
Apotin 100 hyötyä

Listasimme Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi 100 hyötyä, joita Apotti tuo 
sote-ammattilaisten ja kansalaisten arkeen. Julkaisimme niitä sosiaalisen 
median tileillämme juhlavuoden aikana. 

1. Tieto kulkee eri organisaatioiden välillä
2. Murtaa raja-aitoja sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon väliltä
3. Maailman huippuyksiköissä käytössä oleva järjestelmä kehittyy jatkuvasti
4. Käyttäjien itse omiin tarpeisiinsa rakentama järjestelmä
5. Asiakas saa tietoa siitä, mitä hänen hoidoissaan ja palveluissaan 

tapahtuu
6. Palveluita voidaan kohdistaa oikein
7. Ammattilainen saa helposti kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta
8. Sähköinen asiointi helpottuu
9. Palveluiden laatua voidaan parantaa järjestelmään kertyvän tiedon 

perusteella
10. Järjestelmä on todistetusti luotettava 
11. Päällekkäinen kirjaaminen poistuu 
12. Asiakas- ja potilasturvallisuus paranevat 
13. Tietoturvallinen ympäristö ammattilaisten toimintaan ja kansalaisten 

asiointiin
14. Ammattilainen saa tukea ja ohjausta päivittäisessä työssään 
15. Ihmistä hoidetaan ja palvellaan kokonaisuutena 
16. Ammattilaiset saavat tietoa oman työn tuloksellisuudesta
17. Ammattilainen saa päätöksenteon tukea 
18. Uudet sähköiset palvelut säästävät ammattilaisten ja asiakkaiden aikaa 
19. Tiedolla johtamisen avulla voidaan sujuvoittaa palveluja
20. Järjestelmää voi muokata helposti niin Apotti-toimistolla, 

pääkäyttäjätasolla kuin kentällä
21. Rakenteisen kirjaamisen ansiosta tiedot löytyvät tarvittaessa nopeasti
22. Tietojen yhdenmukainen kirjaaminen tuo oikeusturvaa niin asiakkaalle 

kuin ammattilaiselle
23. Järjestelmässä voidaan tarkastella kokonaisia hoito- ja palveluketjuja
24. Ammattilaiset näkevät järjestelmästä, mitä kaikkia sote-palveluita 

asiakas saa
25. Apotti-alueen kuntalaiset saavat yhtenäisen näkymän omiin sote-

tietoihinsa 
26. Voidaan vähentää haittatapahtumia, kuten lääkitysvirheitä ja 

uusintaleikkauksia
27. Työnkulut ja herätteet helpottavat ammattilaisen muistitaakkaa ja 

parantavat työn laatua
28. Toiminnanohjaus takaa asiakkaalle laadukkaan palvelun 
29. Painopistettä ennaltaehkäisyyn: järjestelmä osaa tunnistaa riskipotilaita
30. Asiakkaan tiedot kulkevat tarvittaessa ammattilaisen mukana 



31. Kuntalaiset voivat hyödyntää mahdollisuutta etävastaanottoon
32. Vastaanottokäynnit vähenevät mm. sähköisen asiakasportaalin ansiosta
33. Moniammatillinen työskentely helpottuu
34. Uudenlainen käyttöliittymä omahoitoon 
35. Asiakasportaaliin voi liittää mittauslaitteita: tulokset ohjautuvat suoraan 

ammattilaisille 
36. Päällekkäisten tutkimusten määrä vähenee
37. Pääsy muiden Epic-käyttäjien maailmanlaajuiseen yhteisöön ja  

parhaisiin käytäntöihin
38. Ammattilaisten aikaa säästyy, kun tiedot löytyvät yhdestä järjestelmästä
39. Asiakasportaali auttaa hyvinvoinnin ylläpidossa
40. Järjestelmän painehaavaohjelma tuo miljoonasäästöt
41. Järjestelmän käytettävyys on huippuluokkaa
42. Asiakas pystyy ottamaan sähköisesti yhteyttä ammattilaiseen
43. Mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen laadun mittaamisen
44. Sote-ammattilaisille sujuvuutta ydintehtävien hoitamiseen
45. Verkossa tehtävä ajanvaraus tuo asiakkaille vapautta
46. Parempaa terveyttä ja hyvinvointia nykyjärjestelmien hinnalla
47. Järjestelmä kehittyy jatkuvasti yli 3 milj. käyttäjän kokemusten mukaan
48. Yhteinen lääkityslista parantaa palvelun laatua
49. Asiakasportaalista löytyy paljon itseopiskelumateriaalia, esim.  

ruokavalio-ohjeita
50. Mahdollistaa toiminnan uudistamisen
51. Järjestelmän näkymä voidaan räätälöidä jokaiselle työntekijälle omien 

tarpeiden mukaiseksi
52. Asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa omiin palveluihinsa ja hoitoihinsa 

paranevat
53. Tietotekniikan hallinnan ja ylläpidon päällekkäiset kustannukset 

vähenevät
54. Yhteinen koontinäyttö asiakkaan ongelmista parantaa palvelun laatua
55. Asiakas pääsee päivittämään itse tietojaan asiakasportaalissa
56. Mahdollistaa yksikkötason vertailun ja kehittämisen
57. Kirjaaminen yksinkertaistuu
58. Sähköisen viestinnän avulla saa tarvittaessa nopeasti tietoa, niin 

henkilöstö kuin asiakas
59. Yhtenäiset kirjaamistavat helpottavat työpaikkaa vaihtavia tai eri 

rooleissa työskenteleviä
60. Järjestelmä huolehtii, että esim. lastensuojeluilmoitus tulee tarvittaessa 

tehdyksi
61. Asiakas saa portaalin kautta tietoa omasta tilastaan ja sen 

kehittymisestä
62. Lisää vaikuttavuutta ja ketteryyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon
63. Ammattilaiset voivat viestitellä toisilleen sähköisesti
64. Yhteydenpito ammattilaisen kanssa helpottuu mm. avohuollon 

palveluissa
65. Auttaa kohdentamaan voimavaroja ja parantamaan tuottavuutta
66. Mahdollistaa kehittäjäyhteisöjen innovaatioiden hyödyntämisen
67. Helpottaa päivittäisjohtamista, kun tietoa päästään hyödyntämään 

tehokkaasti



68. Asiakas voi päivittää mm. rokotetietojaan asiakas- ja potilasportaalissa
69. Mahdollistaa parhaiden käytäntöjen levittämisen
70. Tukee yhteistyötä ammattilaisten kesken, myös esimies näkee oman 

tiiminsä työkuorman
71. Asiakkaan ajantasaiset tiedot ovat hyödynnettävissä viiveittä 

asiointipaikasta riippumatta
72. Tietoa toiminnan laadusta eri tasoille ammattilaisista johtoon
73. Auttaa ammattilaista oman työn hallinnassa
74. Edistää uusien, innovatiivisten toimintatapojen käyttöönottoa
75. Yhteinen järjestelmä vähentää päällekkäisten esitietolomakkeiden 

täyttämistä
76. Uutta ajattelua sosiaali- ja terveydenhuoltoon
77. Ammattilaiset saavat tietoa omasta kehittymisestään
78. Mahdollistaa toimivan, laaja-alaisen toiminnanohjauksen
79. Palveluiden läpinäkyvyys paranee: työ dokumentoituu ja kansalaiset 

pääsevät itse katsomaan tietojaan
80. Helposti tapahtuva oireiden yhdenmukainen kirjaaminen parantaa 

oireiden seurantaa
81. Vastaanottoja voi pitää myös etänä
82. Mahdollistaa palvelun laadun ja vaikuttavuuden jatkuvan parantamisen
83. Apotti on modulaarinen järjestelmäkokonaisuus, jota voidaan 

jatkojalostaa tulevaisuuden tarpeisiin
84. Yhteinen järjestelmä tukee sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä 

kehittämistä
85. Voidaan hyödyntää analytiikkaa, esimerkkinä järjestelmä käy nopeasti 

läpi asiakkaan kaikki käynnit
86. Resurssiohjauksella resurssit ja asiakkaat kohtaavat toisensa 

optimaalisesti
87. Etukäteen täytettävät sähköiset esitietolomakkeet nopeuttavat 

vastaanottoja
88. Liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Apotin ekosysteemin 

kautta
89. Järjestelmä tuottaa tutkimukselle dataa ja hakee osallistujia tutkimuksiin
90. Poikkeavasta omamittausarvosta tulee ammattilaiselle hälytys
91. Sote-johto saa tarvitsemaansa tietoa
92. Apotti-järjestelmä on mukautuva ja kehittyvä
93. Asiakas- ja potilastiedot ovat lain sallimissa rajoissa reaaliaikaisesti 

käytettävissä paikasta riippumatta
94. Yhtenäinen käyttäjäkokemus helpottaa kiireistä työtä: vähemmän eri 

logiikoilla toimivia järjestelmiä
95. Ammattilainen voi julkaista asiakasportaalissa uutisia ja viestejä 

määritellyille ryhmille
96. Kertakirjaamisen ansiosta inhimilliset virheet vähenevät
97. Järjestelmä ohjaa ammattilaisia parhaisiin käytäntöihin
98. Asiakasportaali muistuttaa asiakasta esimerkiksi tulevasta vastaanotosta
99. Mittaaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen
100. Ammattilaiset pystyvät keskittymään olennaiseen: asiakkaaseen ja 

potilaaseen


