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Mikä on Apotti–hanke?



Yleistä Apotista

• Apotti -hanke syntyi Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen, Vantaan 
ja HUS:n yhteisestä tahdosta uudistaa toimintaa ja rakentaa sosiaali-
ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä 

• Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta käynnistyi syksyllä 
2013 

• 21.4.2016 allekirjoitettiin sopimus tarjouskilpailun voittaneen Epicin
kanssa 

• Nyt ollaan hankkeen toteutusvaiheessa, jossa järjestelmä 
mukautetaan vastaamaan käyttäjien toiveita ja 
omistajaorganisaatioiden tavoitteita

• Ensimmäiset käyttöönotot tapahtuvat Vantaalla ja Peijaksessa
vuoden 2018 lopulla

• KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta myös muut HUS-alueen kunnat voivat 
liittyä hankkeeseen – Tuusula ja Kerava ovat jo tehneet päätöksen 
Apottiin liittymisestä



Apotti-kuntien käytössä on tällä 

hetkellä satoja järjestelmiä, jotka 

eivät kommunikoi keskenään



Apotin tavoitteena on yksi, 

alueellisesti yhtenäinen, 

sosiaali- ja terveydenhuollon

tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, 

joka mahdollistaa toiminnan 

kehittämisen ja sitä kautta 

paremman laadun



Apotti tuottaa hyötyjä asiakaslähtöisesti

• Kirjaamisen yksinkertaistuminen

• Käyttöliittymästä nopeasti käsitys 

asiakkaan tilanteesta

• Kertakirjaaminen – vähemmän virheitä

• Työprosessien automaattinen ohjaus

• Sähköisessä palveluportaalissa mm. omien 

tietojen katselu ja tallentaminen

• Mahdollisuus etäkonsultaatioon

Aikaa 

asiakkaalle 

Asiakasturvallisuus 

paranee

Paremmat 

osallistumis-

mahdollisuudet



Kyseessä on laaja toiminnan 

muutoshanke, ei pelkkä IT-hanke.

Yhteinen järjestelmä tukee sosiaali- ja terveyden-

huollon yhteistä kehittämistä. Hankkeessa on sovittu 

yhteisiä toiminnan muutoksen painopistealueita, 

kuten prosessien yhtenäistäminen.



Sosiaalihuollon sisällöt ja rakenne

• Sosiaalihuollon perusrakenne perustuu kansallisiin määritelmiin

• Sisältö luodaan palvelutehtäväkohtaisesti

1. Lapsiperheiden palvelut 

2. Työikäisten palvelut

3. Iäkkäiden palvelut

4. Perheoikeudelliset palvelut

5. Lastensuojelu

6. Vammaispalvelut

7. Päihdepalvelut

• Organisaatioiden Apotti-asiantuntijat ja valikoidut sisällön asiantuntijat osallistuvat työhön

• Apotin omat sovelluskehittäjät rakentavat järjestelmää samanaikaisesti

Suunnitelma
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Palvelu-
tarpeen 

arvio
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Palvelun 
toteutta-

minen

Palvelun 
arviointi ja 

päättäminen 



Apotti - järjestelmä mahdollistaa jatkuvan 

kehittymisen

Käytössä vain yksi 

järjestelmä

• Kertakirjaaminen

• Tiedot löytyvät yhdestä, 

helppokäyttöisestä järjestelmästä

Järjestelmä ohjaa 

työprosesseja 

• Ammattilaisten tuki ja muistuttaja

• Laadukkaampiin palveluihin 

ohjaaminen

Järjestelmä tuottaa 

jatkuvaa dataa 

• millaisiin tuloksiin erilaiset käytännöt 

ovat johtaneet 

• raportit ja visualisoinnit käyttäjien 

saatavilla ja personoitavissa omiin 

tietotarpeisiin

Työ eri toimijoiden 

välillä tiivistyy 

• toiminnan ja palveluiden 

kehittäminen helpottuu



Kustannushyödyn lisäksi merkittävää on 

palvelun laadullinen paraneminen, kuten 

asiakas- ja potilasturvallisuuden 

parantuminen ja paremmat hoitotulokset



Lupauksemme on 

palvelu, joka vapauttaa

aikaa 

ihmisille



OHJELMISTON

JAKELUVERSIO

• Sähköinen asiointi

• Tietokannat

• Palvelut, työkalut

• Ohjelmistomodulit

• Järjestelmäpalvelut

VALMIS
SISÄLTÖ

OMA

• Sisältö

• Laajennokset

• Sovellukset

KOLMANNEN

OSAPUOLEN

• Sisältö

• Laajennokset

• Palvelu, sovellukset

Valmistaja vastaa ja 
kehittää tuotetta 
itsenäisesti käyttäjä-
kokemusten 
perusteella.

Apotti 
tuottaa ja 

kehittää 
palveluita.

Muu kehitystyö ja 
ekosysteemin 

rakentaminen: 
Apotti auditoi ja 
valvoo.

Apotti–kokonaisuus 



Tiedolla johtaminen



Apotti-järjestelmästä saadaan tietoa

Asiakkaalle

tietoa omasta tilanteesta 

ja sen kehittymisestä

Ammattilaiselle

palautetta omasta työstä:

miten asiakkaat voivat

Johdolle

• tietoa prosessien toiminnasta, 

mm. sujuvuus ja laatu

• keihin palveluita kannattaa 

kohdentaa

Benchmarking-tietoa

• tietoa toiminnan kehittymisestä

• miten suoriudun muihin 

verrattuna / miten yksiköt 

suoriutuvat muihin verrattuna



Asiakastyön dokumentoinnin keskeiset käsitteet

• Dokumentointi: asiakirjojen laatiminen ja kirjoittaminen, 

asiakassuhteessa ja palvelutapahtumassa syntyvien tietojen, kuvien 

ja äänitteiden tallentaminen

• Kirjaaminen: merkintöjen tekeminen asiakirjaan

• Määrämuotoinen kirjaaminen: asiakastietojen kirjaaminen 

yhtenäisesti sovitulla tavalla

• Rakenteinen tieto: etukäteen sovitun rakenteen mukaan kirjattu ja 

tallennettu tieto

Lähde: Hanna Lohijoki, Kansa-koulu-hanke, 4.2.2016



Rakenteisen kirjaamisen 

ensisijaiset tavoitteet

1. Helpottaa kirjaamista 

2. Mahdollistaa tiedon haku 

3. Tuottaa seurantatietoa



Sosiaalihuollon mittaaminen raportoinnin apuvälineenä

Jokaisesta (ydin)prosessin kohdasta palvelutehtäväkohtaisesti 

mitattavia asioita:

• Hyödyt 

• Suoritemittarit

• Asiakkaan tilannemittarit

• Asiakastyytyväisyys

Lisäksi

• Laadun ja prosessien mittaaminen

• Vaikutusmittarit



Kun kirjataan rakenteisesti, mahdollistetaan

• Hoidon ja palvelun laadun parantaminen

• Asiakas- ja työntekijäturvallisuuden parantaminen

• Asiakkaan ja työntekijän oikeusturvan parantaminen

• Päätöksenteon tuki

• Työntekijän työn ohjaaminen (esim. hälytykset, muistutukset)

• Työnkulkuja ohjaavien sääntöjen toimiminen 

• Graafit ja muut visualisoinnit

• Raportit eri käyttäjäryhmille 

• Benchmarking – yksiköiden välinen vertailu

• Väestötason tiedon tuottaminen (Big Data)

• Tiedon käyttö tutkimuksessa



Digitaalinen asiointi ja 

asiakkaan omaseuranta



Laatija

1. Asiakas pääsee 

tuottamaan itse tietoa



Laatija

2. Asiakas pääsee 

katsomaan omia 

tietojaan missä ja 

milloin vain



Laatija

3. Kaksisuuntainen viestintä 

asiakkaan ja ammattilaisen 

välillä helpottuu



Laatija

4. Asiakas saa portaalista 

ohjauksellista tukea 

itsenäisesti hoitamiinsa 

tehtäviin



Laatija

5. Asiakas voi pitää yhteyttä 

työntekijään etänä



Laatija

6. Portaali helpottaa

ajanvarausten tekoa



Laatija

7. Ammattilaisen 

aikaa säästyy 

asiakkaille



Laatija

8. Kokonaiskuvan 

saaminen 

asiakkaasta

helpottuu Sosiaalihuollon tiedot

Terveydenhuollon tiedot

Asiakkaan itse 

syöttämät tiedot



Laatija

9. Portaalia voi kustomoida

Portaalissa voidaan julkaista uutisia ja 

viestejä määritellyille ryhmille



Henkilökohtaiseen budjetointiin liittyvää 

pohdintaa Apotin näkökulmasta



Apotin mahdollisuudet

• Henkilökohtainen budjetointi noudattaa sosiaalihuollon 

perusprosessia

• Valtakunnallinen mallin vaikutukset Apotin mahdollisuuksiin ja 

ratkaisutapoihin

• Yhteistyö Vantaan pilotin kanssa
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Valtakunnalliseen malliin liittyviä kysymyksiä, esim.

• Asiakkaan asiointiyhteyteen liittyvät vaatimukset

• HB-palvelujen käytön ja kustannusten seurannan tarpeet

• Asiakkaan hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja voimavaraisuuden 

mittaaminen

• HB:n laskentatapa

• HB-päätöksen sisältö

• Palveluntuottajien valinta - palvelutarjotin

• Tietotarpeet palveluntuottajilta

• Mitä arviointitarpeita



Esimerkkejä konkreettisista kysymyksistä

• Mitä tehtävä/muistilistoja tarvitaan työntekijän työn tueksi

• Millaisia aikaleimoja tarvitaan

• Mitä keskeisiä, aina toistettavia työvaiheita tunnistetaan eri 

prosessin kohdissa – ns. ydinelementit

• Miten järjestelmän toivotaan ohjaavan päätöksentekoa

• Mitä tietoja toivotaan järjestelmästä automaattisesti

• Mistä asioita tarvitaan mittaustietoa

• Mitä prosessista halutaan seurata asiakaskohtaisesti, yksikkötasolla 

tms. – sovitut mittauspisteet



2016 2017 2018 2019 2020 2021

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Apotti-hankkeen aikataulut

KÄYTTÖÖNOTOT

Jatkuva palvelu / tuotanto / jatkokehitys

1. 2. 3. 4.

I 

käyttöönotto

Peijas + Vantaa

II 

käyttöön-

otto

III 

käyttöön-

otto

IV 

käyttöön-

otto

0 -
Groundwork

1 -
Directi
on

A2 –

Build
A3 –

Testing
A4 -

Training
B2 -
Build

B3 - Testing B4

C2/C3

C4 -
Training

D2/D3/D4

Q1     Q2     Q3      Q4

2016 2017 2018 2019 2020

Q1     Q2     Q3      Q4

Apotti-

hanke 

päättyy

Q1     Q2     Q3      Q4 Q1     Q2     Q3      Q4 Q1     Q2     Q3      Q4 Q1     Q2     Q3      Q4Q1     Q2     Q3      Q4




