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Apotti on…

HANKE

joka on ollut käynnissä 

vuodesta 2013 lähtien 

(Apotti-hanke)

OSAKEYHTIÖ

joka on rekisteröity vuonna 

2015 (Oy Apotti Ab)

JÄRJESTELMÄ

jonka Oy Apotti Ab toimittaa 

asiakkailleen ja joka syntyy 

Apotti-hankkeen lopputuloksena



156 700 
aktiivista Maisa-käyttäjää

yli

20 000
sote-ammattilaista käyttäjänä

noin

408 milj.
euroa

Investointikulu

53,1 milj.
euroa

Liikevaihto

24 000
käsiteltyä palvelupyyntöä

yli

330
eri muutostyötä Covid19-

pandemian osalta

Apotti-järjestelmään on tehty yli

4 800
videovastaanottoa etänä

yli

21 200
jätettyä sosiaalihuollon hakemusta

yli

74 500
Maisasta lähetettyä viestiä

sote-ammattilaisille

yli

lukuina

5 000
sote-ammattilaista

Apottia rakentamassa on ollut yli

70
eri järjestelmää

Apotti-järjestelmään on integroitu yli



Apotin omistavat HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsinki, 

Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava, Tuusula, Inkoo, 

Loviisa, Lapinjärvi (osana Loviisaa) ja Siuntio.

Apotti-järjestelmä vaikuttaa 1,7 miljoonan suomalaisen elämään Uudenmaan alueella −

järjestelmä sujuvoittaa kuntalaisten asiointia, kun heidän sote-tietonsa ovat ajantasaisesti 

käytettävissä eri hoito- ja palvelutilanteissa



• Apotti yhdistää ensimmäisenä maailmassa perus- ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon 

tietojärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi

• Yhteisen tietojärjestelmän avulla sosiaali- ja terveydenhuoltoa voidaan mitata, kehittää ja johtaa 

yhtenä kokonaisuutena – tämä auttaa hallitsemaan jatkuvasti kasvavia kustannuksia

• Yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa oleva sote-palvelujärjestelmä edellyttää vahvaa panostusta 

digitalisaatioon ja toimintatapojen kehittämiseen

• Palveluja voidaan kohdentaa entistä tehokkaammin kuntalaisiin ja väestöryhmiin, jotka hyötyvät

ammattilaisen palvelusta

• tavoitteena on riskipotilaiden tunnistaminen, hoidon vaikuttavuuden osoittaminen ja palveluiden 

kohdentaminen

• Apotti-järjestelmä tarjoaa sote-ammattilaisille uudenlaisia ratkaisuja ja välineitä tiedolla 

johtamiseen: mm. koontinäytöt, raportit sekä SlicerDicerin itsepalvelu-raportointityyppiset ratkaisut –

SlicerDicerin käyttö laajenee loppuvuoden aikana

Apotti-järjestelmä auttaa kehittämään sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita kokonaisuutena



www.apotti.fi/ekosysteemi

http://www.apotti.fi/ekosysteemi


Apotin Online Sandbox on harjoitteluympäristö

Liiketoimintamalli

Rajapinnan 

tietosisällön 

määrittely

Rajapinta
FHIR + muita

Sähköinen foorumi 

keskusteluille (chat)

Harjoitteludataa
Koulutussisältöä

mm. SOS, ääkköset

Arviointiprosessi 
SOTE-ammattilaisen 

näkökulma

Jos täyttää Apotin tarpeen -> syventyvä yhteistyö

Ekosysteemikumppanin 

palvelu

Laajempi tarve -> kv. liiketoimintamahdollisuus



Tie menestykseen käy referenssien kautta. 
Paras referenssi on se, joka avaa suurimman 

markkinapotentiaalin.

/

Epic:llä on USA:ssa yli 300 asiakasta. Näiden joukossa maan tunnetuimmat sairaalat, kuten 

Jefferson Hospital, Kaiser Permanente, Mayo Clinic…



• Ensimmäinen Apotti-ekosysteemin seminaari järjestettiin 7.12.2016 Hotelli Arthurissa

• 25 yritystä (startupia) osallistui

• 118 ekosysteemikumppania on tavattu ja yhteistyö on aloitettu

• Online Sandboxin valmisteluvaiheessa vuosina 2017-2019 harjoiteltiin läppäri-sandboxilla

• 16 palveluntarjoajan kanssa 

Taustaa Apotin ekosysteemille ja sandboxille



• Apotti-järjestelmällä on tällä hetkellä 
yli 20 000 käyttäjää (sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä). 
Kaikkien käyttöönottojen jälkeen 
vuoden 2021 lopussa käyttäjiä on 
noin 50 000. 

• Valmistaudumme seuraavaan 
käyttöönottoon: 
Käyttöönottovaiheessa (vuoden 2021 
loppuun) onnistuneet käyttöönotot ja 
asiakastyytyväisyyden parantaminen 
ovat ykkösprioriteettimme

• Käyttöönottovaiheen päätyttyä 
panostamme 100-prosenttisesti 
tuotantoon ja jatkokehitykseen

Apotin tilanne tällä hetkellä



• Avataan vaiheittain

• Uudisraivaajahenkisille Apotin ekosysteemikumppaneille

Loka/Marraskuussa 2020

• Laajasti käytettävissä

2021 1. vuosineljänneksestä alkaen

Apotti Online Sandbox – JULKISTUS!



Kutsun teidät ja kaikki suomalaiset digitaalisia 
hyvinvointipalveluja tuottavat yritykset mukaan 

yhteistoimintaan – luodaan yhdessä uusia suomalaisia 
menestystarinoita.

Apotti-ekosysteemi ja sandbox: 
ekosysteemiasiantuntija

Ilkka Tiainen
p.  +358 40 548 7400

ilkka.tiainen@apotti.fi (tai ekosysteemi@apotti.fi)

Lisätietoa Apotista
www.apotti.fi





Apotti somessa
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