelujen kautta, joilla tuetaan
ensivaiheessa asiakkuudenhallintaa

• Halutaan uusia innovaatioita, mutta myös olemassa toimintaympäristö huomioitava ja
muutosvaiheet ”turvattava”
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UNA Kaari
Arkkitehtuurilliset tavoitteet ja tulevaisuuden visio

• Kehittämistavoitteiden tulisi toteutua kokonaisuudessa eri tasoilla:
1. Kokonaisuuden jakautumisesta tiettyihin hankinnan osa-alueisiin

• Riittävän karkealla hankittavalla raekoolla (hankinnan osa-alueet) voidaan pitää kokonaisuus
hallittavana, eikä sitä pilkota tarpeettomasti liian pieniin osiin. Näin myös sopimuksellisesti voidaan
ohjata vastuuta tietyistä osa-alueista toimittajille.

2. Toiminnallinen ja/tai tekninen modulaarisuus, tarkoittaa osa-alueen sisällä olevia
toiminnallisia moduuleja

• Tavoitteena tehokkaampi ja kohdennettu kehittäminen, käyttöönotto ja päivittäminen

Hankinnan osa-alue
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Käyttöönottojen ja migraatioiden valmisteluKäyttöönottojen ja migraatioiden valmistelu

Hankintaprosessi

Käyttäjä- ja
järjestelmävaatimusten

kiinnittäminen, sopimusehdot

Hankintaprosessi

Käyttäjä- ja
järjestelmävaatimusten

kiinnittäminen, sopimusehdot
Markkinavuoropuhelu

Hankintastrategia

Markkinavuoropuhelu

Hankintastrategia

Kehittämis- ja uudistamistarpeiden
määrittely
Kehittämis- ja uudistamistarpeiden
määrittely

20182018
TARPEET JA TAVOITTEETTARPEET JA TAVOITTEET

20192019
HANKINNAN KÄYNNISTYSHANKINNAN KÄYNNISTYS

2020-20212020-2021
HANKINTAHANKINTA

20222022
KEHITYS JA VALMISTELUKEHITYS JA VALMISTELU

UNA KAARI ROADMAPUNA KAARI ROADMAP

2023à2023à
KÄYTTÖÖNOTOTKÄYTTÖÖNOTOT

Ensimmäiset käyttöönototEnsimmäiset käyttöönotot
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UNA Kaari-hanke v. 2019

Alueelliset  kehittämistavoitteet
ja prioriteetit

Alueelliset  kehittämistavoitteet
ja prioriteetit

Kustannus-hyötyanalyysi,
alueen yhteistyösopimukset ja

päätösten valmistelu

Kustannus-hyötyanalyysi,
alueen yhteistyösopimukset ja

päätösten valmistelu

Tietopyynnöt ja
markkinavuoropuhelut

(1-9/2019)

Tietopyynnöt ja
markkinavuoropuhelut

(1-9/2019)

HankintastrategiaHankintastrategiaHankinta-asiakirjojen
valmistelu

Hankinta-asiakirjojen
valmistelu

Sisällöllisten
tavoitteiden

täsmennykset

Sisällöllisten
tavoitteiden

täsmennykset

Arkkitehtuuri- ja
kehitystavoitteet ja

vaatimukset

Arkkitehtuuri- ja
kehitystavoitteet ja

vaatimukset

Tarpeet ja tavoitteet Ratkaisumallit ja markkinatarjonta

Hankintailmoitus

Hankinta käynnistyy

Hankintailmoitus

Hankinta käynnistyy
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UNA Kaari-hankkeen status 20.9.2019

• Hankintaan liittyvät päätökset ja sitoutumiset vaativat vielä aikaa
• Yhteinen alueellinen kehittämisen tahtotila ja alueellinen yhteistyösopimus tarvitsee vielä joillakin alueilla

kuntien kanssa jatkokeskusteluja, jotta alueellinen yhteinen tahtotila ja sitoutuminen on varmistettu

• Työtä tehdään kaikilla alueilla hankinnan käynnistämiseksi
• Hankintaprosessin formaali käynnistäminen vie joitakin kuukausia
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UNA Kaari

Hankinnan tavoitteet ja tarpeet
Toimittajainfo 25.9.2019
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UNA Kaari

Alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus.

Järjestelmäkokonaisuuden mahdollistavat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon
tarvitsemat ydintoiminnallisuudet

sekä näissä palveluissa toteutuva tuotannonohjaus.
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UNA Kaari
Tavoitteita, tarpeita ja lähtökohtia

• SOTE- toiminta muuttuu, etenemisessä kohti tulevaisuuden sote-palveluja tarvitaan
muutosjoustavuutta

• Nykyisten tietojärjestelmäratkaisujen tuki uusille toimintamalleille on puutteellista ja
järjestelmien kehittäminen koetaan hitaaksi

• Tietojärjestelmäratkaisujen rakentaminen tulisi toteuttaa asiakaslähtöisesti ja keskeisten
toiminnallisten kehittämiskohteiden mukaisina (osa)kokonaisuuksina

• Pystyttävä hyödyntämään tehokkaammin ICT-infrastruktuurissa ja tekniikoissa tapahtuvaa
kehitystä

• Sosiaalihuollon järjestelmiä täytyy päivittää joka tapauksessa Kanta-liittymisen takia
(asetus)

• Nykyisen hallitusohjelman(kin) mukaan SoTe-uudistus vie järjestämisen ja tuottamisen 18
maakunnalle (Uudenmaan erillisratkaisu)

• Terveyskeskuksista tulee hallitusohjelman mukaisesti integroituja SoTe-keskuksia
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UNA Kaari
Tavoitteita

Tavoitteena on:
• mahdollistaa vaiheistettu nykyisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden

uudistaminen kattaen terveydenhuollon, sairaanhoidon ja sosiaalihuollon palvelut eri
palvelutasoilla sekä asiakas- ja potilashallinnon toiminnallisuudet

• mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittäminen nykyisestä
siiloutuneesta, toimintayksikkökohtaisesta mallista kohti horisontaalista, asiakaskeskeistä
palvelutuotantoa, jossa palveluita voidaan toteuttaa tehokkaasti ja saumattomasti

• parhaat markkinoiden tarjoamat ratkaisut kuhunkin toiminnalliseen tarpeeseen, ja
kokonaisuus muodostuu keskenään yhteentoimivista moduuleista

• uudistaa kustannustehokkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämistä
tukeva ja asiakaskeskeisyyden periaatteita noudattava järjestelmäkokonaisuus

• uuden sukupolven ohjelmistojen käyttöönotto, hyvä laatu, kustannustehokkuus sekä
kansallisesti yhtenäiset toimintatavat
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UNA Kaari
Tavoitteita jatkuu

1. Tarvitaan alueellisesti yhtenäiset toimintamallit ja niitä tukevat järjestelmäkokonaisuudet

2. Tarve laajentaa sähköisten palveluiden tuomia hyötyjä

3. Tarve toimivista palveluketjuista ja integroiduista palvelukokonaisuuksista, erityisesti paljon palveluja
tarvitseville asiakkaiden / potilaiden osalta

4. Tarve kehittyneestä toiminnanohjauksesta ja toiminnan seurannasta sekä näiden mahdollistamasta
toiminnanmuutoksesta

Sosiaalihuolto Perusterveyden-
huolto

Erikoissairaanhoito

Sähköisten palveluiden laajempi käyttö

Palveluketjut ja palveluintegraatio

Toiminnanohjaus

Alueellisesti yhtenäiset järjestelmäkokonaisuudet ja toimintamallit
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UNA Kaari
Tavoitteita - ”wish list”

Palvelut / prosessit

• Resurssien hallinta ja yhteiskäyttö

• Palveluprosessien suunnittelu ja
seuranta

• Ylihoidon ja –diagnoosien
välttäminen

• Hoito-, lääkitys- ja päätösvirheiden
välttäminen

• Jatkuva parantaminen

• Läpimenoajan nopeutus

• Tilastoinnit ja laskutukset
automaattisesti ilman erillisiä
kirjauksia.

Ennakoiminen / palvelut kotiin

• Paljon palveluita käyttävien tunnistus

• Ennaltaehkäisevä puuttuminen

• Tehokas kuntoutus ja seuranta

• Kotiin vietävän teknologian
tuottaman tiedon hyödyntäminen

• Tiedolla johtamisen työkalujen
tuottaman tiedon hyödyntäminen

• Koneoppimisen ja tekoälyn
hyödyntäminen.

Perusjutut

• Hankintakulujen jakaminen

• Yhteentoimivuuden varmistus UNA
ytimen ja kansallisten palveluiden
kanssa

• Jatkossa kehityskulujen jakaminen

• Jatkossa infra/pilvipalvelu/tuki-
kulujen jakaminen

• Paremmat sopimukset toimittajien
kanssa

• Datan parempi käytettävyys ja
läpinäkyvyys käyttäjäorganisaatioille

• Helppokäyttöinen käyttöliittymä
(tietojen syöttö / kooste)
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Toiminnan muutoksen hyödyt
(ei järjestelmä-riippuvaisia)

UNA Kaari - hyötyjen lunastus

Odotetut hyödyt

Kustannukset
(TCO)

Hyödyt

~5 % ~25 % 70 %

2-10+ v.1 – 4v.0,5 v.Viitteellinen aikataulu
aloituksesta

Suunnittelu ja
hankinnat

Quick-win muutokset

Vuosittaiset kustannukset:
Käyttökustannukset ja jatkuva kehittäminen

Käyttöönotot, alasajot ja vanhojen tietojen
arkistointi

Hyödyt Käytön myötä

Moduulien kehitys ja muutosprojektit

Toiminnalliset ja muut hyödyt käyttöönoton ja käytön myötä
(verrattuna toiminnan jatkamiseen nykyjärjestelmillä)

Muutokset jatkuvissa ICT-kustannuksissa
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Hankinnan kohde

• Tavoite on rakentaa kullekin sairaanhoitopiirin alueelle alueellisesti yhtenäinen ja moderni
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus.

• Hankinnan kohteena on useammasta osa-alueesta muodostuva sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus, jota voidaan käyttää
vähintään sairaanhoitopiiritasolla tai sitä laajemmalla alueella.

• Lisäksi hankinnan kohteena on siihen liittyviä Palveluita, jotka tarkentuvat kilpailullisen
neuvottelumenettelyn kuluessa.
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UNA Kaari

Vaiheittainen kehittäminen ja käyttöönotto
Toimittajainfo 25.9.2019
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Vaiheittainen kehittäminen ja käyttöönotto

• Alueilla erilainen lähtötilanne, yhteiset tarpeet ja yhteiset visiot
• Tavoitteena rakentaa muutama erilainen etenemispolku, joiden avulla päästään

tavoitteisiin
• käyttöönottojen aikataulut ja prioriteetit ovat erilaisia
• ei yhtä massiivista käyttöönottoa
• tavoitteena kuitenkin riittävä taso yhtenäisille toimintamalleille ja rakenteille
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Käyttöönottojen ja migraatioiden valmisteluKäyttöönottojen ja migraatioiden valmistelu

Hankintaprosessi

Käyttäjä- ja
järjestelmävaatimusten

kiinnittäminen, sopimusehdot

Hankintaprosessi

Käyttäjä- ja
järjestelmävaatimusten

kiinnittäminen, sopimusehdot
Markkinavuoropuhelu

Hankintastrategia

Markkinavuoropuhelu

Hankintastrategia

Kehittämis- ja uudistamistarpeiden
määrittely
Kehittämis- ja uudistamistarpeiden
määrittely

20182018
TARPEET JA TAVOITTEETTARPEET JA TAVOITTEET

20192019
HANKINNAN KÄYNNISTYSHANKINNAN KÄYNNISTYS

2020-20212020-2021
HANKINTAHANKINTA

20222022
KEHITYS JA VALMISTELUKEHITYS JA VALMISTELU

UNA KAARI ROADMAPUNA KAARI ROADMAP

2023à2023à
KÄYTTÖÖNOTOTKÄYTTÖÖNOTOT

Ensimmäiset käyttöönototEnsimmäiset käyttöönotot
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Alueiden erilaiset lähtökohdat

• Välimallit (useita)
• ESH (SHP)
• Useamman kunnan

terveydenhuollon-
kuntayhtymiä

• Alueellinen
terveydenhuollon
järjestelmä
(ESH+PTH)

• SHP + kunnat
• ESH (SHP)
• Kunnilla PTH + SOS
• Yhteistyötä
• Ei alueellisia Sote-ICT

järjestelmiä

• Sote-kuntayhtymä
• Alueellinen järjestäjä
• Alueellinen tuottaja
• ESH+PTH+SOS

integroitu
• Alueellinen PTJ
• Alueellinen ATJ
• Alueellinen muu

Sote-ICT
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Haasteita (esimerkkejä)

• Välimallit (useita)
• Vaiheittainen

eteneminen?
• Migraatiot?
• Arkistointi ja hallittu

vanhojen järjestelmien
alasajo?

• Toiminnan ja prosessien
yhdenmukaistaminen?

• SHP + kunnat
• Vaiheittainen

eteneminen?
• Migraatiot?
• Arkistointi ja hallittu

vanhojen järjestelmien
alasajo?

• Toiminnan ja prosessien
yhdenmukaistaminen?

• Sote-kuntayhtymä
• Vaiheittainen

eteneminen?
• Migraatiot?
• Uusimisen

kustannushyöty?
• Arkistointi ja hallittu

vanhojen
järjestelmien alasajo?
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Käyttöönotto ryhmä 4

Alueilla tehtävä toimintaprosessien ja kirjaamisen yhtenäistäminen ja kehittäminen
sekä välttämättömät kehittämiset ja mahdolliset konsolidoinnit nykytoimittajien kanssa väliaikaisin sopimusjärjestelyin

kilpailutusten ajaksi

Luonnos hankinnan ja käyttöönottojen vaiheistamisesta

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Puitekilpailutus
(keskeiset valitut moduulit)

n. 2 vuotta Käyttöönotto ryhmä 3
(vaihe 1)

Käyttöönotto ryhmä 2

Täydentävät moduulit (liitännäisjärjestelmät)
Vaiheistettuna ja tarpeen mukaan

Vaihe 3
Integraattorikyvykkyyden luominen

jokaiselle alueelle

UNA yhteistyö- ja
liittymissopimus

UNA kokonaisuuden hallinta (sis ydin ja
lomake), integraatio- ja

kokonaisarkkitehtuurikyvykkyys

Käyttöön-otto
ryhmä 3
(vaihe 2)

Käyttöönotto
ryhmä 1
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UNA Kaari

Seuraavat vaiheet
Toimittajainfo 25.9.2019
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Tietopyyntö

• 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

• Ottaen huomioon, että UNA Kaari kilpailutus on vasta markkinakartoitusvaiheessa,
aineisto voi olla yleisellä tasolla

• Pyydämme kuitenkin pyrkimään mahdollisimman täsmällisen aineiston toimittamiseen
• PYYNTÖ TOIMITTAA VAKIOSOPIMUSEHDOT: Varsinaisen hankintailmoituksen valmistelua varten Teitä

pyydetään toimittamaan UNA Oy:lle vakioehtonne, joiden katsotte soveltuvan UNA Kaari
kilpailutuksen kohteen toimitukseen, sisältäen, soveltuvin osin, tietojärjestelmätoimitusten lisenssi-,
tuki-, ylläpito- ja käyttöönottoehdot.

• PYYNTÖ TOIMITTAA KAUPALLISET EHDOT: Hankintailmoituksen valmistelua varten kilpailutukseen
halukkaita osallistujia pyydetään toimittamaan UNA Oy:lle kuvauksen ja selvityksen
hinnoittelumalleista, mukaan lukien lisenssien ja palveluiden hinnoittelumallit.

• YLEISIÄ OHJEITA: Toimitettavat aineistot huomioidaan soveltuvin osin hankintailmoituksen
valmistelussa yleistä markkinatilannetta kartoittavana aineistona ja taustamateriaalina.

Aineistoa voi lähettää vielä infotilaisuuden jälkeen, 2.10.2019 saakka.
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Seuraavat vaiheet

• Saadun aineiston käsittelyn jälkeen markkinavuoropuheluvaihe päättyy ja seuraavassa
vaiheessa julkaistaan UNA Kaari kilpailutusta koskeva hankintailmoitus.

• Alustava hankintailmoitus
• Ottaen huomioon hankinnan merkittävyys ja laajuus yhteishankintayksikkö aikoo järjestää

hankintailmoituksen luonnoksen tarkoituksenmukaisten osien kommentointikierroksen
toimittajille marraskuun aikana kahden viikon ajan.

• Hankintailmoitus
• Tavoitteena on saada riittävästi huomioitua alustavasta hankintailmoituksesta saatu palaute ja

julkaista hankintailmoitus vuoden 2019/2020 vaihteen tienoilla.
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UNA Kaari

Etukäteiskysymysten ja kommenttien läpikäynti
Toimittajainfo 25.9.2019
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Etukäteen tulleet kysymykset

Q: Onko tehty päätöksiä siitä, toteutuuko hankinta yhtenä vaiko useampana konsortiona?
A: Hankinta on suunniteltu toteutettavan yhtenä kilpailutuksena UNA:n toimesta.

Q: Onko hankinnan vaiheistusmalli jo täsmentynyt ja jos on, niin miten?
A: Hankinta on suunniteltu toteutettavan keskeisten tarpeiden osalta yhtenä kilpailutuksena, jossa on useampia hankinnan osa-alueita. Tältä
osin kuvaukset tullaan tarkentamaan hankintailmoituksessa.

Q: Mikä taho / tahot toimivat asiakkaan puolelta sopimusosapuolina?
A: Puitesopimuksen osapuolena UNA Oy ja Puitesopimuksen perusteella tilaavat sairaanhoitopiirit, jotka kunnat/kuntayhtymät ovat
alueellisella yhteistyösopimuksella valtuuttaneet toimimaan alueen (sairaanhoitopiirin/maakunnan laajuinen sotealue tai vastaava) hankinnassa
osapuolena. UNA Oy toimii yhteishankintayksikkönä.

Q: Milloin UNAlla on suunnitelmissa viimeistellä ratkaisulle asetettavat vaatimukset? Miten näiden priorisointi ja arvotus tehdään?
A: Hankinta tullaan toteuttamaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kilpailullinen neuvottelumenettely lähtee tarvepohjaisesta ratkaisusta
ja vaatimukset tarkentuvat hankintaprosessin edetessä. Hankintailmoituksessa määritellään vähimmäisvaatimukset ja lopullisessa
tarjouspyynnössä kilpailullisen neuvottelumenettelyn lopputuloksena lopulliset vaatimukset.
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Etukäteen tulleet kysymykset

Q: Kuinka UNA huomioi osana hankintaa välilliset kustannukset (esim. koulutus, käyttöpalvelut, varusohjelmistot, jne)?
A: Nämä tulevat tarvittavilta osin olemaan osana hankintaa. Asiakokonaisuus täsmentyy hankintaprosessin edetessä.

Q: Millä suhteella aidot toiminnalliset tarpeet viedään osaksi ratkaisun vaatimusluetteloa? Missä vaiheessa hankintaa nämä lukitaan?
A: Hankinta tullaan toteuttamaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Vaatimukset tarkentuvat hankintaprosessin edetessä. Pyritään siihen,
ettei ihan kaikkia vaatimuksia tarvitsisi kiinnittää hankintavaiheessa, vaan määritellään toiminnan tarpeesta välttämättömät vaatimukset ja
sopimusehdot, mutta vältetään erityisen tarkkaan etukäteen kiinnitettyjä vaatimuksia.
On tarkoitus jättää mahdollisuuksia puitesopimuskauden aikaiselle joustavalle, ketterälle kehitykselle ja konfiguroinnille ja jatkuvalle
kehitykselle.

Q: Kuinka UNA näkee tässä vaiheessa hankintaa regulaatioon liittyvän riskin jakamisen valitun toimittajan kanssa?
A:  Tarkentuu hankintaprosessin edetessä.

Q: Kun halutun ratkaisun scope on kiinnitetty, millä jäsennyksellä UNA on ajatellut liittävän kyseiset ominaisuudet osaksi ratkaisun
pakollisia vaatimuksia? Milloin UNA kiinnittää scopen?
A: Hankintailmoituksessa määritellään vähimmäisvaatimukset ja lopullisessa tarjouspyynnössä kilpailullisen neuvottelumenettelyn
lopputuloksena lopulliset vaatimukset.
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Etukäteen tulleet kysymykset

Q: Miten UNA näkee riskienhallinnan sekä elinkaari- ja välillisten kustannusten huomioimisen osana kokonaistaloudellisesti tehtävää
arviointia?
A: Osa- alueet huomioidaan hankintailmoituksessa.

Q: Salliiko pian julkaistava tietopyyntö ainoastaan ehdottomat kelpoisuusvalinnat (kyllä/ei) vai tarjoaako UNA mahdollisuuden
vaihtoehtoisten kehittämispolkujen tarjoamiseen?’
A: Pyydetään täsmentämään kysymystä.

Q: Miten UNA-yhteisö suhteutuu toiminnallisuuksien hankkimiseen pilvipalveluna tai SAAS-toimituksena?
A: Kilpailutuksessa tavoitellaan parhaiten toiminnalliset tarpeet ja muut hankintailmoituksessa kuvattavat tavoitteet (mm. lainsäädännön ja
julkishallinnon suositukset) täyttäviä ratkaisuja huomioiden olemassa olevat rakenteet (mm. palvelutuotantomallit) sekä ratkaisujen
kriittisyyteen ja varautumiseen liittyvät näkökulmat.

Q: Miten mahdollisessa SAAS-toimituksessa huomioidaan toiminnallisuuksien muokattavuus?
A: Asiakokonaisuus tarkentuu hankintaprosessin aikana.

Q: Liittyen modulaarisuuteen; miten ja milloin UNA täsmentää vaatimukset, erityisesti suhteessa toiminnallisuuksiin?
A: Hankinta tullaan toteuttamaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kilpailullinen neuvottelumenettely lähtee tarvepohjaisesta ratkaisusta
ja vaatimukset tarkentuvat hankintaprosessin edetessä. Hankintailmoituksessa määritellään vähimmäisvaatimukset ja lopullisessa
tarjouspyynnössä kilpailullisen neuvottelumenettelyn lopputuloksena lopulliset vaatimukset.
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UNA Kaari

KYSYMYKSIÄ / KOMMENTTEJA


