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Apotti on muutoshanke, jossa 

kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja 

otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä

Yleistä Apotista



SOTE uudistus - talkoilla maakunnat viheriöimään 

Ohjelma 

klo 14.45 Talkootervehdys, Sami Ensio, toimitusjohtaja, Innofactor

Mitä hyvä sato edellyttää, Tuire Mikola, presidentti, senaattorit

klo 15.00 Käskynjako, Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, STM/OHO

klo 15.20 Sadonkorjuun odotukset, Ari-Pekka Paananen, tietohallintojohtaja, Kanta-Hämeen shp

klo 15.40 Uudet työkalut käytössä

• Jari Renko, CTO Heikki Onnela, tuotekehitysjohtaja, Apotti

• Pirkko Kortekangas, kehitysjohtaja, UNA

klo 16.20 Maan muokkaus kylvökuntoon 

• Kalle Toivonen, toimitusjohtaja, Vimana

• Jaakko Pentti, hankejohtaja, SoteDigi

klo 17.00 Taimet tuottamaan hedelmää

• Jari Nevalainen, toimitusjohtaja, 2M-IT 

• Tuomo Mujunen, johtaja, maakuntapalvelut, Istekki

• Rami Kujanpää, johtaja, Hyvinvointi ja Kunnat, CGI

• Kalle Reivilä, Customer Executive, Tieto

klo 18.00 Talkoiden päätös, presidentti Tuire Mikola 



Apotti area covers

• 30 hospitals, including University hospital 
group (Helsinki University Hospital)

• 40 public health stations

• 50 social service offices

• 1,6 million citizens

Apotti kartalla



Apotti-hanke kalenterissa

2016 2017 2018 2019 2020

Taustatyö Linjaa-

minen
Rakentaminen Testaus Koulu-

tukset

Raken-

taminen
Testaus Koulu-

tukset
Raken-

taminen
Testaus Koulu-

tukset

Tässä 

ollaan

Apotti-

hanke 

päättyy

1. käyttöönotto
2000 käyttäjää

HUS Peijas

9.–11.11.2018

2. käyttöönotto
15 000 käyttäjää

muu HUS + 

Vantaa 2  

3. käyttöönotto
14 600 käyttäjää

Helsinki, Kirkkonummi, 

Kauniainen ja Tuusula

Välivaihe

Jatkuva palvelu / tuotanto / jatkokehitys



Apotti-järjestelmässä kaikki asiakasta tai potilasta koskeva tieto on 

ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja palvelutilanteissa.

Apotti sujuvoittaa sekä ammattilaisten työtä 
että kuntalaisten asiointia

n. 35 000:lle

sote-ammattilaiselle 

toimiva työväline

1,6 miljoonalle

kuntalaiselle parempaa 

terveyttä ja hyvinvointia



Miksi Apottia tarvitaan?

Tiedon hallitsemiseen 

ja hyödyntämiseen

Laadukkaampaan 

sote toimintaan

Asiakas- ja 

potilasturvallisuuteen



Apotti on käyttöönotettu Peijaksen sairaalassa

Nyt Apottia opetellaan käyttämään arjessa ja muokataan vastaamaan 

käyttöönoton jälkeen esille tulleita muutostarpeita 

käyttäjien tarpeiden ja omistajaorganisaatioiden tavoitteiden pohjalta

Samalla valmistaudutaan seuraaviin käyttöönottoihin

Tällä hetkellä ollaan käyttöönottovaiheessa



Apotin toiminnan muutosalueita 
=

Tiedon hyötykäyttöä

Rakenteinen 

kirjaaminen

Reaaliaikainen

Ohjaavat työnkulut

Määräyspaketit

Päätöksentuki

Ohjaavat työnkulut

Tarkastuslistat

Tiedon 

hyötykäyttö

Raportointi eri 

tasoille

Ennakoiva 

analytiikka

Tieteellinen 

tutkimus

Sähköinen 

asiointi

Omat tiedot

Tietojen 

täydennys

Ajanvaraus

Puolesta asiointi 

jne.

Yhtenäiset 

toimintatavat

Edellä olevat 

ominaisuudet 

yhtenäistävät 

toimintaa



Apotti  on

laadunohjausjärjestelmä

ja 

toiminnanohjausjärjestelmä, 



TOIMINNANOHJAUSTA…



Seuraa ja ohjaa asiakkaan/potilaan 
palvelua järjestelmään kirjatun 

reaaliaikaisen rakenteisen tiedon 
perusteella

Järjestelmän ohjaavuuden perusta:



Apotti-järjestelmän ohjaavat toiminnot

Päätöksen 

tuki –

työkalu; 

esim

hälytteet

Määräys-

paketit

Ja muita…



• Ohjaa yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin

• Perehdytyksen työkalu

• Varmistaa laatua

• Yhdenmukaistaa laatua

• Yhdenvertaistaa palveluja

• Vähentää muistitaakkaa

• Edesauttaa uusien toiminatatapojen nopeampaa käyttöönottoa

Ohjaavien työnkulkujen hyödyt

Asiakas- ja 

potilas

turvallisuus



Uusia työkaluja erikoissairaanhoidolle 1/2

• Kehittynyt sisäinen viestijärjestelmä
• Tulokset

• Konsultaatiot

• Dokumentointimuistutteet

• Viestintä

•  Käyttöönotto joillakin osa-alueilla ollut haastavaa mm. työnjakokysymysten vuoksi

•  Nähdään vahvana ja potentiaalisena työkaluna

•  Hyödyt realisoituvat erityisesti kun PTH ja SOS samassa järjestelmässä

• Täyden palvelun sähköinen asiointi
• Omat tiedot

• Kyselyt, esitiedot

• Viestintä

• Hakemukset

• Tutkimusryhmiin rekrytointi

• Muistutteet

• Videovastaanotot

• Ajanvarausten hallinta

• Oma-arvioinnit

•  Käyttöönotto erikoissairaanhoidossa muuttaa toimintamalleja merkittävästi

•  Hyödyt realisoituvat erityisesti kun PTH ja SOS samassa järjestelmässä



Uusia työkaluja erikoissairaanhoidolle 2/2

• Roolipohjaiset käyttöliittymät
• Vain tarpeelliset työkalut ja raportit käyttöliittymässä, muihin pääsy valikoista
• Työlle keskeiset näkymät ja koosteet
•  Käyttöönotto on joillekin rooleille ollut haastavaa kognitiivisen kuorman lisääntymisen vuoksi 

(koskee ammattilaisia, jotka työskentelevät saman päivän aikana useassa roolissa, ennen näkymä 
aina sama ja/tai kirjauduttiin toiseen järjestelmään)

•  Käytettävyys ratkaisevassa asemassa

• Yhteinen potilasdata 
• Kaikki tieto on aidosti samassa tietokannassa  tietosuojarajoitukset rajoittavat käyttöä
•  Hyödyt realisoituvat erityisesti kun PTH ja SOS samassa järjestelmässä
•  SOTE tietointegraatio ei ole säädöksien vuoksi kuitenkaan mahdollista

• Tutkimustyö
• Kohortointi ja potentiaalisten potilaiden löytäminen
• Potilaiden rekrytointi
• Tutkimuspotilasjoukkojen hallinta
• Laskutus
•  Mitä enemmän järjestelmään kertyy rakenteistettua potilasdataa – sitä enemmän tutkimushyötyä
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Apotti-järjestelmä on ketterä ja luotettava

• Apotti rakennetaan kiinteän ytimen päälle moduuleista, joita Oy Apotti Ab pystyy

• hankkimaan järjestelmätoimittaja Epiciltä tai muulta toimittajalta

• muokkaamaan tai tekemään itse Epic-alustalla 

• Apotti-kokonaisuudessa yhteisen ytimen moduulit käyttävät yhteistä tietokantaa 

ja tietomallia, jolloin kokonaisuus on helpommin ja sujuvammin omissa käsissä 

ja hallinnassa sekä ekosysteemin hyödynnettävissä

• Hankintavaiheessa linjatiin, että 

• Hankitaan ydintoimintojen kokonaisuus, jonka yhteen toimivuudesta toimittaja 
vastaa. 

• Avoimilla rajapinnoilla mahdollistetaan ulkopuolisten sovellusten liittäminen 
kokonaisuuteen



Miksi tarvitaan Apotin ekosysteemi?

Eikö Apotti jo sisällä kaiken tarvittavan?, 



Ei ole tarkoituskaan että sisältäisi!

Uusia tarpeita ja innovaatioita syntyy 

Apotin ulkopuolella ja meillä tulee olla 

mahdollisuus hyödyntää niitä



Ja

Luomme mahdollisuuden muille hyödyntää 

Apotin ekosysteemiä 

ja 

sen avaamia mahdollisuuksia

kansainväliseen markkinaan 



What makes the Apotti 
Ecosystem

Unique?
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EPIC product platform combines 

Best Practises and rich content of 

360+ user organisations, HIMSS7-

level hospitals and top level usability

Dominant Finnish Healthcare 

and Social Care organisations

responsible for more than 20% of 

national population committed to 

transformational change 

Access to Data and Open 

Interfaces in a controlled and safe 

manner, enabling a new level of 

“integration lab” opportunities

Combined Healthcare and Social 

Care Deep Knowledge 

accumulated and curated during 

the Apotti implementation and 

integration project

Ecosystem





Käyttäjät jakavat osaamista keskenään
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Texas 

Children

12000

Cleveland 

50 000

John 

Hopkins 

10 000

Sisältöä (hoitopolut, prosessit, 

parhaat käytännöt, mittarit etc.) 

jakavia yksiköitä on satoja

Mahdollisuus saada käyttöömme 

maailman parhaiden yksiköiden 

best practices



Community Library esimerkkejä



Ekosysteemistrategian taustaa
Teknologisen kehityksen seurauksena toimintaympäristö muuttuu 
aiempaa nopeammin, mikä aiheuttaa myös toimialojen yhdistymistä

Laskentatehon eksponentiaalinen kasvu on mahdollistanut 

uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit

U
u
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n
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o
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a

a
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n

 v
a
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u

tu
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Aika

Eksponentiaalinen kehitys

Lineaarinen kehitys

Ydinkyvykkyyksien tasainen lineaarinen kehitys 

Tekoäly

Digitaalinen 

lääketiede

Joukkoistaminen
(crowdsourcing)

Robotiikka

Pelillistäminen

(gamification)

Asioiden internet 

(IOT)

Bioteknologia ja 

bioinformaatio

Kognitiiviset kyvykkyydet jotka voivat 

lisätä tai jäljitellä ihmisen ajattelua

Kasvavat kyvyt havainnoida ihmiskehon 

toimintoja

Yhteisöjen käyttö tiettyjen tavoitteiden 

saavuttamiseksi

Ihmisten kanssa työskentelevät 

seuraavan sukupolven robotiikka- ja 

automaatioteknologiat

Pelitekniikoiden hyödyntäminen tiettyyn

toimintaan kannustamisessa

Genomien digitalisoiminen ja kyky 

ohjelmoida DNA:ta uusiksi hoitoalueiksi

Kasvanut nopeus, alentuneet laskennan 

kustannukset, verkottuminen ja 

havainnointi



Ekosysteemi

Yksittäisellä organisaatiolla ei useinkaan ole kaikkia tarvittavia 
resursseja ja siksi ne hakevat tukea ekosysteemeistä 
innovaatiotoiminnalleen

Organisaatio

• Organisaatiot keskittyvät yleensä toteuttamaan 

ydintoimintansa mahdollisimman tehokkaasti ja niiden 

toimintamallit ja resurssit on valittu toteuttamaan ensisijaisesti 

ydintoimintoja, mikä rajoittaa innovaatiotoiminnan 

mahdollisuuksia

• Innovaatiotoiminta on aina riskialtista, sillä ei voida olla varmoja 

mitkä innovaatiot tulevat hyödyttämään organisaation toimintaa

• Perinteisesti organisaatiot toteuttavat innovaatiotoimintansa 

alusta loppuun saakka itsenäisesti

• Ekosysteemin toimijat hyötyvät eri toimialojen ja 

kyvykkyyksien yhdistämisestä, sillä toimijat täydentävät toistensa 

osaamista ja kyvykkyyksiä ja niillä on erilaiset tarpeet toimia osana 

ekosysteemiä

• Ekosysteemiä hyödyntämällä osana innovaatiotoimintaa, voidaan 

jakaa innovaatiotoiminnan riskejä ja hyödyntää organisaation 

ulkopuolella tehtyä kehitystyötä

• Ekosysteemiä voidaan hyödyntää tarvittaessa mikäli sille on 

asetettu strateginen tarve ja toimintamallit sen toteuttamiseksi



Nykyinen ymmärrys
Ekosysteemin rakenne

1. kerros

2. kerros

3. kerros

1. kerros

2. kerros

3. kerros

• Pääsy kenellä tahansa

• Pääsy testidataan ja avoimeen dataan*

• Mahdollisuudet kokeiluille sandboxeissa

3. kerros

• Pääsy sertifioiduilla käyttäjillä

• Pääsy oikeaan dataan mikäli datan omistajalta on 

siihen lupa

• Mahdollisuudet testaamiselle oikeassa ympäristössä

• Pääsy tuotantoon hyväksytyillä toimittajilla

• Pääsy oikeaan reaaliaikaiseen dataan, mikäli datan 

omistaja antaa siihen luvan

• Sovellukset tarjolle ”sovelluskauppaan” ja apu 

toiminnan skaalaamiseen

• Ekosysteemi täytyy pystyä tekemään niin 

houkuttelevaksi toimia, että eri toimijat hyötyvät 

enemmän siinä toimimisesta kuin jättäytyessään 

ulkopuolelle

• Ekosysteemi tarvitsee säännöt

• Pääsystä seuraavalle kehälle (esim. 

sertifioimaisella ja validoinnilla mahdollisuus 

päästä sisemmille kehille)

• Datan saamisesta ja palauttamisesta 

muiden ekosysteemitoimijoiden 

hyödynnettäväksi

• Tarjoaa mahdollisimman paljon avointa dataa 

ekosysteemin eri kerroksille

• Avoimet rajapinnat

• Taloudellisten insentiivien yhdensuuntaisuus 

yhdistävänä tekijänä

• Tavoitteena loppukäyttäjän ja/tai -asiakkaan 

saama hyöty

Kerroksellinen ekosysteemi ja kriteerit

toimijoille

Yleiset vaatimukset ekosysteemille

*Avointa dataa on se mikä voidaan julkaista avoimena, tietosuoja ja lainsäädännön rajoitteet 

huomioiden (esim. tiedot jonotusajoista, anonymisoituja tietoja ymv.)



Miksi Apotti-ekosysteemi on olemassa?

Mitä hyötyä lääkäreille?

VAKUUTUS Apotti-hankkeelle

• Tuoreus

• Avoimuus

• Opettaa nopeita ja ketteriä toimintamalleja

 Kyky integroida Apottiin uutta toiminnallisuutta!

Apotti kestää aikaa ja

vastaa muuttuviin tarpeisiin

Hankekokonaisuus

Ekosysteemi



Tulevaisuuteen tähtääminen vaatii sen hahmottamista 
mahdollisimman hyvin: Muutostekijöitä esim.

Apotti 2028

Ikääntyminen

AI, AR jne.
IOT

Tieto ja palvelut 

personoituvat 

Tiedon määrä 

kasvaa ja kerätään 

arkielämästä

Yksinäisyys
Geeniteknologia

Palvelujärjestelmän 

muutokset

Dementia

Care Gap kasvaa?

Skaalautuvat/ei 

skaalautuvat 

palvelut

Kustannuspaineet

Sote ulkopuoliset 

tietolähteet

365/7/24/60/60

Erikoisosaamisen 

syventyminen

Mihin näistä tulee 

keskittyä?

Mitkä näistä tulee 

ottaa huomioon?

Työvoima



Kuntalaiset, jotka 

hyötyvät palveluistamme 

eniten ja joihin resurssit 

tulisi kohdentaa, mutta 

joita emme tavoittele

tai tunnista

Palvelujen kohdentaminen

MENESTYMINEN 

PALVELUJEN 

KOHDENTAMISESSA VÄESTÖ

Kuntalaiset, joihin 

palvelumme kohdistuvat 

ja jotka meille hakeutuvat 

– jotka suurelta osin 

voitaisiin palvella/hoitaa 

ilman kasvokkaista 

kohtaamista

…alamme kutsua 

kuntalaisia ja väestöryhmiä, 

jotka hyötyvät aktiivisesta 

ammattilaisen palvelusta

Sen sijaan, että odotetaan 

jonkun tulevan…

Sähköisten palvelujen, 

niiden käytettävyyden ja 

saavutettavuuden 

voimakas kehittäminen 

 mahdollistamaan 

omahoito ja 

omadiagnostiikka
Duodecim

ebm

Care Gap
Data

Toimenpiteet,

joilla on 

suurin 

vaikuttavuus ja

jotka voidaan 

käytännössä 

toteuttaa



Apotti-ekosysteemin arvolupaus on:

KLIINIKOT
Meillä on koneisto auttaa ekosysteemin jäseniä yhteistyöhön kliinikoiden kanssa.

Lääkäri pääsee vaikuttamaan

Strateginen taso / 

DATA
Meillä on koneisto auttaa ekosysteemin jäsenen (startupin, opiskelijaprojektin) tuottaman palvelun 

tiedonvaihdossa Apotti/EPIC –kokonaisuuden kanssa.

1

2

REFERENSSI

Me olemme referenssiasiakkuus uusille digitaalisille SOTE-palveluille.

3

MARKKINA-AVAUS

Meillä on koneisto auttaa ekosysteemin jäseniä tekemään kansainvälinen markkina-avaus.

4



Miten Apotti-ekosysteemi toimii?

Sandbox

http://kohtaamispaikka.herokuapp.com

Kohtaamispaikka

… ja paljon muuta!

Startup-seminaarit

Yhteiskehittämishankkeet

http://kohtaamispaikka.herokuapp.com/


Nostoja ekosysteemimatkalta

 Apottiin uusia näkökulmia uusien palveluiden kautta!

Yrityksen nimi Status Tunnistettu vastaajahenkilö 

(pienemmät: tj; muut: 

kehitysjohtaja tai vastaava)

Titteli Vastaajan sähköpostiosoite Verkkosivut Lisätietoja

Noona Healthcare Oy Listalla Jani Ahonala Toimitusjohtaja jani.ahonala@noona.com http://www.noona.com/

Bone Index Listalla Ossi Riekkinen Toimitusjohtaja ossi.riekkinen@boneindex.fi http://www.bindex.fi/fi/

BrainCare Oy Listalla Katrina Wendel-Mitoraj Toimitusjohtaja karina.wendel-mitoraj@braincare.fi http://braincare.fi/

Checkmylevel / Fam Sports Listalla NA NA info@checkmylevel.com http://checkmylevel.com/

CosmEthics Listalla Katariina Rantanen Toimitusjohtaja katariina@cosmethics.com http://www.cosmethics.com/

Listalla Veera Lehmonen Perustaja veera@cuckooworkout.com

Listalla Ida Mänty Perustaja ida@cuckooworkout.com

Dental Mammoth Ltd. Listalla Heikki Autti Toimitusjohtaja heikki.autti@dentalmammoth.com http://dentalmammoth.com/

Euformatics Oy Listalla Jussi Volanen Toimitusjohtaja jussi.volanen@euformatics.com http://euformatics.com/

Evondos Oy Kokeilu Markus Mäkelä Business Development Manager markus.makela@evondos.com http://evondos.com/ Tarjous sähköpostina (Markus Mäkelä) 25.11.2016; Tavattu seminaarissa 7.12.2016; Sopimuksen allekirjoitus -tapaaminen 21.12.2016 [ei onnistunut ensimmäisellä yrityksellä]; Koulutus oli 25.1.2017

Family Support House Listalla Family Support House Oy Toimitusjohtaja hanna.makiaho@fasuhouse.com http://fasuhouse.com/

Fifth Corner Inc. Listalla Nelli Lähteenmäki Toimitusjohtaja nelli@you-app.com https://you-app.com/

Fjuul Listalla Sascha Wischek Toimitusjohtaja saschawischek@fjuul.com http://www.fjuul.com/

GoodLife Technology Listalla Henrik Jürgens Toimitusjohtaja info@goodlife.technology http://www.goodlife.technology/

Headsted Oy Tarjous Kirsikka Kaipainen NA kirsikka@headsted.fi https://headsted.fi/ Tarjous sähköpostina 25.11.2016

HeiaHeia Listalla Jussi Räisänen Toimitusjohtaja jussi@heiaheia.com https://www.heiaheia.com/account

Heimo Community Listalla Jarno Alastalo Toimitusjohtaja jarno@heimo.com https://heimo.co/

HLD Healthy Life Devices Listalla Kalle Palomäki Toimitusjohtaja kalle.palomaki@physiotouch.com

Innovamo Oy Listalla John Caesar Toimitusjohtaja caesar@innovamo.com http://www.innovamo.com/index.html

Kajaani Game Studios Oy Listalla Kati Haverinen Toimitusjohtaja kati.haverinen@kajaanigamestudios.comhttp://kajaanigamestudios.com/

Medigoo Oy Inc Tarjous Mika Karilahti Toimitusjohtaja mika.karilahti@medigoo.com https://www.medigoo.com/ Tarjous sähköpostina 22.11.2016

Medixine Oy Tarjous Tapio Jokinen tapio.jokinen@medixine.com http://www.medixine.com Tarjous sähköpostina (Markku Sani) 25.11.2016; Tapio Jokinen tavattu 22.12.2016

MeeDoc Listalla Mikko Kiiskilä Toimitusjohtaja mikko@meedoc.com https://fi.meedoc.com/

Dottli Listalla Vesa Kemppainen Toimitusjohtaja vesa.kemppainen@dottli.com http://dottli.com/

Cuckoo Workout http://www.cuckooworkout.com/

2 kertaa PSHack-voitto

= positiivista julkisuutta

”Teemme muutosta. Emme vain puhu siitä”

Satakunta startupia on 
tavattu

= Ekosysteemikumppaneita

esim: Myontec ja kliininen 
testaus Peijaksessa

= putki on auki myös muille
Myontec on mainittu Forbes-lehdessä.

+ toistakymmentä vastaavaa kokeliua käynnistetty



- EbMeDS

- Terveysportti

- Terveyskirjasto

- Star

- Terveyshyöty

- Lääkityksen kokonaisarvio

- ….

DUODECIM



Tavoitetila
Ekosysteemin etenemispolku kohti tavoitetilaa

Seminaari

3kk 3-5v

2017 Tavoitetila 

“2020”

2018 2019

Ekosysteemissä syntyy 

innovatiivisia 

ominaisuuksia, joita 

tarjotaan loppukäyttäjille 

ja liitetään osaksi 

järjestelmäkokonaisuutta 

ja/ tai kaupallistettavaksi 

muissa kanavissa.

Apotin toimintatavat ja 

prosessit tukevat 

ekosysteemiä ja 

ekosysteemi tukee Apotin 

toimintatapoja ja 

prosesseja. Ekosysteemin 

toiminta tukee myös 

Apotin sisäistä 

kehitystyötä.

Yhteistyövalmius: Järjestetään 

ekosysteemitoimijoiden välillä 

kohtaamisia ja lisätään 

ekosysteemin aktiivisuutta 

tarpeesta syntyneillä 

kehitysaihioilla ja haasteella.

Toiminnallinen valmius: Tarjotaan 

prosessikuvauksia 

ekosysteemitoimijoiden 

käytettäväksi, joita kehittäjät voivat 

hyödyntää sovellutuksia luodessaan 

aiempien mahdollisuuksien lisäksi.

Tekninen valmius: Tarjotaan 

rajapinnat avoimen datan 

hyödyntämiseksi ja sovellusten 

liittämiseksi, jolloin ekosysteemi  

on saavuttanut tavoitetilan 

tekniset ominaisuudet.

2016

Kehitysaihioita

Uusien toiminnallisuuksien käyttöönotto muita 

kanavia hyödyntäen.

Uusien toiminnallisuuksien käyttöönotto 

Apotin kanavia hyödyntäen.

Järjestettiin kick-off seminaari. 

jonka tavoitteena oli 

Ekosysteemitoiminnan 

aloittaminen, 

ekosysteemitoiminnan 

tunnettuuden lisääminen ja 

sidosryhmien toiveiden 

kartoitus. Seminaarin 

kohderyhmänä olivat uuden 

liiketoiminnan kehittämisestä 

sosiaali- ja terveydenhuollon 

alueille kiinnostuneet toimijat. 

Seminaarissa julkaistiin haaste

joka pohjautuu ennalta 

suunniteltuihin kehitysaihioihin, 

jotka perustuvat tosielämän 

tarpeeseen.



2017 voittajat

Evondos
Kotilääkityksen jakelurobotti

Myontec
Älyvaate – lihasvastetta 
mittaavat housut 
kuntoutuksen

Sensotrend
Diabeteksen 
seurantasovellus

RefFox (RadFox oy)
Radiologialähetteiden 
laatua parantava 
tekoälyratkaisu

Tohtorille.fi
Vapaiden 
vastaanottoaikojen 
välityspalvelu

2018 voittajat

Kaiku Health (Netmedi oy)
Potilasseurannan sovellus 
(etäseuranta, syöpätaudit)

Buddy Healthcare Ltd Oy
Hoitopolkujen koordinointi ja 
potilasportaali

RemoteA
Kardiologian etäseurantapalvelu

Gillie.io
Tekoälysovellus terveyden- ja 
sosiaalihuollon potilas- ja 
asiakasdatan jalostamiseksi 
toiminnaksi

Miils (Rategia oy)
Ateriasuunittelu terveyden- ja 
hyvinvoinnin ohjauslogikalla

Apotin ”Vaikuttavin uusi SoTe-digi- palvelu”

• Apotin järjestämissä 
”Ekosysteemikilpailuissa” on valittu 
vuosittain joukosta SoTe- digiyrityksiä 
joukko yrityksiä a.k.a. ”vaikuttavin SoTe-
digi palvelu” 

• Voittaneet yritykset osallistuvat Apotin 
kehittämiseen tarjoamalla tuotteensa 
tai palvelunsa Apotin 
kehitys/tutustumiskäyttöön kilpailun 
palkintosumman vastineeksi 
(1000EUR/yritys)

• Yritykset saavat voiton tuloksena 
positiivista näkyvyyttä ja kokeilun aikana 
kokemusta SoTe- toimialan tarpeista ja 
toimintamallista oman 
tuotekehitystyönsä tueksi

• Apotti saa kattavan tilannekuvan 
suomalaisista SoTe- digialan yrityksistä, 
viimeisimmästä teknologiasta ja 
kustannustehokkaan tavan kehittää 
ketterää integraatiotoimintaa

• Kilpailun tuloksena ei synny kaupallista 
toteutusta tai siirry IPR:iä, mutta näihin 
voi tulevaisuudessa tarpeen mukaan 
siirtyä erillisellä hankintamenettelyllä



Apotti-ekosysteemi tarjoaa

uudenlaisia yhteistyömuotoja 

sote-IT-palveluiden rakentamisessa

Yhdessä ammattilaisten kanssa



Apotti-ekosysteemi tarjoaa ”paikan kasvaa”



Lupauksemme on palvelu, joka vapauttaa aikaa ihmisille


