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• Apotti on muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti 

yhtenäinen sote-tietojärjestelmä

• Apotissa ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

(HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Tuusula

• Myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen 

hankintasopimuksen mukaisesti

• Apotin ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2018 lopulla 

Vantaalla ja HUS:n Peijaksen sairaalassa

Yleistä Apotista



Apotti-kuntien käytössä on tällä 

hetkellä satoja järjestelmiä, jotka 

eivät kommunikoi keskenään 

eivätkä tue tarpeeksi 

ammattilaisten päivittäistä työtä



Apotin keskeisenä tavoitteena on 

yksi, alueellisesti yhtenäinen 
tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, 

joka mahdollistaa toiminnan 

kehittämisen ja paremman laadun



Apotti-hanke nyt

2016 2017 2018 2019 2020

TOTEUTUS

1. 

Käyttöönotto Laajat käyttöönototRakentaminen Testaus

Vantaa/Peijas

käyttöönotto

Hanke-
suunnittelu



Sosiaalihuollon sisällöt ja rakenne
VIREILLETULO

PALVELU-
TARPEEN

ARVIOINTI

SUUNNITELMA

PÄÄTÖKSENTEKO 
JA PALVELUN 

JÄRJESTÄMINEN

PALVELUN 
TOTEUTTAMINEN

PALVELUN 
ARVIOINTI JA 
PÄÄTTÄMINEN

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



Henkilökohtainen budjetointi Apotissa

• Selvittelyn alla yhdessä asiakkaiden kanssa, missä muodossa sisältyy Apotin 

toiminnalliseen laajuuteen ja milloin otetaan käyttöön (Vantaan toinen 

käyttöönotto 2019 vai 2020 laaja käyttöönotto)

• Mitä ovat Uudenmaan sotesta ja kansalliselta tasolta tulevat vaatimukset/tarpeet

• Apotti sisältää henkilökohtaisen budjetoinnin edellyttämät toiminnalliset 

valmiudet – mahdollista toteuttaa samoilla työkaluilla kuin asiakkaan raha-
asioiden hoitaminen ja itsenäistymisvarat

• Apotin ja asiakkaiden käytössä olevien taloushallinnon järjestelmien (esim. SAP) 

integraatiot 



Henkilökohtaisen budjetoinnin työkalut

• Työntekijän on mahdollista seurata asiakkaan HB-tilin saldoa Apotti-järjestelmästä

• Työntekijä näkee suunnitelluilta näytöiltä, paljonko HB-tilillä on rahaa ja mihin sitä on käytetty

• Seurantaraportit 

• Asiakaskohtaiset ja kustannuspaikkakohtaiset raportit tilin saldosta ja siitä, mihin rahaa on käytetty

• HB:n käyttötavat

• Maksusitoumukset

• Rahan maksaminen tilille

• Laskua vastaan maksaminen

• Asiakkaan asiointi asiakasportaalin kautta

• Asiakas voi lähettää kuitteja ja laskuja sähköisesti

• Asiakas saa kuukausittaiset tiliotteet sähköisesti (

• Asiakkaan puolesta-asioinnin mahdollisuus



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




