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Ikääntyneiden asiakasohjaus Siirin UNA Ydin pilotin loppuraportti pohjautuu Siirin 
pilottiryhmän arviointipalavereihin marras - joulukuussa 2021. Pilottiryhmä: Asiakasohjaaja 
Heli Torvelainen, Asiakasohjaaja Johanna Kallio, Asiakasohjaaja Marika Ventomäki, 
Asiakasohjauksen koordinaattori Kirsi Loivarinne, Tulosaluejohtaja Corinne Soini, 
Projektipäällikkö Soili Vierula.   
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1 Pilotin tausta 

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-
tietojärjestelmien ekosysteemiä ja sen hallintamallia uudistetaan vaiheittain. Yksi UNAn ohjelmista 
on UNA Ydin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudenhallinnan järjestelmäkokonaisuus. UNA 
Ytimen ensimmäinen toteutus on pyrkinyt ratkaisemaan asiakkuudenhallinnan integraatio- ja 
tiedonhallintatarpeita. Ratkaisun MVP:tä on pilotoitu Päijät-Soten lisäksi kolmessa muussa 
organisaatiossa: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sekä 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Päijät-Sotessa UNA Ytimen Tilannekuvaa on pilotoitu 
Asiakasohjaus Siirissä ikääntyneen asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa. 
 
UNA Ydin -ratkaisu on integroitu kansallisiin sekä alueen paikallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
lähdejärjestelmiin. Eri lähdejärjestelmistä kerätyt tiedot yhdistetään ja näytetään koostetusti 
käyttötilanteessa tarkoituksenmukaisella tavalla Tilannekuvan käyttöliittymässä. UNA on vastannut 
UNA Ytimen ja Tilannekuvan sekä lähdejärjestelmien UNA-rajapintojen kehittämisestä. Ytimen 
toimittajat ovat Atostek Oy sekä Digia Oy ja Tilannekuvan toimittaja on Cinia Oy.  

 

1.1 Pilotin tehtävä 

Pilotin tehtävänä on ollut todentaa UNA Ytimen ja Tilannekuvan toimivuutta aidossa 
asiakaskäytössä ikääntyneiden asiakasohjauksessa ja kerätä palautetta sen jatkokehittämistä 
varten. Toiminnallisesti pilotti on kohdistunut ammattihenkilön tukemiseen asiakaskontakteissa. 

1.2 Pilotin tavoitteet  

UNA Ytimen tarkoitus on parantaa tiedonkulkua sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseissa. 
Ikääntyneiden asiakasohjauksen toimintaympäristön haasteita ovat mm. asiakkaan 
kokonaistilanteen hahmottamisen haasteet, kun tarvittavaa tietoa on useissa eri 
tietojärjestelmissä, jotka eivät ”keskustele” keskenään. Ikääntyneen asiakkaan itsenäisen 
toimintakyvyn heikkenemisen taustalla on usein monia vaikuttavia seikkoja ja tilanne vaatii laaja-
alaista palvelutarpeen arviointia. Tilannekuvan kooste tukee ammattilaista tarkastelemaan 
asiakkaan tilannetta ja palveluja kokonaisuutena ja tunnistamaan tarpeita sekä suunnittelemaan 
tarkoituksenmukaisia jatkotoimia.  

Tavoitteena on ollut kehittää pilotoitavaa ratkaisua tuotannon käyttökokemusten perusteella niin, 
että sen käyttöä on hyödyllistä laajentaa koko asiakasohjaukseen ja jatkaa tuotantokäyttöä pilotin 
jälkeen. Hyödynnyspotentiaalia on eri käyttötapauksiin, mm. perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon vuodeosastoille, päivystykseen sekä muuhun sosiaalihuollon 
asiakasohjaukseen.  

1.3 Pilotin laajuus 

Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri vastaa koko Päijät-Soten alueen ikääntyneiden palvelutarpeen 
arvioinneista, neuvonnasta, palvelupäätöksistä sekä palvelujen järjestämisestä ja koordinoinnista. 

Tilannekuvaa on pilotoinut neljä asiakasohjaajaa ja asiakasohjauksen koordinaattori, jotka ovat 
osallistuneet pitkin kehitysprojektia Tilannekuvan suunnitteluun, kommentointiin ja testaukseen. 
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Pilotoijilla on ollut henkilökohtaiset kannettavat työasemat ja liikkuvassa työssään he käyttävät 
Citrix-ympäristöä.  

1.4 Pilotin aikataulu 

Päijät-Sote on ollut pilottiprojektissa mukana loppuvuodesta 2018 alkaen. UNA Ydin ratkaisun 
pilottiprojekti osoittautui merkittävästi haastavammaksi toteuttaa, kuin mitä alkuperäisissä 
projektisuunnitelmissa oli arvioitu. Tuotannon pilotointi käynnistyi 31.5.2021. Pilotin kesto on 
ollut kuusi kuukautta. 

1.5 Pilotin vastuuhenkilöt 

Listaus toimijoista ja rooleista 

Vastuu/tehtävä Henkilö 
Pilotin omistajuus ja ohjaus Corinne Soini, Tulosaluejohtaja, Ikääntyneiden asiakasohjaus   

Sampo Syrjäläinen, Tuotepäällikkö, Tuotannonohjaus ja 
resurssienhallinta 
 

Pilotin projektipäällikkö Soili Vierula, (2M-IT) Projektipäällikkö  
 

Toiminnan asiantuntija Kirsi Loivarinne, Asiakasohjauksen koordinaattori  
 

Tekniset asiantuntijat, integraatiot ja 
arkkitehtuuri 

Arto Lahtinen (2M-IT), Järjestelmäasiantuntija,  
Juha Stenberg, (2M-IT), Järjestelmäasiantuntija  

Tekniset asiantuntijat, tietoliikenne  Fujitsu 
 

Tietosuoja Tiina Jokinen, Tietosuojavastaava  

Testauksen koordinaattori (UNA) Taina Prusti, Testauksen koordinaattori  

Testausresurssit Toni Jahnsson, (2M-IT) Testauskoordinaattori + pilotoivia 
substanssin ammattilaisia Asiakasohjauksesta 

Pilotoivat ammattilaiset 

 

 

Kirsi Loivarinne, Asiakasohjauksen koordinaattori 
Marika Ventomäki, Asiakasohjaaja 
Johanna Kallio, Asiakasohjaaja  
Mira Vepsäläinen, Asiakasohjaaja  
Heli Torvelainen, Asiakasohjaaja  

 

1.6 Pilotin kokouskäytännöt 

Pilotin ajan pilottiryhmällä on ollut säännölliset viikkopalaverit ja pilotin ohjausryhmä kokoontui 
noin 1krt/kk. Palaverit on pidetty pääosin etänä, lukuun ottamatta muutamia pilottiryhmän 
tapaamisia.  
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1.7 Pilotin viestintä ja tiedottaminen 

Pilotista on viestitty pilotin viestintäsuunnitelman mukaisesti. Kriisiviestintään ei ole ollut tarvetta.  
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2 Pilotin yhteenveto 

 

2.1 Pilotin käyttötapaukset 

Pilotin käyttötapauksia ovat palvelutarpeen arviointi:  

• puhelinyhteydenotossa Siirin Asiakasohjauksen päivystykseen  

• asiakasohjaajan kotikäynnillä /asiakkaan tapaamisessa 

• omaishoidon tuen asiakasohjauksen kontaktissa 

 

Kuva 1 Palvelutarpeesta palvelun toteutukseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011) 

Päijät-Sote myöntää ikääntyneiden palveluita yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. 
Palvelutarpeen arvioinnissa asiakasohjaaja selvittää ja arvioi asiakkaan kokonaistilannetta yhdessä 
asiakkaan sekä mahdollisesti hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Asiakasohjaaja tarjoaa oman 
asiantuntemuksensa asiakkaan käyttöön auttamalla jäsentämään asiakkaan tilannetta ja 
suuntaamalla katsetta eteenpäin – miten ilmenneisiin palvelutarpeisiin olisi mahdollista vastata, 
huomioimalla yksityisen, kolmannen sektorin sekä kunnallisen palvelutarjonnan. Lähtökohtana on 
asiakkaan näkemys omasta tilanteestaan ja hänen valintansa tilanteen ratkaisemiseksi.  

Asiakasohjaaja laatii yhteistyössä asiakkaan, mahdollisen omaisen/läheisen kanssa asiakkaalle 
palvelusuunnitelman palvelutarpeen selvittämisen perusteella. Lisäksi asiakasohjaaja tekee 
tarvittavat viranhaltijapäätökset ikääntyneiden kunnallisista palveluista. 
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Kuva 2 UNA Ydin Tilannekuvan käyttö palvelutarpeen arvioinnissa Asiakasohjaus Siirin päivystyksessä.

 

Kuva 3 UNA Ydin Tilannekuvan käyttö Asiakasohjaus Siirin kotikäynnillä. 



 Pilotin loppuraportti                                                  
UNA Ydin toiminnallinen pilotti                                                              
Päijät-Sote 

  9 (16) 

 

 

 

Kuva 4 UNA Ydin Tilannekuvan käyttö Asiakasohjaus Siirin omaishoidon tuessa. 

 

2.2 Pilottikokemukset  

Pilottiin oli suunniteltu sisällytettävän tarkoituksenmukaiset lähdejärjestelmät: Effector, PSOP, 
RAI, Terveys Lifecare (ml. kotihoitosovellus) sekä kansalliset lähdejärjestelmät; DVV, Kannan 
sosiaalihuollon arkisto sekä terveydenhuollon arkisto ja Reseptitietokeskus.  

Terveys Lifecaren integraatiota ei saatu valmiiksi pilotin aikana ja se aiheutti merkittävän 
puutteen pilotointiin. Suurin osa ikääntyneiden asiakasohjauksen (sosiaalipalvelu) 
dokumentoinnista tehdään Terveys Lifecaressa, sekä lisäksi kotihoidon käyntikirjaukset oman 
palvelutuotannon osalta. Kun näitä tietoja puuttuu näkymästä, ei kokonaiskuva ole kattava. 
Pilotointiaika ei siten vastannut odotuksia, eikä mahdollistanut edellytyksiä laajentaa esim. 
käyttäjämäärää pilotissa. 

UNA Ydin Tilannekuvan soveltuvuus pilotin käyttötarkoitukseen suunnitellun tietosisällön osalta 
oli vallan hyvä, mutta pilotointiaikana ei vielä ennätetty saavuttaa tavoiteltua sisällöllistä 
kypsyyttä. Pilottiympäristön osalta on syytä muistaa, että Päijät-Sote on jo kuntayhtymä, jonka 
tietojärjestelmät on ennätetty siirtää koko yhtymän kattaviin yhteisiin kantoihin. Pilotissa ei oltu 
ratkomassa haastetta, miten eri organisaatioiden rekisterinpitäjien tietoihin saa näkyvyyden, vaan 
odotukset kohdistuivat tietosisältöjen laadulliseen näkymiseen.   
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2.2.1 Tilannekuva UNA 

Ikääntyneiden asiakasohjaukselle tärkeimmät Tilannekuvan tietosisällöt olivat: 

• Nykyiset sosiaalipalvelut 

• Palvelusetelit 

• Toimintakyky 

• Viimeaikaiset tapahtumat 
 
Tilannekuvan peruskäyttö koettiin helppona. Käyttöliittymän rakenne oli selkeä navigoida ja 
tietolaatikoiden teemat olivat kattavat. Tietolaatikoiden sisällöt kehittyivät koko pilotin ajan -
rakenteellisesti sekä laadullisesti, mutta pilotointiaika oli liian lyhyt siihen, että kaikki oleelliset 
tiedot (mm. palvelusetelitiedot) olisivat ennättäneet löytää oikeaa paikkaansa Tilannekuvalta 
tuotannossa.  
 
Tilannekuvalle siirryttiin Terveys Lifecaren navilinkistä. Pilotissa käytössä oli plan D-kirjautuminen 
(lopulta pilotin loppuun asti) eli pilotoijat syöttivät kirjautuessaan pin-koodin ja asiakasohjauksen 
tapauksessa tuplasti. Pilotoijat käyttivät pääasiallisesti Citrix-ympäristöä. Yleensä Tilannekuvan 
laukaisu ja konteksti-integraatio toimivat ongelmitta, mutta pilotointiajalle osui pari lyhyttä 
käyttökatkoa, jotka johtuivat alueen (Päijät-Sote) tietoliikenneympäristön päivityksistä.  
 
Pilotin alussa oli ongelmia kaikkien saatavilla olevien tietojen latautumisessa Tilannekuvalle. 
Ensimmäinen laukaisu jätti tietosisältöä vaillinaiseksi ja vaati toisen laukaisun/tietojen haun, jotta 
tiedot saatiin Tilannekuvalle asti näkyviin. Samojen tietojen haku uudelleen oli turhauttavaa ja 
aiheutti pilotoijille epävarmuutta, oliko kaikki saatavilla olevat tiedot saatu mukaan. UNA Ytimen 
tietojen näyttämisen onnistuminen ensimmäisellä laukaisulla parani pilotoinnin aikana.  
 
Asiakkaan tietoja oli siis tarpeellista tarkistaa lähdejärjestelmistä ja tuotannon pilotointikäyttö 
olikin tämän myötä luonteeltaan enemmän tutkivaa ja testaavaa eikä odotettuja hyötyjä ollut 
vielä mitattavissa. Jo tiedossa olleen puuttuvan lähdejärjestelmän (Terveys Lifecare) vuoksi 
Tilannekuvalta ei voinut nähdä kaikkea asiakkaaseen liittyvää tarvittavaa tietoa ja tietoja piti 
senkin vuoksi tarkistaa lähdejärjestelmistä. Päijät-Sote ssa ikääntyneiden palveluja tuotetaan 
monituottajamallilla ja tähän liittyen palveluseteli (PSOP)on paljon käytetty järjestämistapa. 
Tilannekuvalle saatiin jo pilotin alusta palvelusetelitietoa, mutta tiedon esitystapa ei ollut 
optimaalisin, vaan vaati jatkokehitystä, joka ei ennättänyt pilotin aikana realisoitua Tilannekuvalle 
tuotantoon. Sosiaali Effican tiedot saatiin Tilannekuvalle Kannan Sosiaalihuollon arkistosta ja 
muutaman kerran näissä tiedoissa havaittiin organisaatiosta johtuvia arkistointipuutteita tietoja 
tarkemmin tutkittaessa. Pääosin sosiaalihuollon arkistoidut tiedot Tilannekuvalta löytyivät ja 
näiden tietojen esittämistapa kehittyi paljon pilotin aikaan. Kaiken kaikkiaan pilotointiajan 
puitteissa ei päästy vielä siihen, että Tilannekuvan käyttö olisi nopeuttanut asiakasohjaajan työtä.  
 
Tilannekuvaa pilotoitiin Asiakasohjaus Siirin päivystyskontakteissa, kotikäyntiin valmistautuessa 
sekä kotikäynnillä. Pilottiin osallistuneissa asiakkaissa oli ensikontakteja sekä vanhoja 
asiakkuuksia. Kotikäynnillä Tilannekuvaa saatettiin katsoa jopa asiakkaan kanssa yhdessä. 
Tilannekuvan koettiin soveltuvan nykyversiossaan käyttötapauksista parhaiten kenttätyöhön 
kotikäyntien yhteyteen, koska silloin oli paremmin aikaa ja rauhaa syventyä Tilannekuvaan. Suurin 
hyöty Tilannekuvasta olisi kuitenkin saavutettavissa päivystyksen tilanteissa, jos Tilannekuvan 
tietosisältö on riittävän kattava ja asiakkaan suostumus on jo valmiiksi olemassa.  
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Kuva 6 Tilannekuvan tietosisältöjä pilotissa. 

 

2.2.2 Suostumus UNA 

Asiakkaan suostumus oli edellytys pilottiin osallistumiselle ja eri rekisterien tietojen näyttämiselle 
Tilannekuvassa. Suostumusta varten asiakas tuli informoida asianmukaisesti. Asiakasohjaus Siirin 
käyttötilanteissa, varsinkin päivystyksessä, tarve oli saada suostumus heti puhelinkontaktin 

Teema Merkitys Tiedot pilotissa
PERUSTIEDOT Asiakkaan perustiedot valtaosin jo Tilannekuvalla. Osa testiympäristövaiheessa, 

koska kyse LC:n tiedoista. mm. omahoitajan/työntekijän tiedot ja asiakkaan 

puhelinnumerotiedot. Pilotin jatkokehitysehdotus: sisällyttää perustietoihin 

läheisen/omaisen/yhteyshenkilön  tiedot, mahdolliset edunvalvojatiedot ja asiakkaan 

mahdollinen erityisryhmästatus. 

TOIMINTAKYKY

tärkeä

RAI:n mittaritietojen esitystapa oli alusta alkaen valmis. LC:n 

toimintakykymittaritiedot olivat testiympäristövaiheessa ja siellä kehitystarpeita 

sanallisten mittarien tulosten esittämisessä. Pilotin jatkokehitysehdotus: näyttää 

kahden viimeisimmän RAI-mittauksen tulokset rinnakkain, jotta tiedot olisivat 

vertailtavissa näppärästi.      

SOSIAALIPALVELUT

tärkeä

Asiakkuustiedot saatiin Kannaan sosiaalihuollon arkiston osalta. Sosiaalipalveluiden 

näyttämisen suhteen kehitys kesken. (Kansa2 -kehitys tulee parantamaan 

sosiaalihuollon arkiston tietojen näyttämismahdollisuuksia.) Valtaosa ikääntyneiden 

sosiaalipalveluista oli  Terveys Lifecaressa ja vasta testiympäristövaiheessa, eikä vielä 

käytettävissä tuotannossa. Yksityisten sosiaalipalvelujen käytöstä saatiin tietoa 

myönnettyjen palvelusetelien tiedoista, mutta palvelusetelitietojen näyttötapa oli vielä 

keskeneräinen ja kehityksessä UNAlla.  

SOSIAALIHUOLLON ASIAKIRJAT

tärkeä

Kannasta tiedot saatiin ja myös sosiaalihuollon arkiston asiakirjatietojen 

näyttäminen kehittyi koko pilotin ajan. (Kansa2 -kehitys tulee parantamaan 

sosiaalihuollon arkiston tietojen näyttämismahdollisuuksia). Valtaosa ikääntyneiden 

sosiaalipalveluiden asiakirjoista oli  Terveys Lifecaressa ja vasta 

testiympäristövaiheessa, eikä käytettävissä pilotissa. Pilotin jatkokehitysehdotus: 

sisällyttää tietoihin mukaan LC:n kertomusrajapinta, jotta myös PALSU-tekstit, 

arvioinnit ja suunnitelmat saataisiin mukaan Tilannekuvan asiakirjoihin.

KOTIHOIDON KÄYNNIT

tärkeä

Ei saatu mukaan tuotannon pilotointiin. Päijät-Soten oman palvelutuotannon 

kotihoidon käyntien tiedot olivat LC:n tietoja ja vasta testiympäristövaiheessa. 

Yksityisten kotihoitopalvelujen tuottajasta saatiin tietoa palvelusetelien 

toteumatiedoista, mutta toteumatietojen näyttötapa pilotin aikana oli vielä 

kehitysvaiheessa ja em. tietoja vaikea löytää nopeasti Tilannekuvalta.

ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS
Toiminnallisuutta ei voitu hyödyntää pilotin aikana, koska Päijät-Soten päivystyksen 

kirjaukset arkistoituvat Kantaan YLE:nä, eivätkä siten nouse omaan päivystyksen 

tietolaatikkoon. (Löytyivät Tapahtumat -laatikosta muiden tapahtumien joukosta).

APUVÄLINEET, PALVELUSETELIT JA 

MAKSUSITOUMUKSET

tärkeä

Apuvälineiden tietosisällöt olivat alusta alkaen valmiit ja selkeät. Maksusitoumusten 

tietojen näyttämisessä kehitys kesken. Palvelusetelitietojen näyttämistavassa tiedot 

etsivät Tilannekuvalla mm. oikeaa paikkaansa ja kokonaisuutena kehitys kesken. 

TAPAHTUMAT tärkeä Tapahtumat Kannasta mukana. 

DIAGNOOSIT Diagnoosit Kannasta mukana 

TOIMENPITEET Toimenpiteet Kannasta mukana.

LÄÄKETIEDOT Lääketietoja ei hyödynnetty pilotissa. Reseptikeskuksen tiedot edellyttivät eril l istä 

suostumusta. 

RISKITIEDOT JA HOITOTAHTO Riskitiedot ja hoitotahto Kannasta mukana

KUVANTAMISET Kuvantamistietoja ei hyödynnetty pilotissa.

LABORATORIO Laboratoriotietoja ei hyödynnetty pilotissa.
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yhteydessä jo ennen tapaamista/palvelutarpeen arvioinnin kotikäyntiä. Se osoittautui 
käytännössä haasteelliseksi ja karsi pilottiin osallistuvien asiakkaiden määrää. Ikääntyneiden 
asiakasohjaukseen otetaan yleensä yhteyttä, kun kotona pärjääminen on jo monilta osin 
vaikeutunut. Yhteydenottaja on useimmiten omainen tai muu läheinen eikä asiakas itse. 
Yhteydenotto voi tulla myös toiselta viranomaiselta, kuten esim. kotiutustiimiltä, 
sosiaalipäivystykseltä, sote-keskukselta tai vuodeosastolta. Jos suostumuksesta oli mahdollista 
päästä puhelimitse kertomaan suoraan asiakkaalle, vierailla termeillä oli taipumusta aiheuttaa 
asiakkaassa hämmennystä (UNA, Tilannekuva). Suostumuksen pyytäminen oli helpompaa 
kasvokkain asiakkaan tapaamisen yhteydessä.    

Suostumukseen siirryttiin Terveys Lifecaren navilinkistä vastaavasti kuin Tilannekuvan kohdalla. 
Myös avatulta Tilannekuvalta pääsi siirtymään suostumukseen. Käytössä oli pääsääntöisesti 
etukäteen tulostettuja suostumuslomakkeita, joita täydennettiin käsin ja tiedot tallennettiin 
tämän jälkeen Ytimeen. Suostumuksen käyttöliittymä itsessään koettiin selkeäksi. Haasteet olivat 
suostumuksen kysymisessä ja saamisessa.  
 
 

2.3 Pilotin tuki ja havaintojen käsittely 

Pilotti tuotti kehittämis- ja parannusehdotuksia, joita tiketöitiin Jiraan sekä käsiteltiin lukuisissa UNAn 
forumeissa. Pilotointikokemuksia käytiin läpi pilotoijien kanssa viikoittaisissa sisäisissä palavereissa sekä 
muiden erillisten yhteydenottojen perusteella. Jiraan kirjattuja kehitysehdotuksia ja havaintoja käsiteltiin 
UNAn kanssa pilotin testaus- ja priorisointi-teamseissa säännöllisesti.  

 

Kuva 5 Käytön tuki ja havaintojen käsittely pilotin aikana. 
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2.4 Pilotin aikaiset kehitystiketit 
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3 Kokemukset ja opit  

3.1 Pilotin vahvuudet 

Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri tarjosi pilotointiin oman erityisalansa käyttötarpeet. Ikääntyneet 
ovat sosiaali- ja terveydenhuollon systeemin näkökulmasta erityisryhmä, jolla usein on tarpeita 
niin terveydenhuollon palveluihin kuin sosiaalihuollon palveluihin, kun itsenäinen toimintakyky 
alkaa heikentyä. Pilotoijilla oli vankka ammatillinen kokemus ikääntyneiden asiakasohjaajan 
työstä. Pilottiryhmä oli kehittämismyönteinen ja sitoutui tekemiseen. Keskeneräisyyden sieto oli 
korkea ja ymmärrettiin kehittämistyön luonnetta. Asiakasohjaus Siiri on innovatiivinen yksikkö, 
jossa lähtökohtana on palveluprosessien jatkuva kehitys. 

 

 

3.2 Pilotin haasteet 

UNA Ytimen kompleksisuus näyttäytyi tilanteissa, joissa jokin kehitysetappi ja päivitys toikin 
ongelmaa toiseen asiaan. UNAlla oli haasteita pysyä asetetuissa aikatauluissa ja se turhautti 
pilottiryhmää ja vaati venymistä organisaatiossa.  

Pilotoijat osallistuivat kehittämiseen oman työnsä ohella, jonka vuoksi pilotoinnin sujuminen vaati 
ajankäytön ennakointia ja varautumista esim. testaamiseen ja kommentointiin hyvissä ajoin. 
Pilotin aikana kävi usein niin, että ennakkoon varattuna aikana ei ollutkaan uutta testattavaa tai 
sitten testaustarve ilmeni niin lyhyellä varoajalla, että oli vaikeuksia järjestää siihen tarvittavaa 
aikaa. Pilotin käynnistyttyä tuotannossa, aito lähdejärjestelmädata osoitti uusia kehitystarpeita, 
joita UNA lähti hyvin edistämään. Tämän myötä samaan aikaan testattavaa oli prod-Test-
ympäristössä ja tuotantoympäristössä.  
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Terveydenhuolto oli toimittajille ilmeisen tuttu toimiala, mutta sosiaalihuollon erityispiirteet ja 
termistö olivat UNAlle vieraita ja syntyi väärinymmärryksiä mitä käyttäjät tarvitsevat. Esimerkkinä 
tietotarpeet Terveys Lifecaren Kotihoitosovelluksesta, jonka osalta rajapintaa versioitiin kahteen 
kertaan, vaikka käyttäjien esittämät ja kirjaamat toiveet mitä tietoja tarvitaan, pysyivät samoina 
vuodesta 2019. Lopulta Terveys Lifecaren rajapinnan kautta saatavat tiedot jäivät kokonaan 
saamatta pilotin aikana. Tilannekuvan sosiaalihuollon tarvitsemien tietosisältöjen kehittäminen 
vaati ylipäätään paljon aikaa ja pilotointiaika ei siihen aivan riittänyt.   

 

3.3 Pohdinta 

Pilottiprojektin eteneminen pilotointivalmiuteen eli UNA Ydin pilotin taustavalmistelut kestivät 
pitkään ja se haastoi organisaation kärsivällisyyttä merkittävästi. Aikataulut eivät pitäneet. 
Pilotointiaika oli liian lyhyt suhteessa UNA Ytimen ja Tilannekuvan kehityksen etenemiseen. 

Ikääntyneiden asiakasohjaus Siirin asiakaskunta on moniongelmaista ja tasapainoilu -milloin on 
kyse sosiaalihuollosta ja milloin terveydenhuollosta- on tuttua ongelmakenttää. Terveydenhuolto 
ja sosiaalihuolto eivät ole yhteismitallisia. Pilotti olisi varmasti hyötynyt, jos UNAlla olisi ollut 
sosiaalihuollon substanssiasiantuntija mukana tuotekehittelyssä. Myös Ytimen jatkokehitys 
todennäköisesti hyötyisi tästä ja parantaisi mahdollisuuksia päästä helpompaa kehitystietä 
tavoitteeseen.  

Asiakasohjaus Siirin ikääntyneiden asiakasryhmän kanssa suostumus osoittautui käytännön 
pilotoinnissa vaikeaksi. Useimmiten asiakkaalla on heikentynyt kognitio, esim. muistisairaus, jonka 
vuoksi UNA suostumuksen ymmärtäminen ja saaminen on ollut vaikeaa. Asiakasohjaajat kokivat, 
että pilottiin osallistuvien määrää rajasi paljon se, ettei suostumusta voinut ottaa edes puheeksi 
asiakkaan kanssa edellä mainitusta syistä johtuen.   

Päijät-Soten pilotissa oli kiinnostusta sisällyttää mukaan palvelujen käytön kustannustietoja ja sen 
myötä saada jatkonäkymiin henkilökohtaisen budjettisuunnittelun työkaluja. Kustannustiedot 
rajautuivat pois MVP-toteutuksesta, mutta olisi ehdottomasti huomioitava UNA Ytimen 
jatkokehityksessä, jos jossain vaiheessa tavoitellaan asiakkuuden suunnittelunäkymää. 
Jatkokehitysideoita olisi myös sisällyttää Tilannekuvaan asiakkaan toimintavälineiden ja 
hyvinvoinnin seurantalaitteiden tietoja. Ideaalitilanteessa Tilannekuvasta löytyisi myös yksityisen 
sosiaalipalveluntuottajan toteumien päivittäiskirjaukset.    

 


