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Apotin keskeisenä tavoitteena on 

yksi, alueellisesti yhtenäinen 
tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, 

joka mahdollistaa toiminnan 

kehittämisen ja paremman laadun



Apotti-hankkeen aikataulu

1. 2. 3.

I käyttöönotto

HUS Peijas + 
Vantaa 1

9.–11.11.2018

II käyttöönotto

muu HUS + 
Vantaa 2  
10/2019

III käyttöönotto

Helsinki, Kirkkonummi, 
Kauniainen ja Tuusula 

10/2020
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KL-Kuntahankinnat 
Oy:n kautta. 
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Testaus Koulu-

tukset

Raken-
taminen
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Tässä 
mennään



Apotti-kuntien käytössä on tällä hetkellä 

satoja järjestelmiä, jotka eivät kommunikoi 

keskenään, eivätkä tue tarpeeksi 

ammattilaisten päivittäistä työtä



Apotti-järjestelmässä kaikki asiakasta tai potilasta koskeva tieto on 

ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja palvelutilanteissa.

Apotti sujuvoittaa sekä ammattilaisten työtä 

että kuntalaisten asiointia

n. 35 000:lle

sote-ammattilaiselle 

toimiva työväline

1,6 miljoonalle

kuntalaiselle parempaa 

terveyttä ja hyvinvointia



Yhteinen tietojärjestelmä tukee sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteistä kehittämistä.

Apotti-hankkeessa on sovittu yhteisiä 

toiminnan muutoksen painopistealueita, 
kuten prosessien yhtenäistäminen.



Apotti-asiantuntijat tekemässä sisältöön liittyviä ratkaisuja 

n. 75 Apotti-asiantuntijaa

Laaja ymmärrys omien 

yksiköiden työnkuluista 

ja strategioista

Toimialajohto

Säännölliset 

tapaamiset omissa 

organisaatioissa

n. 102  aihealueasiantuntijaa

279 nimettyä asiantuntijaa

Asiakasorganisaatioiden 

asiantuntemus käytössä

Apotin 

toteutustiimit

Jokaisessa tiimissä on mukana 

Apotti-asiantuntijoita



Sähköinen asiakasportaali



Ekosysteemin keskeisinä ajatuksina on, että kaikki 

toimijat hyötyvät yhteistyöstä enemmän kuin 

toimimisesta ekosysteemin ulkopuolella ja että 

loppukäyttäjät määrittelevät lopulta ekosysteemin 

menestyksen

Apotin ekosysteemi



1. Asiakaslähtöinen toiminta 

2. Yhtenäiset toimintatavat

3. Kustannustehokas ja laadukas toiminta

4. Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen 

5. Tyytyväiset käyttäjät

6. Uudet innovatiiviset toimintatavat

Apotin toiminnan muutoksen tavoitteet



Apotin toiminnan muutosalueita

Rakenteinen 

kirjaaminen

Ohjaavat 

työnkulut
Tiedon 

hyötykäyttö

Sähköinen 

asiointi

Yhtenäiset 

toimintatavat



• Aikaa potilaalle ja asiakkaalle

• Ydintehtävien sujuvuutta

• Aikaa johtamiselle

• Voimavarojen kohdentumista

• Parempaa tuottavuutta

Lupauksemme on palvelu, joka vapauttaa aikaa ihmisille




