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Johdon tiivistelmä

Yhtiön toiminta-ajatus on kehittää ja kilpailuttaa UNA-hankkeessa määriteltyjä tieto- ja viestintäteknologian palveluja
omistajilleen, näiden liikelaitoksille ja näiden julkisomisteisille yhtiöille. Yhtiön perustamista suunnitellaan UNA-yhteistyöhankkeen
pohjalta ja sen ensisijainen tehtävä on edistää UNA-hankkeessa määritellyn UNA-ytimen yhteistä hankintaa sekä koordinoida UNA-
etenemispolun etenemistä ja nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamista konsortiokohtaisten hankintojen kautta.

Una Oy:n pääasiallisina asiakkaina ovat ainakin alkuvaiheessa sen omistajat, joihin nähden yhtiö on sidosyksikön asemassa eli ns.
inhouse-yhtiö. Yhtiön asiakkuus ei kuitenkaan edellytä yhtiön osakkuutta vaan yhtiön asiakkaina voi olla myös muita toimijoita.
Näiden osalta tulee kuitenkin huomioida mm. hankintalainsäädännön asettamat rajoitukset. Yhtiö ei ainakaan alkuvaiheessa tuota
palveluita suoraa asiakasrajapintaan.

Yhtiön ydinpalvelut koostuvat UNA-ytimen järjestelmä- ja lisenssipalveluista sekä kehitys- ja asiantuntijapalveluista. Ytimen
järjestelmäpalvelut kattavat järjestelmälisenssien hallinnoinnin ja kehitys- ja asiantuntijapalvelut puolestaan sisältävät hankintaan,
ratkaisukehitykseen, arkkitehtuurinhallintaan, toiminnankehityksen tukeen sekä projekteihin kohdistuvan asiatuntemuksen palveluita.
Lisäpalveluina yhtiö tarjoaa esimerkiksi erilliskehitystä ja järjestelmää liittymisen palveluita asiakkaille, jotka liittyvät yhtiön
hallinnoimiin järjestelmiin myöhemmässä vaiheessa.

Una Oy:n tavoitteena on muodostaa yhtiön ympärille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ekosysteemi, joka
yhdistää markkinoiden kustannustehokkaimmat järjestelmäratkaisut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Ekosysteemirakenteella haetaan
synergiahyötyjä ja osaamisen jakamista eri toimijoiden välillä. Yhtiön rooli on toimia ekosysteemissä yhteistyötä ohjaavana tahona.

Yhtiön hinnoittelumalli perustuu kokonaispalvelunhinnoitteluun sekä lisäpalveluna tuotettavaan aikaperusteiseen
hinnoitteluun. Kokonaispalvelu kattaa UNA-ytimen järjestelmälisenssien ja kehityksen kustannukset sekä hallinnosta muodostuvat
kustannukset. Lisäpalveluna voidaan tuottaa kokonaispalveluun kuulumattomia kehitys- ja asiantuntijapalveluita, jotka kohdistetaan
asiakkaille erillisten tilaisten perusteella. Uusilta asiakkailta peritään liittymismaksu, joka kattaa uuden asiakkaan liittymiskustannukset.

Yhtiön perustamiseen ja toimintaan liittyen on tunnistettu useita riskejä, joille tulee määritellä riskienhallintamenetelmät yhtiön
suunnitellun perustamisen yhteydessä. Yhtiön perustamista suunnitellaan yhtä aikaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun kanssa,
johon liittyy vielä suuria epävarmuustekijöitä. Sote- ja maakuntauudistus tulee muokkaamaan yrityksen toimintakenttää merkittävästi,
jonka vuoksi uudistuksen liittyvä valmistelua pitää seurata tiiviisti ja muokata yrityksen toimintaa uudistuksen linjausten mukaisesti.
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Yleiskuvaus
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Johdanto

• UNA-yhteistyösopimuksen asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyöstä allekirjoitti joulukuussa 2016 yhteensä 19
sairaanhoitopiiriä ja 5 kaupunkia. Yhteistyön ja sopimuksen tavoitteena on sopia osapuolten kesken asiakas- ja potilastietojärjestelmien
uudistamisen yhteisen etenemispolun toteuttamisen edellyttämästä kansallisesta yhteistyöstä. Sopimuksen avulla toteutetaan yhteisten
vaatimusmäärittelyiden mukainen UNA-tietojärjestelmäytimen sekä muiden kansallisessa yhteistyössä hankittavien tietojärjestelmäpalveluiden
hankintojen käynnistämisen edellyttämä valmistelu. Sopimuksen osapuolten tavoitteena on, että kansallinen yhteistyö asiakas- ja
potilastietojärjestelmien uudistamiseksi jatkuu saumattomasti sote-palveluiden järjestämisen ja tuottamisen vastuiden siirtyessä sote- ja
maakuntauudistuksen myötä muodostuvien uusien organisaatioiden vastuulle.

• UNA-hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 25.4.2017 yksimielisesti käynnistää UNA-tietojärjestelmäytimen hankinnan siten, että
hankintailmoitus julkaistaan elo/syyskuussa 2017. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä siten, että ytimen ensimmäiset osat voidaan
toteuttaa ja ottaa käyttöön vuonna 2018. Sitoumus hankintaan tulee olla olemassa hankintailmoitusta julkaistaessa. Yhteistyösopimus ei kata
hankintojen toteutusta ja kukin yhteistyösopimuksen osapuoli tekee hankintoihin liittyvät investointipäätökset.

• Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjamaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat parhaillaan
suunnittelemassa Una Oy:n perustamista. Kiinnostuksen yhtiön omistajuudesta on osoittanut myös joukko muita UNA-hankkeen osapuolia.
Yhtiö perustetaan kehittämään ja kilpailuttamaan UNA-hankkeessa määriteltyjä tieto- ja viestintäteknologian palveluita omistajilleen, näiden
liikelaitoksille ja julkisomisteisille.

• Tämän alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on kuvata perustettavan yhtiön strategiset tavoitteet, yhtiön toimintaympäristö,
yhtiön toiminta-ajatus, visio, liikeidea sekä yhtiön toimintamalli omistajien päätöksenteon tueksi.

• Alustava liiketoimintasuunnitelma laadittiin kesä-elokuussa 2017. Liiketoimintasuunnitelman muodostamiseksi haastateltiin UNA-
hanketoimiston edustajia sekä Espoon kaupungin, Eksoten sekä Keski-Suomen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirien edustajia. Alustavan liiketoimintasuunnitelman laatimisesta vastasi Deloitte.
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Tausta

• Yhtiön perustamista suunnittelevat omistajat ovat olleet mukana asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämistä koskevassa yhteistyössä, jonka
tavoitteena on uudistaa kansallisessa yhteistyössä asiakaslähtöisten ja vaikuttavien hyvinvointipalveluiden tuottamisessa edellytettäviä yhteen
toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisuita. Omistajat ovat määritelleet tietojärjestelmäratkaisujen uudistamista ohjaavan
vaatimusmäärittelyaineiston (UNA-vaatimusmäärittelyt) sekä uudistamisen kansallisen etenemispolun kuvauksen (UNA-etenemispolku).

• UNA-yhteistyö on aloitettu jo vuonna 2015, jolloin laadittiin laaja organisaatio- ja toimittajariippumaton vaatimusmäärittely asiakaslähtöisten ja
vaikuttavien hyvinvointipalveluiden tuottamisessa edellytettävästä yhteen toimivasta sote-tietojärjestelmäkokonaisuudesta. UNA-hanke
pohjautui materiaaleiltaan ja menetelmiltään vuonna 2013 käynnistettyyn KIILA-hankkeeseen. Määrittelyiden tavoitteena oli mahdollistaa
kansalliseen tai alueelliseen yhteistyöhön pohjautuen vaiheittain kilpailuttaa tietojärjestelmäratkaisuja ja ohjata nykyisten kehittämistyötä.
Määrittelyhankkeeseen osallistui yhteensä 18 sairaanhoitopiiriä ja 7 kaupunkia.

• UNA-määrittelyhankkeeseen tiiviisti liittyneessä HANKO-hankkeessa laadittiin ehdotus tietojärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen yhteisestä
etenemisestä ja hankintamallista alkuvuoden 2016 aikana. Lisäksi toteuttamishankkeesta tehtiin sopimusvalmistelut ja osallistumispäätökset
sekä osallistuttiin STM:n ohjaaman lomakepalveluprojektin määrittelyihin ja valmisteluihin kesän ja syksyn 2016 aikana.

• UNA-toteutusvaihe aloitettiin lokakuussa 2016, jolloin aloitettiin tietojärjestelmäytimen jatkomäärittely ja hankinnan valmistelu sekä muiden
ohjausryhmän hyväksymien yhteistyössä hankittavien tai toteutettavien tietojärjestelmäpalveluiden vaatimusmäärittelyjen toteutus ja
hankintojen valmistelu. Lisäksi toteutusvaiheessa koordinoidaan konsortiokohtaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankintoja ja edistetään
etenemispolun toteutumista. Yhteistyöhön sitoutui 19 sairaanhoitopiiriä ja 5 kaupunkia.

Una Oy
UNA-vaatimusmäärittely 9/2015-5/2016
Muodostettiin perusta tulevaisuuden sote-ICT
järjestelmien hankinnalle ja kehitykselle sekä
laadittiin tuottaja- ja organisaatioriippumaton
toiminnallinen ja tekninen vaatimusmäärittely,
joka mahdollistaa jaettuun tietoon ja avoimiin

rajapintoihin perustuvan ekosysteemin

Sopimus jatkosta 1-9/2016
Hankinta- ja käyttöönottomallien analyysi

ja valita sekä sopimus yhteistyöstä ja
hallinnasta. Erillisessä hankinnan ja

hallinnan valmisteluprojektissa (HANKO)
muodostettiin myös toteutushankkeen

hallinnan malli ja hankesuunnitelma sekä
kehitysmalli hankkeesta yhtiöksi.

Toteutus 10/2016 à
UNA-tietojärjestelmäytimen hankinnan

edellyttämän jatkomäärittelyn
toteuttaminen ja hankinnan valmistelu

sekä konsortiokohtaisesti hankittavien ja
käytössä olevien asiakas- ja

potilastietojärjestelmien kehitämistyön
koordinaatio sekä etenemispolun ylläpito.
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Tavoitteet

• Yhtiön toiminnalle on asetettu tavoitteita, jotka yhtiö pyrkii saavuttamaan toimintaympäristössään. Yhtiön tavoitteet perustuvat omistajien
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen tavoitteisiin sekä UNA-hankkeen tavoitteisiin. Yhtiön tavoitteet ovat:

Uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuutta modulaarisesti ja vaiheittain välttämällä
pitkäaikaisia toimittaja- ja teknologiariippuvuuksia

Lisätä markkinoilla olevien potentiaalisten toimijoiden joukkoa, ylläpitää kilpailua sekä edistää ekosysteemin
muodostumista

Edistää sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kansallista kehitystä ja arkkitehtuurityötä kohti
modernimpaa ja avoimempaa tietojärjestelmien kehitystä

Varmistaa asiakastiedon käytettävyys organisaatio- ja järjestelmäriippumattomasti
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Toiminta-ajatus, visio ja strategiset
valinnat
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Toiminta-ajatus ja visio

• Yhtiön toiminta-ajatus on

• Kehittää ja kilpailuttaa UNA-hankkeessa määriteltyjä tieto- ja viestintäteknologian palveluja omistajilleen, näiden
liikelaitoksille ja näiden julkisomisteisille yhtiöille

• Yhtiön toiminta-ajatus tulee tarkentumaan yhtiön perustamisen yhteydessä, jolloin yhtiölle tulisi myös määritellä yhteisesti sovittu visio.

• Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen vaan osakkaiden yhteisten tavoitteiden toteuttaminen yhtiömuodossa osakkaiden
yhdenvertaisuus huomioiden ja yhtiö palvelee julkisen edun edellyttämän julkisen palvelun toteuttamista.
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Strategiset valinnat
• Yhtiön perustamisvaiheessa ollaan tehty seuraavia strategisia valintoja:

• Una Oy:n pääasiallisina asiakkaina ovat ainakin alkuvaiheessa sen omistajat, joihin
nähden yhtiö on sidosyksikön asemassa eli ns. inhouse-yhtiö. Yhtiön asiakkuus ei
kuitenkaan edellytä yhtiön osakkuutta vaan yhtiön asiakkaina voi olla myös muita
toimijoita. Näiden osalta tulee kuitenkin huomioida mm. hankintalainsäädännön
asettamat rajoitukset.

• Yhtiö tarjoaa palveluita muille julkisen tai yksityisen sektorin
organisaatioille (B2B-liiketoimintaa). Yhtiö ei ainakaan alkuvaiheessa tuota
palveluita kuluttaja/kansalaisasiakkaille (B2C).

• Yhtiö ei keskity infrapalveluiden tai tuki- ja ylläpitopalveluiden tuottamiseen, vaan
yhtiö tarjoaa asiakkailleen pääasiassa tietojärjestelmien kehitys- ja
asiantuntijapalveluita, koordinoi yhteisiä hankintoja sekä edistää ekosysteemin
muodostumista teknologiatoimittajien ja sote-toimijoiden välille.

• Una Oy on skaalautuva organisaatio, joka noudattelee pääpiirteiltään perinteisen
tietojärjestelmähankkeen elinkaarta eli organisaation koko ja painopistealueet
vaihtelevat hankkeiden vaiheista riippuen. Huomioitavaa on, että hankintoja ja
projekteja tehdään useita, ja ne voivat olla eri vaiheissa elinkaartaan osana yhtiön
toimintaa. Yhtiön resursseja voidaan myös skaalata tarpeen mukaan hankittavien
projektiresurssien avulla. Yhtiön rooli voi tulevaisuudessa laajentua tai se voidaan
sulauttaa osaksi jotakin toista organisaatiota omistajien tahdosta riippuen.

• Yhtiö pyrkii edistämään sote-tietojärjestelmäkehityksen ekosysteemin
rakentumista ja luomaan edellytyksiä vahvemmalle kehitysyhteistyölle. Kaikkea
osaamista ei pyritä rakentaa yhtiön sisälle vaan yhtiön toimintaa edistetään osana
laajempaa ekosysteemiä. Una Oy toimii ekosysteemin yhteistyötä ohjaavana
toimijana.

Sote-
tietojärjestelmäkehityksen

ekosysteemi
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Toimintaympäristön kuvaus
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Toimintaympäristö
• Nykyisellään sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty eri tavalla kunnasta ja organisaatiosta riippuen. Käynnissä oleva sote- ja

maakuntauudistus vähentää merkittävästi erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavien ja kuntien yhteisten lakisääteisten
organisaatioiden määrää, kun tehtävät siirtyvät lähes 190 eri vastuuviranomaiselta 18 maakunnalle.

• Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä
kustannusten kasvua. Tahoilla on tarve yhdenmukaistaa toimintatapoja, kyetä seuraamaan toimintaa ja sen laatua sekä saada tukea toiminnan
kehittämiselle ja kustannustehokkaalle toteuttamiselle. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödynnetään paremmin.

• Keskeisenä sote-uudistuksen kulmakivenä on digitalisaatio ja yhteensopivat tietojärjestelmät tiedolla johtamisen tueksi. Työtä tukemaan
perustetaan kansallinen ICT-palvelukeskus, joka tuottaa tietohallinto-, tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita maakunnille ja valtion
viranomaisille. Lisäksi hallitus on linjannut perustettavaksi erillisen Sotedigi-kehitysyhtiön, joka keskittyy valtakunnallisten asiakas- ja
potilastietojärjestelmäratkaisujen sekä muiden tulevaisuuden digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Yhdeksi yhtiön ensi vaiheen tehtävistä on
ilmoitettu UNA-hankkeen pohjalta tapahtuvien asiakas- ja potilastietojärjestelmien toteuttaminen.

• Uudistukseen liittyy myös valinnanvapaus, jolloin asiakkaalla on oikeus valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja. Sote-
uudistuksen alkuperäisten suunnitelmien mukaan maakunnat tulisivat yhtiöittämään markkinaehtoisesti tarjottavat sosiaali- ja
terveyspalvelunsa. Suoran valinnan piirissä olevien palvelujen yksityisiä ja julkisia tuottajia koskevat mahdollisimman yhtenäiset periaatteet.
Hallituksen tavoitteena on turvata uudistuksella aito valinnanvapaus ja monituottajamalli, jonka vuoksi lakiin kirjataan säännökset siitä, että
julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rinnalla tulee olla käytettävissä riittävässä määrin yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja.
Maakunnan yhtiöt olisivat julkisesti omistettuja yhtiöitä. Yhtiöittämissuunnitelmat ovat perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan tällaisenaan
ristiriidassa perustuslain kanssa, joka edellyttää että maakunta voi myös itse tuottaa sote-palveluita. Suunniteltuun valinnanvapausmalliin
tehdään vielä muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella ja uusi esitys valinnanvapauslaista annetaan maaliskuussa 2018.

• Suomessa terveydenhuolto on lähes täysin digitalisoitunut. Vaikka käytössä olevia potilastieto- ja muita järjestelmiä on rajallinen määrä, on
sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkenttä kokonaisuudessaan hajanainen ja organisaatiokohtaisia tai korkeintaan sairaanhoitopiirin
alueen kattavia alueellisia installaatioita on runsaasti. Hallitus linjasi julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojärjestelmien
määräksi tulevaisuudessa 2-3.

• Kaikkien sairaanhoitopiirien alueella varsinaisten ICT-palveluiden tuottaminen on merkittäviltä osin ulkoistettu omille ja kaupallisille ICT-
toimittajille. Niin sanotut in-house -toimittajat tuottavat joillakin alueilla pääosan ulkoistetuista palveluista. Niihin ovat tukeutuneet nykytilassa
pääasiassa sairaanhoitopiirit. Merkittävimpiä in-house -toimittajia ovat Medi-IT ja Medbit (jotka ovat hiljattain ilmoittaneet yhdistymisestään)
sekä Istekki. Pääkaupunkiseudulle on perustettu asiakas- ja potilastietojärjestelmäuudistuksen yhteydessä uusi palveluntuottaja, Oy Apotti Ab.
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Asiakkaat, omistajat ja
yhteistyökumppanit



© 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 14

Omistajat

• Yhtiön omistajina ja perustajaosakkaina on alkuvaiheessa ainakin viisi
sairaanhoitopiirin kuntayhtymää

• Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”PSHP”)

• Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”PSSHP”)

• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”PPSHP”)

• Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”EPSHP”)

• Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”VSSHP”)

• Omistajia voi mahdollisesti tulla yhtiöön lisää useampia ja monet UNA-yhteistyössä
mukana olevat sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat ilmaisseet alustavan kiinnostuksen
yhtiön osakkuutta kohtaan.

• Yhtiöön on mahdollista tulla osakkaaksi myös aloitusvaiheen jälkeen erillisellä
liittymissopimuksella. Omistajuudesta kiinnostuneita tahoja pyritään sitouttamaan
yhtiön osakkaiksi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
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Asiakkaat ja sidosryhmät

• Una Oy:n pääasiallisina asiakkaina ovat ainakin alkuvaiheessa sen omistajat, joihin nähden yhtiö on sidosyksikön asemassa eli ns. inhouse-
yhtiö. Yhtiö ei tarjoa suoraa kuluttajille suunnattuja palveluita, mutta palveluista välillisesti hyötyvät myös kansalaiset.

• Yhtiön asiakkuus ei kuitenkaan edellytä yhtiön osakkuutta vaan yhtiön asiakkaina voi olla myös muita toimijoita. Näiden osalta tulee kuitenkin
huomioida mm. hankintalainsäädännön asettamat rajoitukset. Yhtiöllä on useita sidosryhmiä, joiden kanssa se edistää kehitysyhteistyötä.
Sidosryhmillä voi myös olla yhtiön palveluihin liittyviä kansallisia tarpeita. Yhtiö pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti kansalliseen kehitykseen ja eri
toimijoiden väliseen työnjakoon.

• Yhtiön toiminnan asiakkaita ovat pääsääntöisesti sairaanhoitopiirien ja sote-uudistuksen jälkeen maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestäjien ja tuottajien johto, tietohallinto, tukitoiminnot ja toiminnan kehittämisestä vastaavat tahot. Välillisesti yhtiö palvelee myös näiden
operatiivisella tasolla toimivia ammattilaisia ja muita loppukäyttäjiä.

• Alkuvaiheessa yhtiön asiakkaiksi ja sidosryhmiksi on tunnistettu seuraavat tahot:

Toiminnan asiakkaat

• Omistajien sekä muiden maakuntien
sote-palveluiden järjestäjien ja tuottajien

• Johto
• Tietohallinto
• Tukitoiminnot ja toiminnan

kehittämisestä vastaavat tahot

Organisaatioiden loppukäyttäjät

• Sairaanhoitopiirien/Maakuntien sote-
palveluiden järjestäjien ja tuottajien
ammattilaiset

• Ulkoisten palveluntuottajien
loppukäyttäjät

• Tietohallintojen käyttämien palveluiden
loppukäyttäjät

Sidosryhmät

• Kansalliset sidosryhmät, esim. ICT
inhouse-yhtiöt, THL, KELA, Kuntaliitto

• Ministeriöt, esim. STM, VM
• Kansainväliset sidosryhmät
• Yliopistot ja tutkimuslaitokset
• Kansalaiset
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Toimijakenttä sote-uudistuksen jälkeen

VRK, Valtori

KELA

SoteDigi
kehitysyhtiö

Maakuntien ICT-palvelukeskus, tytäryhtiöt

Toimittajaverkosto
Yksityiset ICT-toimittajat, kuntaomisteiset ICT-yhtiöt

Kansalliset
digipalvelut

Tuotteet

Kilpailutetut
hankinnat Puitejärjestelyt

Yksityiset SOTE-tuottajat

Una Oy

Käyttövelvoite
Sopimus

palveluista
Palveluvelvoitteen
mukaiset palvelut

Maakuntien liikelaitokset

Maakunta
Digipalveluiden käyttövelvoite

Ministeriöt

Yhteinen kansallinen
ohjausmekanismi

Una-ydinpalvelut,
asiantuntijapalvelut
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Palvelumalli ja sopimukset



© 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 18

Palvelumalli

• Yhtiön ensisijaisesti tarjoamat palvelut käsittävät ytimen järjestelmäpalveluista sekä kehitys- ja asiantuntijapalveluista. Ytimen
järjestelmäpalvelut kattavat järjestelmälisenssien hallinnoinnin ja kehitys- ja asiantuntijapalvelut puolestaan sisältävät hankintaan,
ratkaisukehitykseen, arkkitehtuurinhallintaan, toiminnankehityksen tukeen sekä projekteihin kohdistuvan asiatuntemuksen palveluita.

• Lisäpalveluina yhtiö tarjoaa esimerkiksi erilliskehitystä järjestelmän osa-alueille, jotka esimerkiksi koskevat ainoastaan yksittäistä asiakasta ja
järjestelmän liittymisen palveluita tarjotaan asiakkaille, jotka haluavat liittyä yhtiön hallinnoimiin järjestelmiin myöhemmässä vaiheessa.

• Yhtiö voi mahdollisesti myös neuvotella ja hankkia tuki- ja ylläpitopalveluita sekä infrapalveluita asiakkailleen, mutta ei tuota näitä palveluita
lähtökohtaisesti itse.

• Yhtiö hyödyntää tarvittaessa palveluiden tuottamiseen ulkopuolisia asiantuntijoita, eikä pyri palkkaamaan kaikkea osaamista yhtiön sisään.

Yhtiön ydinpalvelut

Ytimen järjestelmäpalvelut

Kehitys- ja asiantuntijapalvelut

Lisäpalvelut

UNA-ydin

Ratkaisukehitys

Projektit

Arkkitehtuuri

Toiminnankehityksen tuki

Järjestelmään liittyminen

Erilliskehitys

Palvelukomponentit

Hankinta
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Toimintaan liittyvät sopimukset

UNA-osakassopimus

UNA-hanke*

UNA-
perustamissopimus

UNA-yhtiöjärjestys

Liittymissopimus
(vain uusille osakkaille)

Omistajat Toimittajat

Una-ytimen
hankintasopimukset

Muut
toimitussopimukset

Asiakkaat

Palvelusopimukset
UNA-

yhteistyösopimus

UNA-lomakesovellus
– Sopimus hallintamallista

*Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
isäntäorganisaationa on tehnyt joukon

sopimuksia resurssien hankinnoista eri ICT-
ja muilta yhtiöiltä, sairaanhoitopiireiltä,

kaupungeilta ja VTT:ltä. Lisäksi PSHP:lla on
muiden osapuolten valtuuttamana

sopimukset lomakesovelluksen hankintaan
liittyen KL-kuntahankintojen kanssa sekä
po. sovelluksen toimituksesta Solidabis

Oy:n kanssa.

= Sopimusluonnos olemassa = Ei voimassa olevaa sopimusta,
tullaan tarvittaessa allekirjoittamaan

= Voimassa oleva sopimus UNA-hankkeen kanssa
osapuolten kesken, ei sopimusta yhtiön kanssa

IPR:t

• Yhtiön toiminnasta sovitaan sisäisesti omistajien kesken tehtävillä sopimuksilla. Lisäksi yhtiö tekee joukon sopimuksia sekä asiakkaiden että
toimittajien kanssa. Sopimusten siirrettävyys tulee huomioida näitä solmittaessa, sillä sopimus tulee mahdollisesti olla siirrettävissä toimijalta
toiselle.

• Yhtiön toimintaan on alustavasti tunnistettu liittyvän ainakin seuraavia sopimuksia:
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Toimintamalli ja organisointi
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Organisaatiorakenne

• Yhtiön organisaatiorakenne rakentuu kevyen, pysyvän ydinorganisaation ympärille, joka varmistaa yhtiön jatkuvien palveluiden järjestämisen
sekä edistää kehityspolun mukaisia toimia. Ydinorganisaation ulkopuolelle muodostuu vaihtuva projektiorganisaatio, jonka resurssit hankitaan
yhtiön projektitarpeiden mukaisesti.

• Ydinorganisaatio kattaa organisaation toiminnan jatkumisen
kannalta keskeiset henkilöresurssit, kuten toimitusjohtajan ja
yhtiön johtoryhmän.

• Ydinorganisaation resurssit pyritään lähtökohtaisesti palkkaamaan
yritykseen vakituisiksi työntekijöiksi.

• Pysyvän ydinorganisaation tulee vastata jatkuvien palveluiden
järjestämisestä sekä kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon
tietojärjestelmäkehityksen edistämisestä omalta osaltaan.

• Vaihtuvan projektiorganisaation resurssit hankitaan projektien
tarpeiden mukaisesti pysyvän ydinorganisaation ulkopuolelta,
eikä näitä lähtökohtaisesti palkata yrityksen vakituisiksi
työntekijöiksi.

• Vaihtuvan projektiorganisaation resurssit hankitaan omistajilta,
määräaikaisilla työsopimuksilla tai ulkopuolisina asiantuntijoina.

Määräaikaiset
työsopimukset

Pysyvä
ydinorganisaatio

Vaihtuva projektiorganisaatio

Ulkopuoliset
asiantuntijat

Omistajilta
hankittavat resurssit
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Yhtiön hallintamalli

Hallitus

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Lomakepalvelun
ohjausryhmä

Una-ytimen
hankinnan

ohjausryhmä

ProjektipäällikköProjektipäällikkö

Projektiryhmä Projektiryhmä

Yhtiökokous

Kehitysprojektien ohjausryhmä

APTJ-
kehitysyhteistyön

ohjausryhmä

Projektipäällikkö

Projektiryhmä

UNA-
arkkitehtuurin
palveluryhmä

UNA-ytimen
kehityksen

palveluryhmä

• Strateginen taso koostuu yhtiön
hallituksesta ja yhtiökokouksesta.

• Hallituksen tehtävä on huolehtia
yhtiön hallinnosta ja toimitusjohtajan
palkkaamisesta.

• Yhtiökokous on yhtiön ylin toimielin,
jossa ovat edustettuina yhtiön
osakkaat.

• Yhtiön taktisella tasolla on yrityksen
toimitusjohtaja, joka vastaa yhtiön
päivittäisestä johtamisesta.

• Johtoryhmän tehtävänä on avustaa
toimitusjohtajaa toiminnan
suunnittelussa ja johtamisessa sekä
valmistella hallituksessa käsiteltäviä
asioita.

• Yhtiön operatiivinen toiminta jakautuu
projekteihin ja jatkuviin palveluihin.

• Yhtiön projektit vaihtelevat
kehitystarpeiden mukaan ja uusia
projekteja aloitetaan tarvittaessa.

• Ohjausryhmien vastuulla on
projektien ohjaus ja seuranta.
Jokaiselle projektille nimetään
vastuullinen projektipäällikkö, joka
kuuluu yhtiön ydinorganisaatioon.

• Myös yhtiön jatkuvat palvelut
tarkentuvat yhtiön suunnittelun
edetessä, alkuun ydinorganisaatioon
tulee kuulua ainakin pääarkkitehti ja
kehityspäällikkö, sekä näiden
palveluryhmät.

= Koostuu yhtiön ydinorganisaation resursseista

Pääarkkitehti Kehityspäällikkö
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Henkilöstö ja resursointi

• Yhtiön perustamisvaiheessa yhtiön ydinorganisaatioon palkataan arviolta 4-6 henkilöä, joka kattaa toimitusjohtajan ja yrityksen toiminnan
aloittamisen avainhenkilöt. Käytännössä perustamisvaiheen resursointi tehdään siirtämällä nykyisen UNA-hanketoimiston resurssit Una Oy:n
palvelukseen.

• Yhtiön ydinorganisaation henkilöstömäärä kokonaisuudessaan tulee olemaan arviolta 15-20 henkilöä, kun yhtiö toimii suunnitellussa
laajuudessa. Mikäli yhtiön perustamisvaiheessa tai myöhemmin yhtiön toimintaa laajennetaan merkittävästi suunnitellusta, tulee myös
ydinorganisaation henkilöstöä lisätä tarvittavissa määrin. Yhtiön on tavoite toimia suunnitellussa laajuudessa arviolta vuoden 2018 alusta
alkaen.

• Yhtiön vaihtuvina projektiresursseina pyritään hyödyntämään ensisijaisesti omistajilta hankittavia resursseja, määräaikaisia työsopimuksia
sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Varsinkin omistajilta hankittavien projektiresurssien käytöstä tulee pyrkiä sopimaan mahdollisimman ajoissa,
jotta resurssit ovat varmasti käytettävissä tarvittavana ajankohtana.

Ydinorganisaatio
perustamisvaiheessa

4-6 henkilöä

Ydinorganisaatio yhtiön
toimiessa suunnitellussa

laajuudessa

15-20 henkilöä
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Prosessit

Asiakkaat

Toimittajat

Asiakasrajapinnan hallinta
Asiakassuhteenhallinta

Suunnittelu Kehitys

Toimittajarajapinnan hallinta

Tuotestrategian suunnittelu

Kysynnän- ja resurssienhallinta

Arkkitehtuurinhallinta

Palvelusalkunhallinta

Projektisalkunhallinta

Projektinhallinta

Ratkaisukehitys

Tuotantoon siirto

Hankinta ja ostot Toimittajahallinta

Hallinto

Strateginen suunnittelu

Henkilöstöhallinto

IT ja
infrastruktuurihallinta

Laadunvarmistus ja
jatkuva palvelun
parantaminen

Taloushallinta

Lakiasiat

Viestintä

Toimistopalvelut

Sidosryhmäyhteistyö

= Voidaan hankkia palveluna omistajilta tai
muilta organisaatiolta

= Yhtiön ydinprosessi, johon pitää varmistaa
kyvykkyys yhtiön sisältä

• Yhtiön ydinprosessit on kuvattu prosessikartta-tasolla. Kuvausta tullaan tarkentamaan yhtiön perustamisen yhteydessä. Osa yhtiön hallinto-
prosesseista voidaan hankkia palveluna omistajilta tai muilta organisaatiolta. Myös hankintaa ja ostoihin voidaan hankkia ulkopuolista
asiantuntijaosaamista.
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Ydinkyvykkyydet

Asiakkaat UNA-yhtiö Toimittajat

Sosiaali- ja terveystoimen ydintoiminnan ja
tukitoimintojen kehittäminen ja näiden

strateginen johtaminen ja muutosjohtaminen

Sosiaali- ja terveysalan ydintoiminnan ja
tukitoimintojen tunteminen ja näiden

strategisen johtamisen ja muutosjohtamisen
tuki asiakkaille

Arkkitehtuurihallinnan osaaminen

Projektisalkunhallinnan ja projektihallinnan
menetelmien osaaminen

Palveluhallinnan ja palveluhinnoittelun
osaaminen

Järjestelmä- ja palveluintegraatio-osaaminen,
sekä tietoturvaosaaminen sekä järjestelmän
toteuttamisen että ylläpidon näkökulmasta

Toimittajahallinnan osaaminen, mukaan lukien
sopimushallinta, suunnittelu ja seuranta

Teknologia ja infrastruktuurihallinnan
osaaminen

Laadunhallinnan sekä muun yhtiön oman
toiminnan kehittämiseen kohdistuva

menetelmäosaaminen

Palveluiden käytön tuen osaaminen

Asiakkaan UNA-arkkitehtuurin mukaisuus

Järjestelmä ja palveluintegraatio-osaaminen
asiakasorganisaatioihin jäävien sekä UNA-
ytimeen integroitavien järjestelmien osalta

Järjestelmän tietoturvallinen käyttö ja
käyttövaltuushallinta

Palveluhallinnan teknisen tason toteuttamisen
osaaminen

Järjestelmän toteuttamisen ja ylläpidon
osaaminen

Tietoturvaosaaminen

Muut ICT-inhouse-yhtiöt

Sosiaali- ja terveysalan toimialaymmärrys

Alueellinen sote-ICT-kehitys siltä osin kun ei
kuulu muille toimijoille

Käyttöpalveluiden ja käyttäjätuen osaaminen

Teknisen tukipalvelun osaaminen

• Yhtiön asemoitumista suhteessa sen asiakkaisiin, muihin ICT-inhouse-yhtiöihin ja toimittajiin on havainnollistettu toimijoiden
ydinkyvykkyyksien avulla. Kyvykkyyksillä kuvataan osaamiset ja resurssit jotka tarvitaan tuottamaan kuvatut palvelut asiakkaille. Yhtiön omat
kyvykkyydet voidaan vaihtoehtoisesti joko toteuttaa itse tai hankkia yhtiön ulkopuolelta.
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Yhtiön ympärille rakentuva ekosysteemi

• Yhtiön tavoitteena on muodostaa Una Oy:n ympärille sosiaali- ja
terveydenhuollon tietojärjestelmien ekosysteemi, joka yhdistää
markkinoiden kustannustehokkaimmat järjestelmäratkaisut yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi.

• Ekosysteemirakenteella haetaan synergiahyötyjä ja osaamisen jakamista
eri toimijoiden välillä. Perusajatuksena on, että kaikista organisaatioista ei
tarvitse löytyä kaikkea osaamista, vaan toimittajien erilaiset kyvykkyydet
mahdollistavat monimuotoisen ekosysteemin rakentumisen. Ekosysteemin
keskeisenä ajatuksena on, että kaikki toimijat hyötyvät yhteistyöstä
enemmän kuin toimimisesta ekosysteemin ulkopuolella.

• Yhtiön kehittämisstrategia pohjautuu hallittuun monitoimittajamalliin, jota
Una Oy ohjaa. Monitoimittajamalli mahdollistaa järjestelmäkokonaisuuden
vaiheittaisen uudistamisen ja ohjelmistojen hankinnan parhaalta
mahdolliselta taholta sitoutumatta vain yhteen toimittajaan.

• Una Oy:n rooli on toimia ekosysteemissä yhteistyötä ohjaavana ja
fasilitoivana tahona. Ekosysteemin toimijoilta odotetaan tiivistä yhteistyötä
järjestelmien kokonaiskehityksessä. Toimittajien toivotaan puhtaan
toimittajasuhteen sijasta sitoutuvan kumppanuussuhteeseen, jolloin
siirrytään omistamisesta ja kahdenvälisistä sopimuksista yhteisen lisäarvon
tuottamiseen ja monimuotoisempaan yhteistyöhön.

• Ekosysteemissä on useita eri yhteistyömahdollisuuksia osallistujien
tavoitteiden saavuttamiseksi. Una Oy ei pyri hallitsemaan toimittajien
välistä vuorovaikutusta tai markkinoita.

B
ullet

D
ash

Yliopistot Tutkimus-
laitokset

Kuntien
ICT-

palvelu-
yhtiöt

Asiakkaat

Una Oy

Muut
kansalliset

sidosryhmät

Toimittajat
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Talous, rahoitus ja riskit
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Rahoitus ja hinnoittelumalli

• Yhtiön hinnoittelumalli perustuu kokonaispalvelunhinnoitteluun sekä lisäpalveluna tuotettavaan tuntiperusteiseen hinnoitteluun.
Kokonaispalvelu kattaa UNA-ytimen järjestelmälisenssien ja kehityksen kustannukset sekä hallinnosta muodostuvat kustannukset.
Kokonaispalvelun hinta pyritään kiinnittämään vähintään vuodeksi kerrallaan. Lisäpalveluna voidaan tuottaa kokonaispalveluun kuulumattomia
kehitys- ja asiantuntijapalveluita, jotka kohdistetaan asiakkaille erillisten tilaisten perusteella.

• Uusilta asiakkailta peritään liittymismaksu, joka kattaa uuden asiakkaan liittymiskustannukset. Liittymiskustannuksina ei kuitenkaan voida
periä jo muodostuneita projektikustannuksia.

Kokonaispalvelu
Kokonaispalvelun hinnoittelun pohjana on eri
kustannuselementeistä muodostuva
kokonaispalvelun kustannus.

• Hallintokustannukset kattavat mm. yhtiön
hallinnon työn ja tilojen kustannukset

• Järjestelmäkustannukset kattavat mm.
järjestelmälisenssien kustannukset

• UNA-ytimen kehityskustannukset kattavat
mm. UNA-ytimen järjestelmäkehityksen
kustannukset

Lisäpalvelu
Lisäpalveluiden hinnoittelu pohjautuu

tuntiperusteiseen veloitukseen, joka laskutetaan
erikseen tilausten perusteella

Kokonaispalvelun kustannukset
kohdistetaan asiakkaille perustuen

esimerkiksi väestöpohjaan

Joitain elementtejä voi olla järkevää
hinnoitella erikseen, jolloin kohdistaminen
voi pohjautua myös käyttäjämääriin tai

transaktioiden volyymiin

Lisäpalveluiden kustannukset kohdistetaan
asiakkaille tilausten perusteella

Uuden asiakkaan liittymiskustannuksiin
lisätään liittymismaksu, joka kattaa uuden

asiakkaan liittymiskustannukset.

Asiakkaat

Uudet asiakkaat

Kustannusten kohdistaminen
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Alustava kustannusarvio budjetoinnin pohjaksi

• Yhtiölle ei ole vielä laadittu alustavaa budjettia. Budjetti tulee määritellä yhtiön perustamisen yhteydessä.

• Hyödyntämällä vertailukohtia muiden yritysten vuosittaisista budjeteista ja henkilömääristä, voidaan arvioida että yhtä henkilötyövuotta
kohden kohdistuu yritykselle noin 90 000 - 110 000 € vuosittainen kustannus. Tämä kustannus sisältää kaikki yrityksen operatiivisesta
toiminnasta aiheutuneet kustannukset, mutta ei kata yhtiön tekemiä investointeja kuten lisenssihankintoja tai ulkopuolisten palveluiden ostoja.

• Laskettuna 110 000 € vuosittaisella kustannuksella henkilötyövuotta kohden, 15 henkilön yrityksen vuosibudjetiksi tulisi noin 1,65 miljoonaa
euroa. Kyseessä on hyvin alustava arvio yhtiön suunnittelun ja budjetoinnin pohjaksi. Yhtiön varsinaisesta ydintoiminnasta tulee aiheutumaan
kustannuksia, kuten lisenssien hankinnoista ja asiantuntijapalveluiden ostoista.

• Esimerkkejä pitkäaikaisista toimijoista, joiden vuosibudjettien ja henkilöstömäärien avulla on voitu laskea keskimääräiseksi budjetiksi yhtä
henkilötyövuotta kohden noin 110 000 €, sisältäen kaikki kustannukset (kuten esimerkiksi tilavuokrat ja henkilösivukulut):

THL 2010 2011 2012 2013 2014

Budjetti
(1 000 e) 108 400 117 800 113 900 148 900 152 400

Henkilöstö (htv) 1 192 1231 1169 1119 1030

Budjetti/htv 91 000 96 000 97 000 133 000 148 000

VTT 2010 2011 2012 2013 2014

Budjetti
(1 000 e) 281 700 286 500 292 300 284 300 255 900

Henkilöstö (htv) 2 534 2 589 2 590 2 546 2 309

Budjetti/htv 111 000 111 000 113 000 112 000 111 000
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Yhtiön perustamisen riskianalyysi

• Yhtiön perustamiseen ja se toimintaan liittyy useita riskejä. Riskit sekä niiden hallintatoimenpiteet tulisi tunnistaa yhtiön jatkosuunnittelun
yhteydessä, jotta riskeihin pystytään varautumaan ja mahdollisuuksien mukaan myös minimoimaan niiden toteutumista.

• Alustavasti tunnistettuja riskejä yhtiön perustamiseen ja sen toimintaan liittyen:

Riittävän suuri osa UNA-hankkeeseen jo sitoutuneista osapuolista ei sitoudu yhtiön toimintaan

Kaikki omistajat eivät ole yhtä mieltä yhtiön tavoitteista tai sen asemoitumisesta
toimintaympäristöön

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät epävarmuudet ja toimintakentän muotoutuminen yhtiön
tavoitteiden kanssa ristiriitaiseksi tai työnjako ei toimijoiden (ICT-inhouse-yhtiöt, SoteDigi
kehitysyhtiö, ICT-palvelukeskus) kesken muuttuu merkittävästi

Tarvittavan osaamisen ja resurssien hankkimisessa ei onnistuta, vaan parhaat asiantuntijat päätyvät
muualle ja ydinorganisaation resursseja ei saada sitoutettua yhtiöön palvelukseen

Toiminnan eteneminen liian raskaasti ja hitaasti, joka johtaa esimerkiksi UNA-ytimen
käyttöönottojen viivästymiseen ja kustannusten kasvuun
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Jatkotoimenpiteet
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Ylätason tiekartta yhtiön rakentamiseen

2017 2018

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Yhtiön suunnittelu
ja perustaminen

Tehtävien, resurssitarpeiden
ja palveluiden tarkentaminen

Päätös yhtiön
perustamisesta
elokuussa 2017

Lomakesovellusprojekti

UNA-ytimen hankinta, jatkomäärittely ja käyttöönotot

Lomakesovellusprojektin mahdollinen jatkovaihe

Ytimen hankinnan
valmistelu

Päätös UNA-
lomakesovelluksen

hankinnasta 11.4.2017,
toimittajana Solidabis Oy

Päätös UNA-
ytimen hankinnan
käynnistämisestä

25.4.2017
Toiminnanohjauksen hankinta ja käyttöönottovaiheittain

Tuotannonohjauksen hankinta ja käyttöönottovaiheittain

= Yhtiön tiekartta = UNA-hankkeen tiekartta

Yhtiön toimii
suunnitellussa
laajuudessa

Yhtiön jatkuva kehittäminen ja toiminnan skaalaaminen tarpeiden mukaisesti

UNA-hankkeen projektien ja
hanketoimiston resurssien

siirtäminen yhtiölle
Projektien ja yhtiön jatkuvien palveluiden toteutus

• Yhtiön rakentamisen tiekartta kytkeytyy vahvasti UNA-hakkeessa sovittuun UNA-etenemispolkuun. Yhtiön rakentamisen tiekartan tulee olla
linjassa UNA-hankkeessa määriteltyjen projektien kanssa, jotka siirtyvät yhtiöön. Tiekarttaa tulee tarkentaa yhtiön suunnittelun edetessä.
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Keskeiset toimenpidekokonaisuudet ja tarvittavat päätökset

• Omistajuus – Omistaako yhtiö esimerkiksi UNA-ytimen ja hallinnoi järjestelmän lisenssejä vai keskittyykö se ainoastaan asiantuntija- ja
kehityspalveluiden tuottamiseen?

• Rahoitus – Mistä yhtiö saa rahoituksen? Kerätäänkö kaikki rahoitus asiakkailta palvelumaksuina vai tukeeko valtio yrityksen rahoitusta?

• UNA-ytimen käyttövelvoite – Voidaanko kansallisesti velvoittaa kaikkia sote-toimijoita käyttämään UNA-ydintä?

• UNA-hankkeen ja yhtiön välinen päätöksenteko ja yhteistyö – Miten hankkeen ja yhtiön välinen päätöksenteko järjestetään ja kuka
yhteistyötä hallinnoi? Miten varmistetaan yhtiön tavoitteet ja toiminta hankkeen toiminnasta, vai siirretäänkö kaikki hanketekeminen yhtiölle?

• Yhtiön osakkuus ja perustaminen – Miten varmistetaan, että riittävä joukko UNA-hankkeeseen sitoutuneita osapuolia lähtee mukaan alusta
asti yhtiön osakkaaksi ja edistämään UNA-kehityspolun tehtäviä ja UNA-ytimen hankintaa?

• Sotedigi kehitysyhtiön ja Una Oy:n roolitus – Millainen rooli perustettavalla Sotedigi kehitysyhtiöllä on UNA-hankkeen pohjalta tapahtuvien
asiakas- ja potilastietojärjestelmien toteuttamisessa?



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member
firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as
“Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member
firms.

In Finland, Deloitte & Touche Oy is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, and services are provided by Deloitte & Touche Oy and
its subsidiaries. In Finland Deloitte is among the nation’s leading professional services firms, providing audit, tax, legal, consulting, and financial
advisory services through 450 people in 3 cities. Known as an employer of choice for innovative human resources programs, Deloitte is dedicated
to helping its clients and its people excel. For more information, please visit our website at www.deloitte.fi.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities
(collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte
network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies.


