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 Aloitti toimintansa 2.1.2017

 Kokosi yhteen palvelut seitsemästä 

toimintayksiköstä

 1.1.2019 osa Keski-uudenmaan sote-

kuntayhtymää

 Työntekijöitä noin 450

 Asiakkaita päivittäin noin 1000

 Yksiköt:
 Aikuissosiaalityö

 Ajanvarausvastaanotto

 Akuuttiosasto

 Akuuttivastaanotto

 Kotisairaala

 Kuvantaminen

 Laboratorio

 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 Neuvola

 Suun terveydenhuolto

TAVOITTEET

Palvelujen helpompi saatavuus yhdeltä kampukselta

Asiakasprosesseja tukevat tilat

Monipuolinen käyttö korkean muuntojoustavuuden 
myötä

JÄRVENPÄÄN UUSI SOSIAALI- JA 

TERVEYSKESKUS



TOIMINNANSUUNNITTELU LÄHTÖTILANNE

Tarve hyvälle 
henkilökapasiteetin 

yleiskuvalle

Exceleistä 
halutaan 

ehdottomasti 
eroon

Manuaalinen 
tiedonsiirto on 

huolestuttava 
riskitekijä

Integraatioilla 
halutaan karsia 

turhia työvaiheita

Huoneiden
varaustilanne 
läpinäkyväksi

Henkilön osaaminen on 
huomioitava tehtäviä 

suunniteltaessa
Hiljainen tieto

talteen



LÄÄKÄREIDEN TOIMINNANSUUNNITTELU 
PROSESSI ENNEN 



JUSTIN JÄRJESTELMÄKOKONAISUUS - ENNEN

Potilastietojärjestelmät

Palkka- ja 

henkilöstöhallinto
Työvuorosuunnittelu ja 

-seuranta
Ovenpieli-

ja infonäytöt

Itseilmoit-

tautuminen

Itseilmoit-

tautuminen



Tehokas 

suunnitteluympäristö, 

josta suunnitelma 

viestitään eteenpäin

JUSTIN JÄRJESTELMÄKOKONAISUUS - JÄLKEEN

Potilastietojärjestelmät

Palkka- ja 

henkilöstöhallinto
Työvuorosuunnittelu ja 

-seuranta
Ovenpieli-

ja infonäytöt

Itseilmoit-

tautuminen

Delfoi Planner

Itseilmoit-

tautuminen

RPA
RPA

RPA



Säästynyt työaika päivittäin 35 h, 

eli vuositasolla noin 240 k€

Ovenpielinäyttöjen ylläpito

olisi vienyt aikaa 14 h /pvä Automatisoitiin

Ajanvarauskirjojen manuaalinen luominen

17 h / pvä Automatisoitiin

Lääkäriltä suunnitteluun kulunut työaika pieneni 86 %

2 pvä / vko 2,5 h / vko

PLANNERIN HYÖDYT JUSTISSA

Prosessien selkeytys

Työvuorosuunnittelun koodit väheni 97 % 

Päiväohjelmien määrä pieneni 39 %

Lääkärien työpaketit väheni 90 %

Yhteiskäyttötilat tuovat noin 9 % säästön 

tilakustannuksiin, eli noin 400 k€/ vuosi

Säästö tilakustannuksissa

Säästöt työajassa



Näkyvyys koko JUSTin tilojen 

käyttöön, vapaat tilat 

löydettävissä sovelluksen 

kautta. 

TAVOITTEET VS TOTEUMA

Vaati sitkeää 

muutosjohtamista, jotta 

opituista tavoista siirryttiin 

hyödyntämään uutta 

toimintamallia

Integraatioiden 

toteuttaminen tärkeä osa 

toiminnan sujuvoittamista 

sekä hyötyjen toteutumista

Järjestelmään koottuna 

tarve, henkilöstön 

osaaminen, työajat sekä 

tilojen varustelu

Exceleistä 
halutaan 

ehdottomasti 
eroon

Huoneiden

varaustilanne 
läpinäkyväksi

Manuaalinen 
tiedonsiirto on 

huolestuttava 
riskitekijä

Integraatioilla 
halutaan karsia 

turhia työvaiheita

Hiljainen tieto
talteen

Työtehtäville ja työntekijöille 

laaditaan osaamisen tasot, 

jotka ohjaavat suunnittelua

Henkilön osaaminen on 
huomioitava tehtäviä 

suunniteltaessa

Raportit mm. kysynnästä ja 

tarpeesta

Tarve hyvälle 
henkilökapasiteetin 

yleiskuvalle



KIITOS!

Hanna Downton
hanna.downton@keusote.fi

040 315 2458


