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CASE STUDY

TAVOITE

Pirte on Pirkanmaan suurin työterveys-
palveluiden tuottaja ja voimakkaasti 
kehittyvä lääkärikeskus.

Vuonna 2018 he päättivät toteuttaa toimintata-
pojen muutoksen, jolla nostettaisiin yrityksen 
toiminta aivan uudelle tasolle.

Tarpeen tälle kehitystyölle loi Pirten päätoimi-
paikan muutto tuliteriin tiloihin Ratinaan 
huhtikuussa 2018. Organisaatio oli muovau-
tuvaisessa tilassa, kun arki ei vielä ollut urau-
tunut paikoilleen. Tavoitteita päätettiin lähteä 
edistämään työtapauudistuksella. 

Uudelle konseptille asetettiin kolme kunnian-
himoista tavoitetta: 

1. Asiakaskokemusta kehitettäisiin mahdollisim-

man sujuvaksi ja asiakkaiden tietosuojaa 
parannettaisiin entisestään

2. Ratinan kauniista näköaloista piti kaikkien 

työntekijöiden päästä nauttimaan tasapuol-
isesti 

3. Tilojen käyttöastetta nostamalla 

saavutettaisiin merkittäviä liiketoiminnallisia 
hyötyjä

Moderniin tyyliin Pirtellä luovuttaisiin henkilö-
kohtaisista vastaanottohuoneista: huoneet varat-
taisiin jokaiselle ammattilaiselle asiakastyöskentelyä 
varten tarpeen mukaan. 

Tämä johtaisi merkittävästi korkeampaan tilojen 
käyttöasteeseen ja tilojen tasa-arvoiseen jyvit-
tämiseen, kun huoneita ja hoitohenkilöstöä ei olisi 
lukittu pysyvästi toisiinsa. 

“Käyttöaste kasvaa ja muuten tyhjillään oleva huone 

saadaan jonkun toisen käyttöön. Tällöin käytännössä 

henkilöitä voi olla enemmän kuin huoneita”, Pirten 
tietohallintopäällikkö Jukka Nurminen tiivistää.



 

Lisäksi nämä uudistukset täytyisi toteuttaa 
samalla, kun asiakaskokemusta kehitettäisiin 
merkittävästi. Ruuhkien ja jonottamisen tulisi jäädä 
historiaan. “Tärkeintä on asiakkaiden kokemuksen 

parantaminen niin, että asiointi olisi mahdollisimman 

sujuvaa, eikä meidän asiakaspalvelussa olisi ruuhkia,” 
Nurminen linjaa.

Helpommin sanottu kuin tehty?
Uuteen malliin siirtyminen kuitenkin tuottaisi 
selkeitä haasteita. 

Ensinnäkin, kun työvuorot ja vastaanotot suunnitel-
laan potilastietojärjestelmässä, ja nyt huoneet 
eivät enää olisi henkilökohtaisia,  niin jokaiselle 
vastaanottotyötä tekevälle tulisi kyetä osoittamaan 
soveltuva tila.

Toiseksi, jokainen asiakas täytyisi voida ohjata 
tehokkaasti ja informatiivisesti tämän vastaanotto-
huoneen luokse. 

Asiakkaiden ohjaaminen pitäisi lähtökohtaisesti 
tapahtua automatisoidusti siten, että henkilökun-
nan apua tarvitaan vain poikkeustapauksissa. 
Tavoite oli, että jatkossa suurempi osa työajasta 
käytettäisiin hoitotyöhön. 

“Aina kun digitaalisia järjestelmiä otetaan käyttöön, 

tavoitteena on päästä irti turhasta manuaalisesta 

työstä, jotta ihmiset pystyvät keskittymään johonkin 

tuottavampaan”, Nurminen pohtii automaation 
etuja.

Kolmanneksi olisi välttämätöntä, että pysytään 
jatkuvasti kärryillä siitä, missä kukin lääkäri, psyko-
logi, fysioterapeutti tai muu ammattilainen kul-
loinkin on työskentelemässä. 

Vaikka Pirten Ratinan tiloissa toki onkin “vain” 80 
vastaanottohuonetta, niin arvausperusteisesti men-
isi aika kauan, jos haluaa löytää tietyn kollegan 
konsultointia varten.

ITSEPALVELUAUTOMAATTI INFONÄYTTÖ SISÄÄNKUTSU

AUTOMATISOITU
ASIAKASVIRTOJEN HALLINTA

TYÖHUONEET EIVÄT OLE ENÄÄ HENKILÖKOHTAISIA

• Vastaanottohuoneet varataan asiakastyöhön Timmistä 

• Monityötila on hallintoa ja lääkäreiden kirjaustöitä varten

• Tilojen käyttöaste parani merkittävästi

• Pirte palvelee nyt entistä suurempaa asiakasmäärää

“Olisi suorastaan mieletöntä, jos oma työhuone ammoittaisi tyhjyyttään silloin, 

kun ei tee vastaanottotyötä!”

Hyvinvointipäällikkö Minna Lahdenkauppi
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RATKAISU

Visaisiin pulmiin timmi ratkaisu
Ratkaisuja näihin Pirten haasteisiin löytyi, kun 
pirteläisiä osallistui Timmi Softwaren järjestämään 
webinariin. Kävi ilmi, että suomalainen ohjelmis-
totalo oli kehittänyt tietojärjestelmän, joka voisi 
ottaa kontolleen tilojen ja asiakasvirtojen hallin-
nan.

Timmi Softwaren toimitusjohtaja Jukka Valkonen 
kertoo terveydenhoitoalan olleen luonnollinen laa-
jentumisen kohde yritykselle. 

“Meillä on pitkä historia tilojen hallintaan ja 

asiakaspalveluun liittyvistä tietojärjestelmistä: 

ohjelmistoillamme hallinnoidaan Suomessa kym-

meniä tuhansia tiloja ja käsitellään päivittäin 

tuhansia tilavarauksia.”

“Ymmärsimme, että myös terveydenhoidossa kamp-

paillaan samankaltaisten haasteiden kanssa, ja 

halusimme tuoda osaamistamme alalle, jossa 

tehokkuus ja varmatoimisuus on joskus kirjaimel-

lisesti elintärkeää.”

TIMMI Smart Hospital -konseptissa vastaanotto-
tapahtumaan yhdistetään automaattisesti siihen 

soveltuva tila, joka päätellään potilastieto-
järjestelmässä olevan ammattilaisen kalenteriva-
rauksen perusteella. Tilavarauksen tieto 
tallennetaan TIMMI Smart Hospital -järjestelmän 
kalenteriin, mistä henkilökunta näkee paitsi oman 
huoneensa, myös kollegoiden huoneet.

Asiakkaista huolehtiminen on samoin auto-
matisoitu: heistä otetaan TIMMI Itsepalveluauto-
maatilla koppi heti sisäänkäynnillä, jossa asiakkaat 
ilmoittautuvat vastaanotolleen tai asiakaspalvelu-
jonoon. Timmi Software “IPA” tulostaa asiakkaalle 
henkilökohtaisen tunnistenumeron, sekä ohjeet 
odotusaulan löytämiseksi asiointilipulle. Tämän jäl-
keen aulatiloihin sijoitetut TIMMI Infonäytöt 
ohjaavat asiakkaan oikean vastaanottohuoneen 
luokse. 

“Järjestelmästä näkee helposti, kun asiakas on 

paikalla, jolloin me hoitohenkilökunnassa kutsumme 

asiakkaan huoneeseen painamalla nappia suoraan 

Timmistä”, kertoo Pirten työterveyshoitaja Eriika 
Sauna-aho.

Pirten työterveyshoitaja Eriika 
Sauna-aho käyttää TIMMI -

järjestelmää työssään päivittäin:
 “Se toimii täysin niin kuin pitää!”

120

1200

135

toimitettua järjestelmää

huonetta suurimmassa TIMMI -järjestelmässä

integraatiota, mm. potilastietojärjestelmiin
ja kulunvalvontajärjestelmiin

TIMMI PÄHKINÄNKUORESSA
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Pirte etenee päättäväisesti
Kotimaisen tietojärjestelmän referenssit olivat kun-
nossa ja hinnoittelu kohdallaan, joten yhteiseen 
kehitystyöhön lähdettiin heti vuoden 2019 alussa, 
intensiivisten neuvottelujen jälkeen. TIMMI Smart 
Hospital -järjestelmä otettaisiin käyttöön kahdessa 
vaiheessa: ensimmäisenä tulisi asiakasvirtojen 
hallinta, ja tätä seuraava kakkosvaihe käsittäisi 
tilavarausautomaation. 

Aikataulu oli yhtä kunnianhimoinen kuin tavoitel-
lut hyödyt. Asiakasvirtojen ohjausjärjestelmä 
haluttiin toimintaan jo helmikuun loppuun men-
nessä - alle kaksi kuukautta siitä, kun virallinen 
tilaus tehtiin!

Itsepalveluautomaatit sekä infonäytöt toimitettiin 
Tampereelle nopeassa tahdissa, ja näiden 
integrointi potilastietojärjestelmään onnistui erino-
maisesti. “Me olemme toteuttaneet reippaasti toista 

sataa erilaista integraatiota, joten nämä ovat ihan 

meidän ydinosaamista”, Timmi Softwaren Jukka 
Valkonen toteaa. Niinpä, alle kahdeksan viikkoa 
projektin aloittamisen jälkeen, ensimmäiset 
asiakkaat jo ilmoittautuivat vastaanotoilleen Tim-
min IPA-laitteilla. 

Tämän myötä käytäviltä katosi eräs ääni, jonka var-
masti jokainen on tähän mennessä yhdistänyt 
lääkärikäynteihin: Pirtellä ei nimittäin enää kutsuta 
asiakkaita vastaanotolle hihkaisemalla heidän 
nimeään! Ilmoittautumisen yhteydessä järjestelmä 
antaa heille henkilökohtaisen asiointinumeron, 
joka tulostetaan asiakkaan asiointilipukkeelle. 
Tästä asiointilipukkeesta löytyy myös tiedot 
oikeasta odotusaulasta.

“Tietosuojan turvaamisen kannalta on tärkeää, ettei 

enää huudella nimillä vastaanotolle, vaan käytetään 

anonyymia asiointinumeroa”, tähdentää Pirten tieto-
hallintopäällikkö Nurminen.

Ylilääkäri Heli Kivimäen mukaan 

monityötilan suurelta 

kosketusnäytöltä on helppo 

löytää oikea kollega esimerkiksi 

konsultointia varten



CASE STUDY

TULOKSET

Tilavaraukset hoituvat nyt kätevästi
Tilavarausohjelmisto, jota TIMMI Smart Hospitalin 
asiakkaat ovat käyttäneet menestyksekkäästi jo 
pitkään, saatiin nopeasti käyttöön myös Ratinan 
stadionin yläpuolella. 

Pirten ylilääkäri Heli Kivimäen mukaan työsuunnit-
telu on nyt joustavampaa: vastaanottoaikoja, tiloja 
ja työvuoroja ollaan voitu käsitellä kätevästi 
erikseen, mikä on nostanut tehokkuutta merkit-
tävästi. 

“Tilavarausohjelmiston ansiosta on saatu käyt-

töastetta selkeästi nostettua, mikä on selkeä 

liiketoiminnallinen hyöty. Olemme lisänneet 

lääkärikeskustoimintaa työterveysaseman rinnalle ja 

kysyntää on riittänyt - kun käyttöastetta on nostettu 

pystytään palvelemaan entistä enemmän asiakkaita.”

Erityyppisten asiantuntijoiden työn hallinnointi on 
yksinkertaistunut. Pirtellä hyvinvointipäällikkönä ja 

fysioterapeuttina toimiva Minna Lahdenkauppi ker-
too, että esimerkiksi fysioterapeuttien työhön 
kuuluu paljon asiakaskäyntejä, jolloin työtä ei 
tehdä tietyssä toimipisteessä: 

“Erityisesti työterveyshuollossa pohdimme työn 

kuormittavuutta ja lähdemme herkästi asiakkaan 

työpisteelle tarkastamaan ergonomiaa. Olisi 

suorastaan mieletöntä, jos oma työhuone ammottaisi 

tyhjyyttään silloin, kun ei tee vastaanottotyötä.”

Yhteiset monityötilat, jotka on tarkoitettu muuhun 
kuin vastaanottotyöhön, ovat myös lisänneet työy-
hteisön kanssakäymistä niin paljon, että sen 
koetaan vaikuttaneen positiivisesti työviih-
tyvyyteen. 

Ylilääkäri Kivimäki kertoo, että tästä on ihan 
konkreettista näyttöä: “Työtyytyväisyyskyselyssäkin 

on näkynyt, että pirteläiset ovat nyt yhteisöllisempiä 

ja kommunikaatio toimii paremmin. On paljon luon-

tevampaa tehdä yhteistyötä, kun ollaan välillä 

samoissa tiloissa.“

Lääkärit tekevät kirjaustöitä samoissa tiloissa, 
missä HR, taloustiimi ja tietohallinto työsken-
televät - enää ei olla yksin omissa siiloissa, vaan 
osana suurempaa yhteisöä. 

“Yhteisöllisyys menee koko ajan eteenpäin ja 

moniammatillisuus korostuu. Täällä tehdään 

yhteistyötä eikä rajaa ole vedetty eri ammattiryhmien 

välille”, iloitsee Lahdenkauppi.  
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VASTAANOTTOHUONEISIIN

JONONHALLINTA OHJAA POTILAAT 

SUORAAN OIKEALLE OVELLE

KÄYTTÄMÄTÖN KAPASITEETTI

VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ 

NOPEASTI JA TEHOKKAASTI

INTEGRAATIO

INTEGRAATIO

INTEGRAATIO

TIETOJÄRJESTELMÄT

Työvuorojen 
suunnittelutyökalut

TILAVARAUS-

TIMMI Smart Hospitalin 
Tilavarausautomaatio yhdistää 

henkilöresurssit, tilatarpeet 
ja potilaiden vastaanottoajat 

tilavarauksiksi

TILAVARAUS

• Vastaanottotilat
• Erikoisvarustelut

• Erikoisosaaminen
• Työaikaprefenssit

• Varatut ajat
• Akuutit ajat

TULEVAISUUS
Seuraavia kehitysaskeleita otetaan 
yhteisessä tahdissa
Timmi Software Oy ja Pirte kehittävät seuraavaksi 
yhteistyössä TIMMI Smart Hospital -järjestelmän 
tilavarausautomaatiota. Älykäs algoritmi tarkistaa 
potilastietojärjestelmästä vastaanottoajat ja 
työvuorot, ja sitten täysin itsenäisesti hoitaa tilojen 
varaamisen. 

Järjestelmän täytyy ottaa myös huomioon eri työn-
tekijöiden erikoisosaamisen ja tiettyjen vastaanot-
totyyppien tiloille asettamat vaatimukset sekä 
vastaavasti vastaanottotilan tietoihin kirjattu 
varustus. Haaste on visainen ja tavoite kunnian-
himoinen, mutta kehitystyö etenee hyvää vauhtia 
tiiviissä yhteistyössä.

TIMMI Smart Hospital pyrkii siis jatkossa tuomaan 
entistä enemmän älyä terveydenhoitopalveluiden 
puitteisiin. Järjestelmä kerää valtavasti hyödyllistä 
dataa esimerkiksi asiakasvirroista: kuinka paljon 
ajanvarauksia tehdään tietyille viikonpäiville tai 
kauanko aikaa vastaanotoilla vietetään.

Tulevaisuudessa Timmi ja Pirte ovat miettineet 

kehittävänsä business intelligence-integraatioita, 
joilla tätä tietoa voitaisiin hyödyntää paremmin: 
esimerkiksi käyttödataan perustuvat ennusteet 
lomakausien käyttöasteelle mahdollistaisivat
entistä tehokkaamman resursoinnin.

Pirteläiset suosittelevat TIMMI 
Smart Hospitalia
Ylilääkäri Heli Kivimäki sanoo suosittelevansa Tim-
miä kollegoilleen. ”Olemme Pirtellä olleet todella 

tyytyväisiä Timmin järjestelmään. Moni asia hoituu 

paremmin ja selkeämmin.” 

“Omalta osaltani pystyn suosittelemaan Timmi Smart 

Hospitalia terveys- ja lääkärikeskuksiin, koska ainakin 

meillä se on toiminut hyvin.”

Pirte aikookin ottaa TIMMI Smart Hospitalin käyt-
töön koko laajuudessaan myös kaikissa muissa 
toimipisteissään. 

Pirten tietohallintopäällikkö Jukka Nurminen antaa 
TIMMI -järjestelmälle hyvän arvion: “Ratinan lisäksi 

Pirtellä on yhteensä kahdeksan toimipistettä Pirkan-

maalla ja harkitsemme TIMMI Smart Hospitalin 

käyttöönottoa myös näihin toimipisteisiimme. “

“Hyvä osoitus Timmi-järjestelmän joustavuudesta on 

se, että sitä voidaan soveltaa hyvin erilaisiin 

kohteisiin järkevin kustannuksin.“  

Timmi Software Oy www.timmi.fi myynti@timmi.fi

http://www.timmi.fi/
http://www.timmi.fi/
http://www.timmi.fi/


• Asiakaskokemus sujuvoitui

• Pirteläisten viihtyvyys parani

• Tilojen käyttöaste nousi

“Hyvä osoitus Timmi-järjestelmän joustavuudesta 

on se, että sitä voidaan soveltaa hyvin erilaisiin 

kohteisiin järkevin kustannuksin.“ 

KOLME VAIKUTUSTA

Jukka Nurminen
CIO

Pirte työterveys 
ja lääkärikeskus


