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Mikä on Apotti-hanke?

• Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista Asiakas- ja POTilasTIetojärjestelmä

• Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palveluiden ja toiminnan kehittämishanke

• Yhtenä osana hanketta on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen asiakas- ja 

potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto.

• Apotti on yhteistyöhanke. Hankintarenkaassa ovat mukana Helsinki, Vantaa, 

Kirkkonummi ja Kauniainen sekä HUS. Muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä 

hankkeeseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.

• Hanketta valmistelee yhteistyössä hankintarenkaan jäsenkuntien ja HUS:n 

kanssa hanketoimisto, jonka henkilökunta koostuu terveydenhuollon, 

sosiaalihuollon ja ICT-alan asiantuntijoista.



Mikä on asiakas- ja potilastietojärjestelmä?

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmällä tarkoitetaan asiakas- ja potilastietojen 

talletuspaikan lisäksi laajaa asiakas- ja hoitoprosessien 

toiminnanohjausjärjestelmää. Järjestelmä sisältää myös asiakas- ja 

potilasportaalin sähköistä asiointia ja palveluja varten.

• Toiminnanohjauksella tarkoitetaan esim. päätöksenteon, hoitoketjujen ja 

sovittujen työnkulkujen tukea ja toiminnan seurantaa sekä laatumittareita ja 

raportointia. 



Sosiaalihuollon tietojärjestelmä ?

SOSIAALIHUOLTO

TERVEYDENHUOLTO

TUET JA ETUUDET



Toiminnallisuuskartta



STAR

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister

• Kansallinen sosiaalihuollon järjestelmä

• Käyttöönotto 2010

• X-road väestötiedot, sairauspäivärahat, työttömyysturva, 

verotiedot

• Kansalaisportaali

• Kansallista koodistoa

• Suunniteltu laajennuksia ostopalvelutuottajille



STAR



STAR



TIETO oyj

Elderly Care  &  Family Care

• Ruotsi - käytössä  260 / 430 kunnassa

mm. Tukholma, Malmö

• Norja - käytössä  200 / 290 kunnassa

mm. Oslo, Trondheim, Fredrikstad



Miksi 
• Lastensuojelussa ei yhteisiä tapoja toimia. 

• Määräajat ylittyivät

• Dokumentointi epätasaista

• Tieto ei kulkenut

• Lukuisia tietojärjestelmiä käytössä, käyttötavat vaihtelivat

• Mediassa käsiteltiin toistuvasti lastensuojelun epäonnistumisia

• Lastensuojelun kustannukset kasvussa

DUBU - Digitalisering - Udsatte Børn og Unge



DUBU - Digitalisering - Udsatte Børn og Unge

• Yhteinen kansallinen toteutus

• Oracle ja IBM

• Integrated Child System (ICS)

• Go live 2011  43 kuntaa

• Integraatio Flis - DW

• 1/2015  73 (98)  kuntaa käyttäjinä



IBM Curam

• Toteutuksia sosiaalihuoltoon mm. 

• Saksa: Hampuri

• Kanada: Toronto

• Uusi Seelanti

• Yhdysvallat: New York, New Orleans

• Espanjassa Catalonian Integrated Care model 

• Riskipotilaiden / asiakkaiden profilointi

• Yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelma



Welfare reform Acts





The National Health Service 

NHS Spine

Child Protection – Information Sharing project (CP-IS)

• Prof. Eileen Munro, London School of Economics

• Merkittävä puute lastensuojelussa ovat tietokatkokset sosiaali- ja terveydnehuollon 

• https://vimeo.com/93354729

https://vimeo.com/93354729
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