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Yksi asia sosiaali- ja terveyspalvelujen
tulevaisuudessa näyttää varmalta:
sähköiset palvelut lisääntyvät.
Jo nykyisellään voit asioida sähköisissä palveluissa monipuolisesti nettisivujen kautta mihin vuorokauden
aikaan tahansa. Voit varata aikoja hoitajilta ja Ristiinassa jopa lääkäriajan,
täyttää esitietolomakkeita, tehdä hakemuksia ja tilauksia sekä ilmaista
huolesi ikäihmisen tai nuoren puolesta tai lähisuhdeväkivallasta.
Pikkuhiljaa eteläsavolaiset opettelevat nettisivuilla myös kuntayhtymän Chat-palvelun käyttöön. Vastaanotoille tulijat ovat monissa
yksiköissämme voineet jo vuosikausia
kirjautua automaateilla vilauttamalla
Kela-korttia; myös se on ollut osa palvelujen sähköistymistä.
Kiitosta kohtelusta, kehittämisideoita tai tyytymättömyyttä voit kertoa useamman sähköisen palautekanavan kautta.
Tuorein tekstiviestillä toimiva palautekanavamme on paljastanut meille mukavan yllätyksen. Aivan ehdottoman valtaosa asiakkaistamme on
tyytyväisiä palveluihimme. Sosiaalisen median tai lehtien palstojen kautta tämä miellyttävä totuus ei aina saa
valaisua.
Kiitän lämpimästi kaikkia ammattilaisiamme vaikeina taloudellisina aikoina tehdystä erinomaisesta työstä!
Iso kiitos kuuluu myös kaikille niille alueemme asukkaille, jotka olette
rohkeasti lähteneet oppimaan uutta ja käyttämään Essoten sähköisiä
palveluja. Olette samalla säästäneet
paitsi aikaanne myös kuntayhtymän
eli viime kädessä veronmaksajien
kustannuksia.

Jatkossa te, hyvät eteläsavolaiset
ja kausiasujat, saatte nykyistäkin paremmin yhteyden meihin juuri sähköisten palvelujen kautta.
Digitalisaatio tulee näkymään
myös aiempaa enemmän ammattilaistemme työssä. Uudet sähköiset järjestelmät helpottavat päivittäisiä tehtäviä ja edellyttävät uuden oppimista.
Suuria uudistuksia on jo tehty. Täytyy kiittää myös jäsenkuntiamme Matkojenyhdistelykeskukseen mukaan
lähtemisestä. Lukemattomia työvaiheita saimme vähennettyä sen ansiosta.
Kaikkialla sähköiset järjestelmämme vähentävät rutiinityötä ja helpottavat asiakasprosessejamme. Niukkoja resurssejamme voidaan kohdistaa
paremmin asiakastyöhön, jonka tarpeet kasvavat vauhdilla ainakin seuraavat kymmenen vuotta.
Kaiken sähköistämisen keskellä
palvelemme myös heitä, jotka vielä
empivät sähköisten palvelujen käytössä tai eivät tule niitä koskaan käyttämään. Meille voi soittaa, meillä voi
tulla käymään. Me tuemme teitä tällä
Palveluoppaallakin.

RISTO KORTELAIN EN
Kuntayhtymän johtaja, Essote
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Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja
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Henri Nygren avustaa ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Ilkka Tarkiaista polven tekonivelleikkauksessa yhdessä Mia Martikaisen kanssa.

Mikkelistä saa huippuhyvät
tekonivelleikkaukset
Tekonivelleikkausten laatu on pysynyt maan huipputasolla Mikkelin keskussairaalassa. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
julkaisemista polven ja lonkan tekonivelleikkausten tilastoista.
Leikkausten laatua mittaa parhaiten vähäinen uusintaleikkausten
määrä kahden vuoden sisällä leikkauksesta. THL seuraa laatutasoa juuri
uusintaleikkausten määrillä.
Niille potilaille, joille oli vuonna
2016 tehty lonkan tekonivelleikkaus
Mikkelin keskussairaalassa, ei tarvinnut yhdellekään tehdä uusintaleikkausta kahden vuoden sisällä. Tulos oli
paras kaikkien tekonivelleikkauksia
tehneiden sairaaloiden vertailussa.
Myös aiemmassa vuoden 2014
mittauksessa tekonivelleikkausten
laatu oli maan huipputasoa.
– Korkea laatumme johtuu hyvistä tiimeistä ja erinomaisista hoitoprosesseista. Kokeneet kirurgimme ja
leikkaustiimimme tekevät tarkkaa ja
hyvää työtä, kiittelee Essoten johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski.
Hoitopolku on rakennettu tehokkaaksi ja tekonivelpotilaalle turvalliseksi. Itse leikkaus kestää alkuvalmisteluineen vain tunnin. Parhaimmillaan
leikatut pääsevät kotiin jo saman päivän aikana.

Leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen panostetaan fysioterapian
ammattilaisten avulla.
– Tekonivelpotilaan leikkaushoito on suunniteltu kokonaisuus, jossa
huolellinen esivalmistelu, varmistettu leikkausoperaatio ja asiantunteva kuntoutus muodostavat kokonaisuuden. Kaikki toteutetaan asiakkaan
yksilöllisten tarpeiden mukaisesti,
painottaa ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Ilkka Tarkiainen
Essotesta.
Lonkan ja polven tekonivelten
leikkaukset ovat olleet viime vuosina
paljon julkisuudessa, koska leikkauksia keskitetään yhä isompiin yksiköihin. Perusteena on ollut, että isommissa yksiköissä laatu paranee.
– Keskussairaalaamme passaa tulla leikkaukseen kauempaakin. Uudet
ultrapuhtaat leikkaussalit Kuumassa
sairaalassa antavat entistäkin paremmat mahdollisuudet pysyä tekonivelleikkausten laatujohtajana, Essoten
terveyspalvelujen vt. johtaja Santeri
Seppälä arvioi.
Erikoissairaanhoidon hoitopaikan
valinta tehdään yhdessä lääkärin kanssa.
Lähetteen tekevä lääkäri voi ohjata potilaan sovitusti esimerkiksi juuri Mikkelin keskussairaalaan. Kiinnostuitko?
Soita hoidonvaraaja 040 359 8191.
Soittoaika ti klo 9-10, ke-to 13-14.

Pertunmaa ja Puumala). Tarjoamme erikoissairaanhoidon palveluja myös Pieksämäelle ja Joroisiin.

Päätoimittaja: Jouni Vauhkonen, viestintäpäällikkö

Yli 3800 eri alojen ammattilaista uudistaa hyvinvointipalveluja noin 102 000 Etelä-Savon

Taitto: Antti Kääriäinen, viestintäsuunnittelija

asukkaalle. Hyvinvointikeskuksemme ja -asemamme tarjoavat lähipalveluina

Paino: Grano Oy, painos: 82.000 kpl

monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja.
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Ilkka Tarkiainen
luottaa tiimeihinsä
Lonkan ja polven tekonivelleikkauksia
urakoidaan Essotessa tänä vuonna noin
560 kappaletta. Kuuman sairaalan upouusissa leikkaussaleissa työskentelee ortopedistä 1-2 tiimiä päivässä. Tiimit tekevät useimmiten 4-5 proteesia päivässä.
Yhtä leikkaustiimiä vetää osastonylilääkäri Ilkka Tarkiainen. Hän valmistui
1999 kirurgiksi ja 2001 ortopediksi. Hän
on tehnyt miltei koko työuransa Mikkelin
keskussairaalassa elokuusta 2001 lähtien.
- Tässä työssä minua innostaa se, että
voin auttaa potilaita. En koskaan lupaa
potilaalle hyvää leikkaustulosta, mutta
kieltämättä aika moni on hyvän avun saanut, Tarkiainen sanoo vaatimattomasti.
Tekonivelten lisäksi Tarkiaisen monipuoliseen työnkuvaan kuuluu selkäleikkauksia ja traumatologiaa eli esimerkiksi
onnettomuuksiin joutuneiden leikkauksia. Tekonivelkirurgit ovat tärkeä osa Mikkelin keskussairaalan päivystysvalmiutta.
- Tiimimme ovat todella kovia ammattilaisia. Heidän kanssaan on helppo tehdä
yhteistyötä, Tarkiainen kiittelee.
Tekonivelkirurgin työ muistuttaa ulkopuolisen silmiin hieman puusepän askareita. Tarkiainen naputtelee taltalla luita sopiviksi uusille nivelille kuin puuseppä ikään.
Tarkiaisen harrastuksiin kuuluvatkin
erilaiset rakennus- ja remonttiprojektit
muun muassa kesämökillä. Hyviä kädentaitoja tarvitaan myös harvinaisemmassa
harrastuksessa, puukonteossa.

Lääkäreitä, onhan heitä
Tässä palveluoppaassa haluamme esitellä joitain
Essoten ammattilaisia.
Ettei jäisi epäselväksi, kun lääkäripulasta on puhuttu hyvin paljon: Meillä
on lääkäreitä, meillä pääsee hoitoon
kohtuullisessa ajassa, meidän lääkärimme tekevät huipputyötä.
Meillä on laajasti, yli kymmenellä
erikoisalalla, päivystävä sairaala. Vastaanottoja löytyy kaikista suurimmista alueemme kunnista ja taajamista.
Tätä sanaa toivon kaikkien Essoten
alueen asukkaiden ja kesäasukkaiden
levittävän.
Uudet talot ja tilat keskussairaalalla ovat helpottaneet uusien lääkäreiden rekrytointia. Tässä palveluoppaassa esitelty Hultin pariskunta tuli
Espoosta, Jorvin sairaalasta. Tuloa
helpotti Maarit Hultin kaipuu kotiseudulle ja unelmatyö keskussairaalalla.
Toisaalla tässä oppaassa esitellyt
Kuitusen sisarukset, lääkäri Ilari ja kätilö Emmi kävivät opiskelemassa muualla ja palasivat Mikkeliin. Hultien ja
Kuitusten kaltaisia tulijoita tarvitsemme lisää.
Perusterveydenhuoltoon
palkkaisin heti vaikka kymmenen lääkäriä

lisää. Aiemmilta organisaatioilta perimme ison perusterveydenhuollon
lääkärivajeen, joka täyttyy hitaasti.
Koko maata koskevien sote-ratkaisujen puuttuminen ei yhtään helpota tätä tuskaa, mutta emme ole tässä yksin. Ympäri Suomea on huutava
pula perusterveydenhuollon lääkäreistä. Hoitajapula kurkkii jo nurkilla.
Erikoissairaanhoidossa lääkäritilanne on ollut vakaampi ja parantunut
merkittävästi muun muassa kardiologiassa. Uusia ammattilaisia tarvitsemme
lähivuosina paljon eläköityvien tilalle.
Tarkastelin juuri Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoja hoitoon
pääsystä eri sairaanhoitopiireissä.
Sijoitumme lähes kaikissa erikoisaloissa keskivaiheille. Henkseleitä ei
voi paukuttaa, mutta hävetäkään ei
tarvitse.
Essoten porukka tekee hyvää työtä niukoilla resursseilla: kiitos tästä
kuuluu kaikille ammattilaisillemme.
Tervetuloa Essoteen, niin asiakkaat kuin uudet lääkäritkin ja muut
sote-ammattilaiset!
S AN TER I S EPPÄ L Ä
Terveyspalvelujen vt. johtaja, Essote

Kirurgi Anniina Laurema
kouluttaa uusia lääkäreitä
Anniina Laureman mieluisana työmaana ovat kirurgian päivystyksen kehittämisen ja käsikirurgian lisäksi uudet opetustilat,
simulaatio- ja koulutuskeskus.
- Lääkäriksii kasvavien kollegoiden koulutus on tärkein
panokseni niin omalle kuin sairaalan tulevaisuudellekin,
Laurema pohtii.
Mikkelin keskussairaala tarjoaa monipuoliset
käytännön koulutusmahdollisuudet kaikille terveysalan ja
monille muillekin sote-ammattilaisille.
Kuopion yliopisto käyttää Mikkelin osaamista osana lääketieteen koulutusta. Laadukas koulutusjakso toimii erinomaisena
rekrytointikeinona nuorille lääkäreille.
- Koulutussairaalana olemme ylpeitä potilaiden hyvästä suhtautumisesta opiskelijoihin. Te opetuspotilaat tarjoatte kasvaville lääkäreille korvaamattoman oppimistapahtuman, Laurema kiittelee.
Laurema on juurtunut tiukasti Etelä-Savon maaperään. Siviilissä maatila ja lapsiperheen arki pitävät jalat tiukasti maassa ja vapaaajan käyttöongelmat loitolla. Lapset käyvät kyläkoulua ja ”käsityöharrastukset eivät tahdo mahtua isommallekaan pihalle”.
- Kyllä kirurgin paras paikka on maalla, sanoo myös etätyö-mahdollisuuksia kehittävä Laurema.
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Toimiva perusterveydenhuolto
on kaiken
hoidon perusta.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Eeva Björkstedt työskentelee ylilääkärinä
Juvalla, Kangasniemellä ja Puumalassa sekä hoitaa myös hallinon tehtäviä.

Ylilääkäri Björkstedtin ura
aukeni opettajan kysymyksestä
Eeva Björkstedt sai inspiraation
uraansa koulussa yllättävältä taholta.
- Ajatus lääkärin työstä lähti itämään yläasteen kuvaamataidon
opettajan kysymyksestä: ”Tuleeko
sinusta lääkäri?” Lääkäriopinnot aloitinkin Kuopiossa suoraan lukion jälkeen, Björkstedt muistelee.
Björkstedt työskentelee nyt Essotessa Juvan, Kangasniemen ja Puumalan ylilääkärinä. Hän on kotoisin Jäppilästä, joka on nykyisin osa
Pieksämäkeä.
Ala on tuntunut Björkstedtille
omalta heti alusta lähtien. Hän kokee
olevansa onnekas, kun saa tehdä työtä, josta pitää aidosti ja josta voi olla
edelleen innostunut.
Juvalla hän aloitti lääkärinä vuonna
2007. Hallinnon tehtäviä työnkuvaan
on kuulunut vuodesta 2013 lähtien.
- Olen yleislääketieteen erikoislääkäri ja perusterveydenhuolto on minulle sydämen asia. Hallinnon töiden
lisäksi teen tällä hetkellä kliinistä työtä
lähinnä lasten ja nuorten parissa koululääkärinä Juvalla, Kangasniemellä ja
Puumalassa. Jonkin verran osallistun
myös päivystystyöhön muun muassa olemalla monitoimijapäivystyksessä yleislääketieteen takapäivystäjänä,
Björkstedt kertoo.

Vapaa-ajalla Björkstedt rentoutuu
musiikin parissa ja lukemalla tai äänikirjoja kuuntelemalla. Hän harrastaa
kuorolaulua ja lenkkeilee säännöllisesti koirien kanssa. Luonnon rauha
ja hiljaisuus tuovat hyvää vastapainoa
välillä kiireisiin työpäiviin.
Tärkeä elämän tasapainottaja on
myös perhe, joka ”pitää jalat maassa
ja työajat kohtuullisina”.
- Toimiva perusterveydenhuolto
on kaiken hoidon perusta. Haluan olla
aktiivisesti kehittämässä Essoten perusterveydenhuollon palveluja. Digitalisaatio ja tekniikan kehittyminen
antaa mahdollisuuksia, mutta myös
haastaa sekä ammattilaisia että potilaita uusiin toimintatapoihin, Björkstedt pohtii.

Eeva Björkstedtin vinkki
Kaikkien kannattaa opetella käyttämään Omakannan tietoja. Esimerkiksi
reseptien uusiminen sujuu kaikkein helpoimmin juuri Omakannan kautta.
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Kati Myllymäki luottaa
asiakkaanakin Mikkelin
keskussairaalaan
Kati Myllymäki tunnettiin sairaanhoitopiirin sanavalmiina johtajaylilääkärinä. Nyt Lääkäriliiton toiminnanjohtajana hän jatkaa edelleen
Mikkelin keskussairaalan asiakkaana.
- Kun olen itse ollut sekä lääkärin
että ylilääkärin tehtävissä sairaalassa,
niin olen oppinut tuntemaan osaavan
henkilöstön. Myös omat kokemukseni potilaana päivystyksessä ja päiväkirurgialla ovat olleet myönteisiä.
Kun siellä verhojen takana maatessani kuuntelin myös sitä, kuinka muita potilaita kohdeltiin ja hoidettiin, en
huomannut saavani erikoiskohtelua.
Kaikkia kohdeltiin ammattimaisesti,
asiallisesti ja ystävällisesti, Myllymäki kiittelee.

”Mikkelin keskussairaala on
ihmisen kokoinen sairaala”
Erityisesti Myllymäki pitää siitä, että
Mikkelin keskussairaala on ihmisen
kokoinen sairaala, ei mikään jättilaitos kuten yliopistosairaalat.
- Hatunnosto entisille työkavereilleni Mikkelin keskussairaalalle. Toivon
pysyväni terveenä, mutta jos tarve
tulee, niin luotan ammattitaitoonne.

Hultit tulivat Espoosta Essoteen
Upouusi teho- ja valvontaosasto sai
innokkaan työ- ja avioparin Espoosta. Mikkelin keskussairaalan Kuuman
sairaalan tehohoidon osastoa vetää
osastonylilääkärinä Maarit Hult.
Aviomies, tehohoitaja Teemu
Hult toimii samoissa työvuoroissa,
usein Maaritin työparina. Maarit arvostaa miehensä hoitajantaitoja.
- Kun Teemu on työvuorossa, meillä ajatusmaailma kulkee niin samalla
lailla. Ei tarvitse kuin vilkaista, niin
löytyy oikea väline tai lääke, Maarit
Hult kertoo.
Teemu Hultista tuli myös suuri
vahvistus uuteen koulutus- ja simulaatiokeskukseen. Molempien edellisessä työpaikassa Jorvin sairaalassa
Espoossa Teemu toimi tehohoidon
kouluttajana. Hän jatkaa samaa työtä
Mikkelissä.
Maaritille Teho- ja valvontaosaston vastuulääkärin pesti Mikkelissä
oli monella tapaa unelmaduuni, johon
oli pakko tarttua. Pari oli jo pidempään haaveillut Maaritin kotiseudulle
muutosta. Osastonylilääkärin paikan
avautuminen juuri omalta erikoisalta
aikaisti suunnitelmia.

Monessa sairaalassa teho- ja valvontaosastot ovat erillään. Mikkelissä
ne on nyt viety yhteen ja Hultit pitävät järjestelyä upeana.
- Tämä on minun kokoiseni kaupunki ja sairaala. Päivystys, teho ja
synnytykset ovat lähekkäin. Kun toimitaan samoissa tiloissa, niin nopeasti voidaan vaihtaa eri ammattilaisten
kesken näkemyksiä. Tilaa on hyvin.
Melkein kaikkialla HUSissa tilat on
vanhoja ja uudet toiminnot on ahdettu vanhoihin seiniin, vertaa yli 10
vuotta HUS:n eri yksiköissä palovammojen tehostetusta hoidosta vastannut Maarit.
- Tilat Mikkelissä on suunniteltu
sairaalaksi. Tehon ja valvonnan paikat
joustavat tarvittaessa, jos toisessa on
hoidettavia enemmän ja toisessa vähemmän. Ja tämä on keskellä kylää,
Teemu ylistää Kuumaa sairaalaa.
Pariskunnan yhteisenä tavoitteena on monipuolistaa Tehon ja valvonnan työntekijöiden osaamista. Jokainen potilas on erittäin vaativa ja
tarvitsee hyvin erilaista hoitoa kuin
toinen.

- Aiemmissa yksiköissä hoitajat erikoistuivat tehon tai valvonnan työhön. Nyt haluaisin madaltaa erikoisalojen aitaa vielä lisää ja laajentaa
hoitajien osaamista. Näin hoitajat voisivat tehdä erilaisia toimenkuvia myös
yksikön sisällä osaamisensa, omien
mieltymysten ja yksikön tarpeiden
mukaan, Maarit kaavailee.
Yhteistä aikaa pariskunnalle on
löytynyt pääkaupunkiseutua enemmän paitsi työssä myös vapaa-aikana.
Molemmat ovat intohimoisia maastopyöräilijöitä. Emolasta sujahtaa nopeasti Kalevankankaalle.
- Olemme juuri hankkineet läskipyörät. Pimeässä pyöräily on niiiiin
makeeta. Siellä unohtuu kaikki huolet,
Maarit iloitsee.

Hultien vinkki Essoten
asiakkaille:
Verenmyrkytys eli sepsis vie vuosittain
3000 potilasta tehohoitoon ja terveetkin voivat saada kuolemaan johtavan
infektion. Sepsis on infektion aiheuttama vaikea yleistynyt tulehdustila elimistössä. Se syntyy, kun bakteeri pääsee
elimistöön, eikä ihmisen puolustusjärjestelmä pysty syystä tai toisesta taistelemaan sitä vastaan.
Sepsiksen tunnistaminen on vaikeaa,
sillä oireet voivat olla moninaisia. Yleistilan nopea huononeminen, on tärkein
merkki. Usein sepsispotilaan vointi huononee tunneissa ja hän tuntee olevansa sairaampi kuin koskaan aiemmin. Jos
yleistila huononee sellaiseksi, ettei kykene tekemään mitään, on lähdettävä
lääkäriin.

Maarit ja
Teemu löysivät
unelmaduunit
Essotesta.
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Heikki Huttunen painaa seuratoverinsa Jukka Nyyssösen tatamiin Mikkelin kamppailuareenalla.

Brassijutsun Suomen mestari
työskentelee Kiiskinmäellä
Brasilialaisen jujutsun tuore Suomen
mestari Heikki Huttunen, 26, työskentelee päivätoiminnan ohjaajana Kiiskinmäen päiväkeskuksella. Työn ja urheilun sovittaminen on sujunut hyvin.
Kiiskinmäen päiväkeskus on Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen
yksikkö, joka tarjoaa asiakkailleen kuntouttavaa päivätoimintaa.
Ohjaajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää kuntouttavaa, asiakkaiden toimintakykyä tukevaa päivätoimintaa. Käytännössä työ
sisältää muun muassa kuntouttavien
pienryhmien ohjaamista, asiakkaiden
toimintakyvyn jatkuvaa arviointia ja
palveluohjausta.
- Ohjaajan työssä miellyttävimpiä
asioita ovat vaihtelevat työpäivät vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaiden
kanssa sekä vapaus ja vastuu toiminnan

suunnittelussa. Arkea piristävät mukavat asiakkaat ja aurinkoinen työyhteisö,
Huttunen kehuu Kiiskinmäkeä.
Huttunen on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja kotoisin Savonlinnan
Kerimäeltä.
- Olemme todella iloisia ja ylpeitä, että meillä on Suomen mestari töissä. Heikki on tuonut työyhteisöön uutta ja tuoretta näkökulmaa asiakkaiden
kuntouttavan päivätoiminnan toteuttamiseen. Mitalikahvit joimme Kiiskinmäellä, kertoo Essoten päivätoiminnan
esimies Aija Laasonen.

”Brassijutsu” syntyi
judosta ja jujutsusta
Brasilialainen jujutsu on judosta ja japanilaisesta jujutsusta polveutunut itsepuolustuslaji, joka nimensä mukaisesti sai alkunsa Brasiliassa.

Itsepuolustukseen suunnatusta lajista kehittyi sittemmin myös kilpaurheilulaji. Brasilialaisessa jujutsussa ottelut käydään pääsääntöisesti matossa,
mutta jokainen ottelu alkaa seisomaasennosta. Sallittuja tekniikoita ovat
muun muassa heitot, hallintaotteet, nivellukot ja kuristukset.
Otteluasuna on kilpailusta riippuen
joko kimono, eli gi tai kevyempi otteluvarustus, eli ns. shortsit ja t-paita.
- Brasilialaisen jujutsun (pukupainin)
Suomen mestaruudet minulla on vuosilta 2016, 2017 ja 2019. Lisäksi voitin
viime vuonna myös ilman pukua oteltavan No-Gi Suomen mestaruuden.
Kimonon kanssa painoluokkani on
-88,3 kg ja ilman pukua otellessa -85,5
kg, Huttunen sanoo.

Vanhus- ja vammaispalvelujen
Palveluneuvo palvelee
koko Essoten alueella

Palveluneuvo auttaa mm.
seuraavissa asioissa:
• Kotiin annettavat palvelut
ja tukipalvelut

015 211 557

• Omaishoito

(ma–pe klo 8.00–16.00)

• Palveluasuminen
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• Hyvinvointiteknologia
(esim. turvarannekkeet
• Kuljetuspalvelut
• Asunnonmuutostyöt

Essotesta voi
antaa palautetta
monin tavoin
Tavataan
Omatorin
kohtaamispisteellä.

Essoten päivätoiminnan ohjaaja Päivi Meskanen villitsi yleisön tuolitanssiin Omatorin
1-vuotis syntymäpäiväjuhlissa. Musiikista vastasi orkesteri Matti & the Boys.

Omatori palvelee, ohjaa ja neuvoo
Mistä erilaiset palvelut
löytyvät? Askarruttaako
kotona pärjääminen,
terveys tai lääkitys? Miten
omaa hyvinvointia voi edistää? Mistä löytyy mielekästä tekemistä?
– Me autamme Omatorilla löytämään vastauksen näihin kysymyksiin, lupaa palvelupäällikkö Pirjo
Ihalainen Essoten vanhus- ja vammaispalveluista.
Mikkelin torin laidalta löytyvälle
Omatorille on koottu helpottamaan
kansalaisten asiointia Essoten työntekijöitä, useita yrityksiä, yhdistys- ja

vapaaehtoistoimijoita ja seurakunnan
työntekijöitä.
– Omatori perustettiin, jotta ikääntyvillä, pitkäaikaissairailla, vammaisilla ja kaikenikäisillä omaishoitoperheillä olisi kynnyksetön kohtaamispaikka
ja palvelut helposti saatavissa. Nyt
ajatusta on laajennettu ja kuka vain
on tervetullut hyödyntämään esimerkiksi hyvinvointipalvelujamme tai mukaan vapaaehtoistoimintaan, Ihalainen kertoo.
Omatorin
kohtaamispisteellä voi käydä myös kahvittelemassa, haastelemassa tai osallistua kohtaamispisteen avoimeen toimintaan.
Kohtaamispisteen ohjelma on löydettävissä osoitteessa www.omatorille.fi,
Mikkelin kaupunkilehdestä tai omatorin infosta.

Hektori
Omatorilla sijaitsee myös arkiteknologian näyttelytila, Hektori, jossa voi
tutustua kotona asumista tukevaan
teknologiaan ja apuvälineisiin Omatorin työntekijän opastuksella.
Omatorilla työskentelee kaikkiaan noin 132 henkilöä, joista Essoten
työntekijöitä on 73. Monet Essoten
työntekijät Omatorilla palvelevat
koko kuntayhtymän aluetta: Palveluneuvon ja etäpalvelujen työpisteet sijaitsevat siellä.
Vanhus- ja vammaispalvelujen vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan
ilmoittautumalla Palveluneuvon numeroon 015 211 557 tai olemalla yhteydessä Omatorilla työskentelevään
Essoten päivätoiminnan ohjaaja Päivi
Meskaseen (paivi.meskanen@essote.fi).

Hyvinvointi- ja arkiteknologian
esittelytila Hektorissa löytyvät:
• Essoten kautta saatavat laitteet
ja apuvälineet
• Vanhustyön keskusliiton
arkiteknologiasalkku
Monitoimijakeskus Omatori
Porrassalmenkatu 21, 2 krs.
Avoinna ma-pe klo 8-16
Puh. 015 211 557
(Essoten Palveluneuvo)

• Yritysyhteistyön kautta esillä
olevat tuotteet
Apuvälineisiin voi tutustua Hektorissa,
kuvassa lääkekello.
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• Ns. markettituotteet, jotka
asiakas voi hankkia itse

Essoten tavoitteena on hyvä asiakasta ja potilasta
huomioiva palvelu. Palvelussa koetun ongelman
selvittämisen tai kiitoksen antamisen voi aloittaa
keskustelemalla asiointi- tai hoitopaikan edustajan kanssa.
Essote myös kysyy asiakkailta palautetta useiden kanavien kautta. Kiitokset, kehitysehdotukset ja moitteet
menevät paremmin perille kuin esimerkiksi sosiaalisen median kautta ja
johtavat usein kehitystoimiin.
Uusin Essoten palautejärjestelmä
toimii tekstiviestien avulla. Palvelussa käymisen jälkeen osa asiakkaista
saa tekstiviestin käyntiä seuraavana
arkipäivänä.
Viestiin vastaamalla tai viestissä olevaa linkkiä klikkaamalla pääsee
kertomaan asiointikokemuksestaan
sekä myös antamaan vapaamuotoisesti käyntiin liittyvää palautetta.
Palautetta on aluksi kysytty päivystyksen, vastaanottoalueen (keskussairaala ja Mäntyharju) ja suun
terveydenhuollon asiakkailta Mikkelissä ja Mäntyharjulla. Myöhemmin
palautejärjestelmä laajenee Essoten
muihinkin palveluihin ja ne näkyvät
toimipaikkojen info-näytöillä.
– Palaute on julkaistu Essoten
nettisivuilla ja mobiiliapplikaatiossa. Tekstimuodossa annetut viestit
lähtevät yksiköihin, joissa niitä hyödynnetään palvelujen laadun parantamiseksi, kertoo Essoten palveluohjauspäällikkö Tuula Taivalantti.

Anna palautetta helposti
nettisivujen kautta
Helpoin mahdollisuus antaa muuten
palautetta on Essoten etusivulta löytyvä Anna palautetta - vaikuta! nappi.
Sieltä löytyvän Sotepalautteen avulla autat kuntayhtymää kehittämään
palveluja.
Napin takaa löytyvät nopeasti
myös sosiaali- ja potilasasiamiehen
tiedot.

Sosiaali- ja potilasasiamiehet ohjaavat
Sosiaali- ja potilasasiamiehet kertovat
asiakkaille heidän oikeuksistaan ja ohjaavat tarvittaessa tekemään muistutuksen tai kantelun.
– Hoitoon tai kohteluun tyytymätön voi tehdä kirjallisen muistutuksen, johon vastataan kirjallisesti noin
kuukauden kuluessa. Mikäli muistutusvastaus ei tyydytä, on mahdollista
tehdä asiasta kantelu, kertoo sosiaalija potilasasiamies Irja Tikka.
Asiamiehen tehtäviin kuuluu asiakkaan ja potilaan oikeuksista tiedottaminen sekä raportointi oikeuksien toteutumisesta. Asiamiespalvelut
ovat maksuttomia.
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– Autamme tarvittaessa ongelmatilanteiden selvittämisessä, kerromme sosiaalihuollon asiakkaan ja terveydenhuollon potilaan oikeuksista,
neuvomme ja avustamme muistutusten ja potilasvahinkoilmoitusten teossa, sanoo sosiaali- ja potilasasiamies
Virpi Huuhka.
Essotessa työskentelee kaksi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen sosiaali- ja potilasasiamies ja he palvelevat kuntayhtymän tuottamien
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttäjiä.
– Sosiaaliasiamiespalvelun piiriin
kuuluvat kaikki alueen sosiaalihuollon palveluja tuottavat yksiköt, kertoo sosiaali- ja potilasasiamies Miia
Brunou.
Vuoden 2020 alusta myös Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat alkaneet ostaa sosiaalija potilasasiamiespalvelut Essotelta.

Sosiaali- ja potilasasiamiehet tavoittaa
ma-pe klo 9–14 044 351 2818
sosiaali.potilasasiamies@essote.fi

Neuvolat saavat 1.2.
yhteisen puhelinnumeron
Äitiys- ja lastenneuvolan puhelinnumero muuttuu
yhteiseksi kaikissa Essoten alueen kunnissa.
Uusi numero on 015 744 7744 Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen,
Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan
ja Puumala neuvoloissa.
Uuteen numeroon vastataan arkisin ma - pe klo 7.30 - 14 (sihteeri 7.3014, terveydenhoitaja 8-14). Ainoastaan
perhesuunnitteluneuvoloihin
jäävät käyttöön omat puhelinnumerot ja soittoajat.
- Yhden numeron kautta asiakkaamme saavat paremmin puhelimitse yhteyden neuvolaan ja

oikea-aikaisesti asiantuntijan apua.
Numeroon vastaa aina sihteeri ajanvarausasioissa ja terveydenhoitajat
antavat ohjausta ja neuvontaa. Tarvittaessa terveydenhoitajat voivat jättää soittopyynnön asiakkaan omalle
terveydenhoitajalle, kertoo Essoten
neuvola- ja perhepalvelujen esimies
Noora Valjakka.
Muut lasten- ja äitiysneuvoloiden sekä neuvoloiden terveydenhoitajien suorat numerot poistuvat asiakkaiden käytöstä. Myöskään

tekstiviestiyhteydenottoihin ei vastata enää 1.2. jälkeen.
Yhteisen neuvolapuhelimen lisäksi neuvoloiden asiakkaiden käytössä
on Kiireetön yhteydenotto -palvelu
Essoten nettisivuilla.

Essoten neuvolat 1.2. alkaen
015 744 7744
ma-pe 7.30–14.00

Matkojenyhdistelykeskus (MYK) järjestää mm. asiointimatkat ikäihmisille ja vammaisille.

Sote-matkat yhdistelee nyt MYK
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen matkoja järjestävä
keskus on aloittanut Essoten alueella vuoden alussa.

Välkkäri auttaa
nuoria

Välkkäri auttaa, kun herää
huoli nuoren päihteiden
käytöstä tai mielenterveysongelmista. Omasta
itsestäänkin voi huolestua.
- Jos olet 13–17-vuotias nuori ja sinulla on huolia ja mieltä askarruttavia asioita niin ota rohkeasti yhteyttä meihin. Neuvoa voi kysyä myös
nimettömästi, vinkkaa sairaanhoitaja
Tarja Jääskeläinen Välkkäristä.
Kuka tahansa muukin voi ottaa
yhteyttä Välkkäriin, esimerkiksi läheiset, vanhemmat, sote-ammattilaiset, opettajat ja tuttavat. Yhteyttä kannattaa ottaa, jos nuoren
käyttäytymisessä ilmenee muutoksia, toimintakyky laskee, hänelle tulee
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koulupoissaoloja,
jaksamattomuutta, mielialan laskua, ahdistuneisuutta,
päihteiden käyttö, syömiseen liittyviä
pulmia tai muuta huolta herättävää.
- Nuorten Välkkäri-työryhmässä toimii useasti eri ammattilaisista
koostuva tiimi ja tiimillä on mahdollisuus jalkautua nuorten pariin.
Nuoren tilanne selvitetään Välkkärissä kokonaisvaltaisesti ja avuntarve arvioidaan yhteistyössä nuoren ja hänen yhteistyötahojensa
kanssa. Nuorta tavataan työryhmässä pääsääntöisesti 1-5 kertaa ja arvioidaan hänelle sopivat palvelut. Toiminta Välkkärissä perustuu pääosin
perhe- ja verkostotapaamisiin sekä
tukikeskusteluihin.
Pääpaikka Välkkärillä on Mikonkadulla, mutta työryhmä jalkautuu
ympäri Essoten aluetta.

Nuorten Välkkäri-työryhmä
040 359 6609
ma-to 8-16, pe 8-14, la-su 9-17

Essoten myöntämiä asiointi-, virkistys-, työ-, opiskelumatkoja käyttävät
pääasiassa ikäihmiset ja vammaiset.
Mykin kautta tilataan myös veteraanien -ja sotainvalidien matkat.
Matkojenyhdistelykeskuksen
(MYK) kautta sote-matkat järjestyvät
vuosittain yli 2000 henkilölle.
Keskuksen piiriin kuuluvat Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju Pertunmaa ja Puumala, joille Essote tuottaa kaikki sote-palvelunsa.
Mukaan lähti myös Pieksämäki, jolle
Essote tuottaa ainoastaan erikoissairaanhoidon palvelut. Ainoastaan Juva
jättäytyi keskuksen ulkopuolelle.
Essoten myöntämät matkat tilataan jatkossa Mikkelin alueella tutusta Kyytineuvon numerosta 015 194
6000, joka siis laajenee käyttöön liki
koko kuntayhtymän alueelle. Kyytineuvo poistuu terminä ja jatkossa matkatilausten välittäjänä on 24/7 päivystävä
matkojenyhdistelykeskus.
MYKistä voi tilata matkoja
myös sähköpostilla ja tekstiviesteillä, jos muu tilaamistapa ei ole tilaajalle
mahdollinen.

- Palvelutarpeen arvioinnit ja asiakaspäätökset matkaoikeuksista tehdään edelleen Essoten vanhus-ja
vammaispalveluissa.
Uusissa
käytännöissä on varmasti aluksi kaikilla opeteltavaa, mutta ketään ei jätetä matkatta. Pystymme nyt uusien
asiakasprofiilien johdosta entistä paremmin huomiomaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet, arvioi päivä- ja työtoiminnan esimies Arja Brotkin Essoten
vanhus- vammaispalveluista.
Asiakkaille MYK tuo useita helpotuksia. Jatkossa asiakas ei tarvitse tikettikortteja kuljetuksissa. Matkojen
yhdistämiskeskus ohjaa asiakkaista oikeisiin hänelle soveltuviin kuljetuksiin.
Asiakkaan tarvitsee vain tarvittaessa
todistaa henkilöllisyytensä taksissa.
Essote ostaa MYKin palvelut Sansia
Oy:ltä ja yhtiö hoitaa kuljetusyritysten
kilpailutukset. Aiemman Mikkelin alueen Kyytineuvon tapaan matkojen välitys tapahtuu edelleen Mikkelistä.
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Tilaa
sote-matkat
MYKistä
Essoten ikäihmisille,
vammaisille, veteraaneille ja
sotainvalideille myöntämät
asiointi-, virkistys-, työ-, opiskelumatkat tilataan Matkojenyhdistelykeskuksesta (MYK)

015 194 6000
Matkojen tilaaminen
Tilaus tulee tehdä viimeistään 1,5 tuntia
ennen matkanlähtöaikaa. Meno- ja paluukyyti kannattaa tilata samalla kertaa, jos
mahdollista. Myös useamman matkan voi
tilata kerralla.
Kuljetuspalvelumatkat voi tilata myös
sähköpostitse osoitteesta myk@sansia.fi
Tilaukset sähköpostitse edelliseen arkipäivään klo 14 mennessä.

Kuitusen
sisarukset
Essotessa

Osastonhoitaja Anu Rasimus iloitsee Mikkelin hammashoitolan uusista ajanmukaisista tiloista.

Uusi hammashoitola löytyy
helposti Mikkelin torin laidalta

Emmi Kuitunen esittele veljelleen Ilarille Perhetalon synnytyssalin ilmajoogakankaan käyttöä

Kuitusen sisarukset Emmi ja Ilari työskentelevät Mikkelin keskussairaalalla.
Ilaria kannusti alalle erityisesti isosisko Emmin esimerkki.
- Sain pienempänä myös hyvät kokemukset terveydenhuollosta. Lukiossa ammatinvalintaa tehdessäni
ajattelin, että alalla on hyvä työllisyystilanne, yleislääketieteen vastaanotolla lääkärinä työskentelevä
Ilari Kuitunen kertoo valinnoistaan.
Nuoret lääkärit ovat kiitelleet vanhempien kollegoiden hyvää tukea Mikkelin keskussairaalalla, niin Ilarikin.
- Hyvien ja osaavien työkavereiden kanssa töissä jaksaa paremmin.
Apua saa tarvittaessa, Ilari kehuu.
Työssä Ilaria innostavat jatkuvasti hyvät potilaskohtaamiset, joissa
parhaimmillaan saadaan potilaalle oikea hoito ja kaupan päälle onnistunut
kokemus vastaanotosta. Työn ohella
hän väitteli äskettäin tohtoriksi.
- Lapsipotilaiden kanssa toimiminen neuvolassa, kouluilla ja päivystyksessä on mahtavaa. Lapset ovat
kohtaamisissa vilpittömiä ja näyttävät sen hetken tuntemukset suoraan,
Ilari iloitsee.
Lapsista pitää valtavasti myös kätilönä työskentelevä isosisko Emmi
Kuitunen. Ennen alalle päätymistä
hän teki mutkan Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa, mutta sieltä ei löytynyt omalta tuntuvaa tekemistä.

- Katsoin ammattikorkeakoulun
listalta koulutuksia ja selvitin, minne
on hankalinta päästä ja mikä on kattavin korkeakoulututkinto. Hain ja pääsin opiskelemaan kätilöksi vuonna
2010, Emmi muistelee.

Emmin vinkit odottaville ja
synnyttäneille äideille
Synnytysten ja synnytysvalmennuksen
nettisivut ovat uudistuneet. Kannustan
myös perehtymään kätilö-chattiin maanantaisin ja torstaisin. Ennen synnytystä
kannattaa lukea ja täyttää Synnytystoivelomake Essoten sähköisten palvelujen
kautta.

Ilarin vinkki päivystykseen
tuleville
Soita numeroon 116 117 ennen päivystykseen hakeutumista. Parhaimmillaan
vaiva voidaan ratkaista jo puhelimessa
tai ohjata suoraan oikeaan hoitopaikkaan päivystyksen sijasta. Näin muut
potilaat välttyvät odotukselta.
Syksyllä 2012 hän suoritti kotiseudulla Mikkelissä ensimmäisen kätilöopintojen harjoittelun silloisessa
Vauvalassa.
- Se oli siinä: PAM. Jäin koukkuun
kätilötyöhön. Olin siitä onnekkaassa
asemassa, että täältä luvattiin töitä
heti valmistumisen jälkeen. Suuntasimmekin opintojen jälkeen mieheni
kanssa takaisin Mikkeliin, hän kertoo.
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Emmiä viehättää kätilön työssä se,
että jokainen päivä on erilainen, jokainen synnytys on erilainen ja jokaisen
asiakkaan kanssa täytyy löytää yhteinen sävel. Työtä tehdään omalla persoonalla ja käsillä.
- Tässä työssä joutuu jatkuvasti pois omalta mukavuusalueelta ja
adrenaliini virtaa. Pitää pystyä tekemään itsenäisiä ja nopeita päätöksiä,
mutta ennen kaikkea yhteistyötä asiakkaiden ja kollegojen kanssa, Emmi
pohtii.
Hän kiittelee vuolaasti työyhteisöään ja Essotea työnantajana.
- Olen päässyt osallistumaan moneen projektiin ja päässyt laajentamaan omaa ammattitaitoani. Viimeksi
toimin muuttokoordinaattorin työssä Perhetalon muuton yhteydessä,
Emmi kertoo.
Yhteisiä asioita sisarusten välillä
löytyy paljon: jalkapallo (Emmi kannattaa Englantia ja Ilari Saksaa, mutta molemmilta löytyvät MP:n pipot),
musiikki (Emmi soitti viulua ja Ilari pakotettuna selloa), tukkamuoti ja ”yhtä
huono huumori”.
- On kiva, että pikkuveljelle voi
aina soittaa. Nykyään saamme myös
hyviä keskusteluja yhdistämällä työtä eri näkökulmista. Isosiskon oikeudella voitan väittelyt edelleen, Emmi
nauraa.

Mikkelin kantakaupungin alueen
hammashoitolat muuttivat marraskuussa torin laidalle entiseen Anttilan talon ensimmäiseen kerrokseen.
Osoite on Porrassalmenkatu 21.
- Asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä keskeiseen sijaintiimme. Meidät
löytää helposti. Me työntekijät olemme iloinneet uusista ajanmukaisista
työtiloista, kehuu osastonhoitaja Anu
Rasimus.
Hammashoidon ajanvarauksen puhelinnumero pysyi muutoissa ennallaan 015 194 4410.
Ajanvarauksen numerosta saa
hammashoidon ajat Essoten täysjäsenkuntien alueella (Hirvensalmi, Juva,
Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,
Pertunmaa, Puumala). Soittoaika on arkisin klo 7.30 – 15.00 ja viikonloppuisin
ja arkipyhinä klo 9.00 – 10.00.
Ajanvarauksesta saa hoidon tarpeen arvioinnin perusteella joko ajan
tai ohjeistusta hoitoon.
- Hammashoidon ajanvarauksen
ollessa suljettuna soitetaan kiireellisissä asioissa Päivystysavun numeroon
116 117, Rasimus opastaa.
Päivystysavun numerossa tehdään
hoidon tarpeen arviointi, kun kyseessä on päivystyksellinen vaiva. Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden
vaikeutumisen edellyttämää välitöntä, yleensä alle vuorokauden kuluessa

tapahtuvaa, arviointia ja hoitoa. Kyse
on tilanteesta, jossa hoitoa ei voida siirtää seuraavaan päivään.
Oman ajan voi tarkistaa myös Essoten sähköisistä palveluista pankkitunnuksilla tai mobiilitunnuksilla yli
15-vuotias asiakas ja alle 10-vuotiaan
lapsen ajan vanhempi (edellyttää Puolesta asiointi -sopimusta, jonka voi
myös tehdä Essoten sähköisten palvelujen kautta).
Ajanvarauspalvelusta asiakas näkee myös kaikki muut ajanvarauksensa
Essoten yksiköihin. Essoten ajanvarauspalvelu löytyy kuntayhtymän etusivun kautta www.essote.fi.

Pysäköinti toriparkista,
kadun varrelta tai satamasta
Hammashoidon asiakkaille ei ole
mahdollista varata pysäköintipaikkoja erikseen kiinteistön läheisyydestä. Pysäköintipaikkoja löytyy toriparkista, katujen laidoista ja esimerkiksi
sataman pysäköintialueesta on ylikulkusiltaa pitkin lyhyt kävelymatka
hammashoitolaan.
Porrassalmenkadun
laidassa
Nordean edessä on kaksi inva-paikkaa ja taksien saattoliikenne onnistuu
Porrassalmenkadun varsilla sisäänkäyntiovien läheisyyteen. Julkisilla
kulkuneuvoilla pääsee sujuvasti Mikkelin hammashoitolaan.
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Virpi Laine luotsaa
Mikkelin uutta
hammashoitolaa
Hammashoitolan potilaat ja lääkärit
ovat iloinneet uusista toimitiloista Mikkelin torin laidalla. Samalla sulkeutuivat
Pankalammen, Rantakylän ja Lähemäen
hoitolat.
Seuraava hammashoitoa koskeva uudistus tapahtuu kevään 2020 aikana, jolloin vuoden jokaisena päivänä järjestettävä hammaslääkäripäivystys siirtyy
sairaalan tiloihin.
- Hammashoito kehittyy koko ajan
monin tavoin ja sitä on mielenkiintoista
seurata. Meillä on hieno porukka ammattilaisia Essotessa töissä. Edes hammaslääkäripula ei näytä organisaatiotamme koettelevan. Tilat ovat avarat, tyylikkäät ja
valoisat, kiittelee uutta hoitolaa vetävä
ylilääkäri Virpi Laine.
Laine on kotoisin Varsinais-Suomesta
ja valmistunut Turusta hammaslääkäriksi. Mikkeliin hän muutti 90-luvun alussa
miehen työn perässä.
- Mikkeli on tuntunut ainoalta oikealta kotikaupungilta jo pitkään. Lapset ovat
täällä kasvaneet ja kaksi kolmesta on syntynytkin, Laine kertoo.

Hyvinvointikeskusten ja -asemien tietoja

PÄIVYSTYS, ENSIAPU (24/7)
Päivystysapu 116 117 (soita aina
ennen kuin saavut päivystykseen)
Vuorokauden ympäri
Mikkelin keskussairaalan
monitoimijapäivystyksessä
(Porrassalmenkatu 35–37)
HAMMASHOITO
015 194 4410
ma–pe 7.30–15.00, la–su 9–10.00
Kiireellisissä päivystystapauksissa
soita Päivystysapuun 116 117
SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS
044 794 2394 (24/7)
AKUUTTIPSYKIATRIAN
VASTAANOTTO
Sairaanhoitaja 044 351 6313
SYNNYTYS PERHETALO MIKKELI
Kätilöt 044 351 2251 (24/7)
HÄTÄNUMERO 112
Soita hätänumeroon kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti
viranomaisapua paikalle. Kun tiedät tai
epäilet hengen, terveyden, omaisuuden
tai ympäristön olevan vaarassa.

JUVAN
HYVINVOINTIKESKUS
Sairaalatie 3, 51900 Juva
Kiireellinen vastaanotto
ma - to klo 8 - 18, pe klo 8 - 16
020 690 252
Lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan
voi varata oman väestövastuualueenhoitajalta
ma klo 8 - 9.30, ti - pe klo 8 - 9
ma - pe klo 14 - 15.
Pohjoinen alue
020 690 293
Itäinen alue
020 690 294
Eteläinen alue
020 690 295
Läntinen alue
020 690 296
KANGASNIEMEN
HYVINVOINTIKESKUS
Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi
Lääkärin kiireellinen vastaanotto
ma - to klo 8 - 18, pe klo 8 - 16
015 7801 301
Ei-kiireellinen, normaali vastaanotto
ma - pe klo 8 -10 ja 13 -15
015 7801 501
Sairaanhoitajan puhelinneuvonta
ma - pe klo 8 - 9 015 7801 307
ma - pe klo 14 - 15 015 7801 504
MIKKELIN
HYVINVOINTIKESKUS
Yleislääketieteen vastaanotto:
lääkärien ja hoitajien vastaanotot
ma-to klo 8 -18, pe klo 8- 16
Porrassalmenkatu 35–37, Mikkeli,
Keskussairaalan B-sisäänkäynti
Terveysneuvo ja ajanvaraus
015 211 411 ma - pe klo 8-16

ANTTOLAN HYVINVOINTIASEMA
Taipaleentie 25 -29, 52100 Anttola
HUOM! Avoinna 3.2.2020 alkaen
Terveysneuvo ja ajanvaraus
015 211 411 ma - pe klo 8-16

MÄNTYHARJUN
HYVINVOINTIKESKUS
Sairaalantie 3, 52700 Mäntyharju
ma - pe klo 8 - 16,
ilmoittautuminen klo 15 mennessä.
Kiireetön neuvonta- ja ohjaus
015 770 1700 ma-pe klo 8-16

HAUKIVUOREN
HYVINVOINTIASEMA
Kankaalantie 2, 51600 Haukivuori
ma - to klo 8.00 - 15.30
pe klo 8.00 - 15.00
Terveysneuvo ja ajanvaraus
015 211 411 ma - pe klo 8-16

PERTUNMAAN
HYVINVOINTIASEMA
Virastokuja 1, 19430 Pertunmaa
ma -to klo 8.00 - 15.30, pe klo 8 - 15
Ajanvaraus 015 770 2600

HIRVENSALMEN
HYVINVOINTIASEMA
Haapaniementie 17, 52550 Hirvensalmi
ma - to klo 8.00 -15.30
pe klo 8.00 -15.00.
Terveysneuvo ja ajanvaraus
015 211 411 ma - pe klo 8-16

PUUMALAN HYVINVOINTIASEMA
Niementie 26, 52200 Puumala
ma-to klo 8.00 - 15.30, pe klo 8 - 15
Ajanvaraus ma - pe klo 7.30–10
015 194 4770
Muuna aikana:
Terveysneuvo ja ajanvaraus
015 211 411 ma - pe klo 8-16
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RISTIINAN HYVINVOINTIASEMA
Brahentie 10, 52300 Ristiina
ma - pe klo 8 -16
Terveysneuvo ja ajanvaraus
015 211 411 ma - pe klo 8-16
JOROISTEN TERVEYSASEMA
Sairaalatie 1, 79600 Joroinen
Ajanvaraus ma-pe klo 8-15
017 579 6999
Terveysaseman neuvonta
ma - pe klo 8-16 044 444 2534
Päivystys ja ensiapu
ma - pe klo 8-15 044 444 2542
Päivystys muina aikoina
klo 15.00-8.00 017 579 5000
Varkauden sairaala, Savontie 55
PIEKSÄMÄKI
Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki
Soittoajat ma, ti, to klo 8-15,
ke, pe ja arkipyhien aattona klo 8-14
015 788 4431
Kaikki vastaanoton puhelut
hoidetaan takaisinsoittoina.
Kiirevastaanotto
Sairaalantie 14, 76100 Pieksämäki
avoinna joka päivä klo 8 -21.30
Ennen kiirevastaanotolle hakeutumista
soita päivystysapunumeroon 116 117
Kuvantaminen (röntgen)
ma -pe klo 8 -11 050 351 1454
Jäppilän hoitajavastaanotto
Jäppilän Kirkkotie 16
015 788 4241
ma-to klo 8-9 ja 13 -14, pe klo 8-9
Naarajärven hoitajavastaanotto
Seunalantie 10 B
015 788 4256
ma-to klo 8-9 ja 13 -14, pe klo 8-9
Virtasalmen hoitajavastaanotto
Sepäntie 26 A
015 788 4261
ma-to klo 8-9 ja 13 -14, pe klo 8-9

Mikkelin keskussairaalan puhelinnumerot
Etkö tiedä, kenelle pitäisi soittaa?
Keskussairaalan puhelinvaihde auttaa 015 3511 ma - pe klo 8.00-16.00
LASKUTUSASIAT
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Kotihoito
Suun terveydenhuolto

Lastentaudit, ravitsemusterapeutti
040 359 8243
Lastenneurologian vastaanotto ma–pe klo 9–11
015 351 2340
Sairaanhoitaja ma–pe klo 14–15 044 351 9635
Leikkausosasto toimisto ma–pe klo 7.00–14.30
015 351 2830
Hoidonvaraajat ti klo 9–10, ke ja to klo 13–14
015 351 2838
(suu- ja leukasairaudet, korva-, nenä ja kurkkutaudit,
verisuonikirurgia)
Hoidonvaraajat ti klo 9–10, ke ja to klo 13–14
015 351 2723
(urologia, gastrokirurgia, lastenkirurgia)
Hoidonvaraajat ti klo 9–10, ke ja to klo 13–14
015 351 2858
(ortopedia, plastiikkakirurgia/rintasyöpä))
Kuntoutustutkimusyksikkö ma–pe klo 9–11
015 351 2366
Munuaissairauksien vastaanotto, soittoaika ti–to klo 8-9
015 351 2823
Naistentautien vastaanotto ma–pe klo 8–9
015 351 2332
Hoitokeskus ma–to klo 8–15, pe klo 8 -13
044 351 2628
Onkologian vastaanotto ma–to klo 8-15, pe klo 8 -13
044 351 2628
Hematologian vastaanotto ma–to klo 8-15, pe klo 8 -13
044 351 2628
Äitiys- ja sikiöseulontavastaanotto ma–pe klo 8–9
015 351 2253
Neurologian vastaanotto ma–pe klo 9–11
015 351 2337
Geriatrian vastaanotto ma–pe klo 9–11
015 351 2337
Silmätautien yksikkö ma–pe klo 9–11
015 351 2276
Sisätautien vastaanotto ma–pe klo 9–11
015 351 2302
Suu- ja leukasairaudet ma–pe klo 9–11
015 351 2350
Syöpäsairaanhoitaja ma–pe klo 8–15
044 351 6378
Naistentautien vastaanotto sairaanhoitaja ma–pe klo 8–9
015 351 2794
Lastenpsykiatrian vastaanotto
ma–to klo 8–15, pe klo 8–14
044 351 2374
Nuorisopsykiatrian vastaanotto ma - to 8 - 15, pe 8 - 14
050 351 3567
Kuvantaminen soittoaika arkisin ma–pe klo 8–11
015 351 2662

ma -pe klo 9–14
015 351 2566
015 351 3000
015 351 3100
015 351 3200

ASIAKASPALVELU
ma-pe klo 8–15
Erikoissairaanhoidon läheteja ajanvaraustiedustelut
015 351 2161
VASTAANOTTOJEN SOITTOAJAT
Yleislääketieteen diabetesvastaanotto:
diabeteshoitaja Irma Simpanen ma-pe klo 12 -13
044 7945574
diabeteshoitaja Merja Kurvinen ma-pe klo 12 -13
040 3597208
Diabeteskeskus (tarvitaan lähete tai palvelupyyntö):
diabeteshoitaja Kirsi Himanen
044 7945575
diabeteshoitaja Maarit Salminen
044 3512310
diabeteshoitaja Merja Kuosmanen
040 3598232
Endoskopiayksikkö ma–pe klo 9–11
015 351 2316
Geriatrian vastaanotto ma–pe klo 9–11
015 351 2337
Fysiatrian vastaanotto ma–pe klo 9–11
015 351 2442
Ihotautien vastaanotto ma–pe klo 9–11
015 351 2361
Infektiosairauksien vastaanotto ma–pe klo 9 -11
040 359 6693
Keuhkosairauksien vastaanotto ma–pe klo 9 -11
015 351 2381
Kipuvastaanotto ti ja ke klo 8 -9.30
044 351 6373
Kirurgian vastaanotto ma–pe klo 9 -11
015 351 2321
Korva-, nenä- ja kurkkutautien vastaanotto ma-pe 9-11
015 351 2350
Audiologia (kuulontutkija)
ma, ti, to, pe klo 8 -8.30 ja ma, ke klo 14–15
015 351 2356
Lastentautien ja lasten endokrinologian ma-pe klo 9 -11
015 351 2340
Sairaanhoitaja ma-pe klo 13 -15 044 351 9666
Lasten diabetesvastaanotto, ma–to klo 13.30–15
Sairaanhoitaja 044 351 2241

Huom!

Tarkistathan
juhlapyhien poikkeavat
aukioloajat osoitteesta

www.essote.fi
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Kuva: Kimmo Iso-Tuisku

Essoten johdon puhelinnumerot

NÄYTTEENOTTOPAIKAT
MIKKELIN ALUELABORATORION
ALUEELLA:

Kaikki Essoten puhelinnumerot löydät www.essote.fi/yhteystiedot
Sähköpostimme ovat muodossa etunimi.sukunimi@essote.fi
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT
Auvinen Satu, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
044 351 2302
Ahonen Jori, vastaava ylilääkäri
044 351 6475
Jauhijärvi Greta, palvelupäällikkö perhepalvelut
040 359 8151
Will-Orava Johanna,
palvelupäällikkö lapsiperheiden sosiaalipalvelut
044 794 2393
Kirvesmies Pirjo, palvelupäällikkö sosiaalipalvelut
040 522 5359

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT
Kaukonen Niina, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
044 794 4003
Asikainen Marju,
vastaava ylilääkäri (Jari Kankaanpää 31.8.2020 asti)
040 129 4295
Marjakangas Minna,
vanhus- ja vammaispalvelut vastaava sosiaalityöntekijä
044 351 2552
Ihalainen Pirjo, palvelupäällikkö, asiakasprosessit
044 351 6615
Paunonen Anne-Maarit, palvelupäällikkö, vammaispalvelut
040 359 6930
Loponen Maija, palvelupäällikkö, kotiin annettavat palvelut
050 389 5558
Räsänen Marjo, palvelupäällikkö, palveluasuminen
040 678 3013

TERVEYSPALVELUT
Seppälä Santeri,
terveyspalvelujen johtaja, ylilääkäri, päivystyspalvelut
040 359 6934
Laine Heikki, ylilääkäri, sairaalapalvelut
044 351 2283
Lappalainen Jarmo, ylilääkäri, vastaanottopalvelut
040 359 6613
Gärdström Hans, ylilääkäri, vastaanottopalvelut
044 794 4000
Häkkinen Heidi, ylihoitaja
040 359 6701
Koiramäki Salli, ylihoitaja
044 351 2570
Leppäkumpu Pia, opetusylihoitaja
040 359 7251
Mutanen Minna,
mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja
044 794 4300
Liukkonen Timo, vastaava ylilääkäri
044 351 4404
Tanninen Anri, palvelupäällikkö,
avopalvelut, nuorisopsykiatria, päihdehoitoyksikkö
040 129 4341
Laamanen Sirpa, palvelupäällikkö asumis- ja laitospalvelut
044 351 4171
Juhakoski Riikka, kuntoutuspalvelujen johtaja
044 351 9661
Purhonen Hilpi, palvelupäällikkö osastokuntoutus
040 522 1665
Hämäläinen Auli, palvelupäällikkö avokuntoutus
044 351 2440

HALLINTO
Virtaniemi Jaana, johdon sihteeri
044 351 2501
Tikkanen Pirkko, johdon sihteeri
044 351 2504
Pärnänen Marja-Liisa, johdon sihteeri
044 351 2390
Kortelainen Risto, kuntayhtymän johtaja
050 522 8677
Koski Jarmo J, johtajaylilääkäri
044 351 2541
Marjakangas Pasi, hallinto - ja henkilöstöjohtaja
044 351 9601
Vestala Vesa, talousjohtaja
044 351 2540
Ikäheimonen Merja, tietohallintojohtaja
044 351 2513
Thure Veli Matti, tila- ja tukipalvelujohtaja
044 351 9658
VIESTINTÄ
Vauhkonen Jouni, viestintäpäällikkö
040 359 6445
Juntunen Taru, viestintäassistentti
044 351 9699
Kääriäinen Antti, viestintäsuunnittelija
040 359 8009

MIKKELIN KESKUSSAIRAALA
Porrassalmenkatu 35–37, Mikkeli
ma–pe klo 7.10–14.45

Laboratoriotutkimuksiin
tarvitaan aina lähete,
jonka tekee terveydenhuollon ammattihenkilö,
esim. lääkäri tai
sairaanhoitaja.

Laboratorioiden näytteenotot
Laboratoriotutkimuksiin
tarvitaan
aina lähete, jonka tekee terveydenhuollon ammattihenkilö, esim. lääkäri
tai sairaanhoitaja.
Kesäasukkaan on mahdollista
käydä laboratoriokokeissa kotipaikkansa ulkopuolella ISLABin näytteenottopisteissä hoitosuunnitelmansa
mukaisesti. Tästä asiakkaan on tehtävä etukäteen ilmoitus sekä kotikunnan että valitun ”kakkospaikkakunnan” terveyskeskukselle.

ISLAB ei käsittele maksusitoumuksia, vaan asiakkaan täytyy hakea
lähete laboratoriokokeisiin kesämökkipaikkakunnan terveyskeskuksesta.
ISLABin laboratorioihin voi tulla myös yksityislääkärin määräämiin
laboratoriotutkimuksiin. Asiakkaalta laskutetaan silloin tutkimuksista
Islabin normaalin hinnoittelun mukaiset hinnat ja tulokset postitetaan
asiakkaalle.

Varaa netissä

tai puhelimitse

(Kuvake etusivulla)

(ma-pe klo 12.00 — 14.00)

 044 71 7 8888

Julkisen terveydenhuollon asiakas voi valita palvelupisteensä koko maan alueelta.
Terveysaseman vaihto edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä sekä
nykyiselle että tulevalle terveysasemalle. Vastuu hoidosta siirtyy uudelle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua, kun ilmoitus on
vastaanotettu.

- Lääkäripulasta on puhuttu paljon. Lääkärille kyllä pääsee tarvittaessa edelleen ja varsinkin kesäisin lääkäreitä on meillä hyvin. Kannattaa myös
kokeilla sähköisiä palvelujamme, vinkkaa johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski.
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Terveysaseman vaihdat kätevästi Essoten nettisivuilta sähköisen asioinnin kautta www.essote.fi tai tulostamalla lomakkeen nettisivuilta
(hakusana ”terveysaseman vaihto”).
Essotessa terveysasemia kutsutaan
hyvinvointikeskuksiksi ja -asemiksi.

(Kuvake etusivulla)

Jos asiasi ei ole kiireellinen, mutta vaatii selvittelyä lähipäivien aikana varaa aika NOPA-palveluun. Palvelu soveltuu esim. terveysongelman selvittelyn aloitukseen, lääkepistoksiin ja lääkehoitoon liittyviin
kysymyksiin. Lääkäri osallistuu hoitoon tarvittaessa.
Palvelu on saatavilla: Haukivuori, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi,
Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina

Palveluopas

JUVAN HYVINVOINTIKESKUS
Sairaalantie 3, 51900 Juva
ma–pe klo 7.10–11.00
JÄPPILÄ
Kirkkotie 16, 77570 Jäppilä
ke klo 8.00–10.00 (Ei ajanvarausta)
KANGASNIEMEN
HYVINVOINTIKESKUS
Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi
ma–pe klo 7.10–11.30

PERTUNMAAN
HYVINVOINTIKESKUS
Virastokuja 1, 19430 Pertunmaa
ti ja to klo 7.30–10.00

PUUMALAN HYVINVOINTIASEMA
Niementie 26, 52200 Puumala
ma ja ke klo 8.00–11.30

Varaa aika netissä

Kesämökkiläinen, vaihda Essoteen!

HIRVENSALMEN
HYVINVOINTIASEMA
Haapaniementie 17, 52550 Hirvensalmi
ti ja to klo 7.20–11.00

PIEKSÄMÄKI
Tapparankatu 1–3, 76100 Pieksämäki
ma–pe klo 7.00–14.30
(päivystysasiakkaat iltaisin
klo 14.00–20.30, la ja su klo 8–14.30)

Nopean palvelun
hoitajan vastaanotto
www.essote.fi

HAUKIVUOREN
HYVINVOINTASEMA
Kankaalantie 2, 51600 Haukivuori
ma ja to klo 7.20 - 11.00

MÄNTYHARJUN
HYVINVOINTIKESKUS
Sairaalatie 3, 52700 Mäntyharju
ma–pe klo 7.10–11.00

AJANVARAUS LABORATORIOON
www.essote.fi

ANTTOLAN HYVINVOINTIASEMA
Taipaleentie 31, 52100 Anttola
ke klo 7.20–10.30

17

2020

RISTIINAN HYVINVOINTIASEMA
Brahentie 10, 52300 Ristiina
ma–pe klo 7.10–11.40
VIRTASALMI
Terveyspolku 4, 77330 Virtasalmi
to klo 8.00–10.00 (Ei ajanvarausta)

Apteekkien aukioloaikoja Etelä-Savossa
MIKKELIN SEUDUN APTEEKIT
ENSIMMÄINEN APTEEKKI
Porrassalmenkatu 21
015 212 915
ma -pe 8 - 20, la 8 - 16,
su 10 - 17
UUSI APTEEKKI
Maaherrankatu 18 - 20
Kauppakeskus Akseli
044 713 3100
ma - pe 8.30 - 20.00
la 9 - 17, su 12 -18
APTEEKKI STELLA
Porrassalmenkatu 20
Kauppakeskus Stella
015 760 0200
ma - pe 9 - 20, la 9 - 18,
su 12 - 16

PIEKSÄMÄEN APTEEKIT
HIRVENSALMEN SIVUAPTEEKKI
Hirvensalmentie 21
015 652 899
ma-pe 9-17
RISTIINAN APTEEKKI
Brahentie 16
015 740 7700
ma-pe 8.30 - 18.00, la 8.30 - 14.00
SUOMENNIEMEN SIVUAPTEEKKI
Kirkonkyläntie 17
015 666 470
ti, ke ja pe 9 - 15
KANGASNIEMEN APTEEKKI
Otto Mannisen tie 1-3
015 431 631
ma-pe 9.00 - 17.30, la 9-14

PIEKSÄMÄEN UUSI APTEEKKI
Keskuskatu 30, Pieksämäki
040 539 0655
parittomat viikot
ma -pe 8.30 - 18.00, la 9 -15
parilliset viikot
ma-pe 8.30 - 19.00, la 9- 17, su 11- 17
PIEKSÄMÄEN I APTEEKKI
Kauppakatu 5-7, Pieksämäki
040 700 3748
parilliset viikot
ma -pe 8.30 -18.00, la 9- 15
parittomat viikot
ma -pe 8.30 - 19.00, la 9 - 17,
su 11- 17
KONTIOPUISTON APTEEKKI
Kaakinmäenkatu 5-7, Pieksämäki
040 700 9717
ma -pe 9.00- 16.30

GRAANIN APTEEKKI
Graanintie 1
Graanin kauppakeskus
015 361 177
ma - pe 8.30 - 20.00, la 9 - 17,
su 12 - 16

PERTUNMAAN APTEEKKI
Kuortin ABC-asema
Mäyrätie 1, 19410 Kuortti
015 681 028
ma-pe 10 - 18,
la 9-15, su 11 -15

URPOLAN APTEEKKI
Setrikatu 3
015 222 112
ma - pe 9 - 18, la 9 - 15

JUVAN APTEEKKI
Hiihtäjäntie 1
044 034 0210
ma-pe 8.30 - 18.00, la 9 - 15

JÄPPILÄN SIVUAPTEEKKI
Heponiementie 2, Jäppilä
015 610 172
ma- pe 9.00- 16.30

RANTAKYLÄN APTEEKKI
Puusepäntie 5
015 178 372
ma-pe 9 - 18, la 9 -14

PUUMALAN APTEEKKI
Keskustie 11
015 755 3300
ma-pe 9 - 17, La 9 - 13
(kesä-, heinä- ja elokuussa klo 14 asti)

VIRTASALMEN SIVUAPTEEKKI
Virtasalmentie 16
015 480 109
ma- ti 9- 16, ke suljettu
to-pe 9-16

ANTTOLAN SIVUAPTEEKKI
Vanhanpappilantie 1
015 660 062
ma - ti 9-12, 12.30 -16.00
to - pe 9-12, 12.30 -16.00

NAARAJÄRVEN APTEEKKI
Seunalantie 1, Naarajärvi
015 422 170
ma -pe 9- 17

MÄNTYHARJUN APTEEKKI
Pentinpolku 2
(S-marketin kiinteistö)
010 524 7720
ma-pe 9- 18, La 9- 15

HAUKIVUOREN APTEEKKI
Keskustie 64 - 66
015 412 008
ma -pe 9 - 17

Huom!

Tarkistathan
juhlapyhien poikkeavat
aukioloajat apteekeista
erikseen.

Terveyskylä.fi on yhdessä
potilaiden kanssa kehitetty
erikoissairaanhoidon verkkopalvelu.
Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille,
hoitoa potilaille ja työkaluja
ammattilaisille.

Palveluopas

18

2020

Terveyskylän sisällä
toimii 32 virtuaalitaloa
eri elämän tilanteisiin ja oireisiin.

Essote tuottaa palvelut maan
edullisimpien joukossa
Essote sijoittuu menotasoltaan yhä
selkeämmin koko maan edullisimpiin
sote-palvelujen tuottajiin. Essote on
kuudenneksi edullisin tuoreessa Kuntaliiton julkaisemassa, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietoihin perustuvassa 48 suurimman kunnan ja kahdeksan kuntayhtymän vertailussa, kun menoja tarkastellaan
vertailukelpoisilla tiedoilla eli tarvevakioiduilla nettomenoilla asukasta
kohden.
- Tarvevakioidut menot ovat hyvä
mittari, koska se asettaa erilaisella asiakaspohjalla työtä tekevät sote-toimijat samalle viivalle. On aivan eri asia
hoitaa ikääntyneitä monisairaita kuin
nuorempia ja terveempiä asukkaita ja
lukujen suora vertailu johtaa helposti
harhaan, muistuttaa Essoten johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski.
Esimerkiksi maan mallioppilaana
pidettyyn ja palvelupaketiltaan hyvin
samanlaiseen Etelä-Karjalan Eksoteen
verrattuna Essoten kulut ovat tarvevakioituna vuositasolla noin 12 miljoonaa
euroa vähäisemmät.
- Jos palvelut tuotettaisiin maan
kalleimman tuottajan tarvevakioidulla
menotasolla, Essote käyttäisi vuosittain noin 40 miljoonaa euroa enemmän,
arvioi talousjohtaja Vesa Vestala.

Aiemmissakin vastaavissa vertailuissa Essote on sijoittunut selkeästi
alle maan keskiarvon siitäkin huolimatta, että tulokseen vaikuttaa kustannuksia nostavasti noin 200 000 henkilön
kausiväestö, jolle palvelut täytyy myös
olla saatavilla erityisesti kesäaikaan.

”Maan keskiarvon alittavat
tarvevakioidut menot näyttäisivät viittaavan niukkojen
taloudellisten resurssien tehokkaaseen käyttöön.” THL
- Olemme tehneet menotason alentamiseksi paljon rakenteellisia ratkaisuja. Keskussairaalan tuottavuuden
parantaminen oli aloitettu jo ennen
Essoteksi yhdistymistä. Vanhus-ja
vammaispalvelujen painopistettä on
muutettu, mikä on näkynyt tällaisissa
vertailuissa jo pitkään. Tiloja on tiivistetty nettomääräisesti noin 10 000 neliötä, luettelee kuntayhtymän johtaja
Risto Kortelainen.
Essoten vanhus- ja vammaispalvelut
on keventänyt ja uudistanut palvelurakennetta maan kärkijoukoissa. Useimmat
ikäihmiset voivat asua kotona tai kodinomaisesti pidempään. Myös vammaispalvelussa on palvelurakenteen keventämistä
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tehty systemaattisesti. Niukkoja resursseja arvioidaan systemaattisesti palvelutarpeen mukaisesti, jotta hyvä hoiva ja
hoito pystytään turvaamaan.
Asumispalveluihin on tullut uusia
vaihtoehtoja, kuten perhehoitoa ja ns.
senioriasumista.
- Tulevaisuudessa tarvitsemme lisää
senioriasumista, perhehoitoa ja sellaista tavallista palveluasumista, jossa henkilökunta on paikalla aamulla ja illalla.
Ainoastaan vaikeasti muistisairaat asuvat ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.
Vanhuspalvelut on myös yhdistänyt voimavarojaan muiden toimijoiden
ja vapaaehtoisten kanssa. Tämä näkyy
muun muassa tiiviinä yhteistyönä yritysten, yhdistysten, vapaaehtoistoimijoiden ja muiden yhteistyötahojen
kanssa. Mikkelissä yhteistyö ilmenee
muun muassa Omatorin monipalvelutoimintana. Vastaavaa monipalvelua on
myös ympäristökunnissa.
- Tuotamme alueemme ihmisten lakisääteiset palvelut niukoilla resursseilla. Julkisessa keskustelussa tuijotetaan
usein talousarviolukuihin. Vertailu
muihin toimijoihin osoittaa, että teemme työtämme tehokkaasti ja taloudellisesti, Kortelainen summaa.

Kuva: Kimmo Iso-Tuisku
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sisäänkäynti
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P-kerros

1. kerros

2. kerros

3. kerros

P-kerros

1. kerros

2. kerros

3. kerros

4. kerros

5. kerros

• Silmäyksikkö

Monitoimijapäivystys:

Teho-valvontayksikkö:

• Ambulanssihallit

• terveydenhuolto

• Äidinmaitokeskus

• Synnytysyksikkö

• sosiaali- ja kriisipäivystys

• Lastentautien,
lastenneurologian
ja lastenpsykiatrian
vastaanotot

• Äitiys- ja lastenneuvola

• Ensihoito

• tehohoitoa vaativien
potilaiden hoito

Leikkausosasto,
10 leikkaussalia:

• Osasto 4:
Aikuisten vuodeosastopaikkoja:
keuhkosairaudet,
neurologia, sydänsairaudet

• Osasto 5:
Aikuisten vuodeosastopaikkoja:
ortopedia,
sisätaudit

• sydän- ja aivoverekiertohäiriöpotilaiden akuuttivaiheen hoito- ja tarkkailu

• mielenterveys- ja
päihdepalvelut
• lastensuojelu

• sydäntutkimukset ja
-toimenpiteet

• väkivaltatyö
Ensihoito ja Kotisairaala
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• kaikki kirurgian erikoisalat lukuunottamatta
neuro- ja sydänkirurgiaa
• synnytys ja naistentaudit
• korva-, nenä- ja kurkkutaudit

• Erityistyöntekijät

• Äitiys- ja sikiö
• Lasten ja
seulonta vastaanotto
vastasyntyneiden osasto
• Lapsiperheiden
sosiaalityö ja lastensuojelun avohuolto

• suu- ja leukakirurgia
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Lisätietoja
OLKA®-toiminnasta
löytyy Essoten sivuilta
www.essote.fi/olka

Projektipäällikkö, OLKA®-koordinaattori Anu Kukkola ja projektityöntekijä Mari Karjalainen.
OLKA® -hanke toteutetaan Estery ry:n ja Essoten yhteistyönä.

Mielen ja kuntoutuksen talo sijoittuu Mannerheimintien varteen. Luonnoskuva: Raami Arkkitehdit Oy

Mielen ja kuntoutuksen talo tulee
Viimeinen Mikkelin keskussairaalan suurista
rakennushankkeista lähtee liikkeelle keväällä 2020.
Mielen ja kuntoutuksen talo kokoaa saman katon alle ja muiden palvelujen yhteyteen Moision psykiatrisen sairaalan toiminnot,
kaupungilla sijaitsevat mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut sekä keskussairaalalle väistötiloihin muuttaneet
entisen Kyyhkylän kuntoutussairaalan palvelut.
Mielen ja kuntoutuksen talo rakennetaan Mannerheimintien ja Pirttiniemenkadun risteykseen vuosina 20202022. Talon viiteen kerrokseen tulee
tiloja kaikkiaan noin 14 300 neliötä. Se
sisältää vastaanottotilojen ja 101 vuodepaikan lisäksi sairaalaopetuksen alaja yläkoulun tilat.
Vaativan kuntoutuksen ja erityistason saattohoidon lisäksi psykiatrinen
hoito sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut halutaan keskittää lähelle muuta hoitoa, koska nämä asiakkaat tarvitsevat usein myös muiden erikoisalojen
asiantuntemusta. Monet sairaudet, esimerkiksi aivoverenvuodot tai myrkytykset, voivat tulla esiin vain psykiatrisina oireina.

Voimassa oleva päivystysasetus
edellyttää, että psykiatriset sairaalaosastot siirtyvät asteittain yleissairaaloiden yhteyteen ja että psykiatrian
päivystys on somaattisen yhteispäivystyksen yhteydessä. Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentamisen myötä
nämä asiat tulevat Essotessa kuntoon
ja potilasturvallisuus ja hoito paranevat.
– Talo on investointina välttämätön,
jos haluamme säilyttää palvelut Etelä-Savossa. Moision sairaalassa emme
voi enää jatkaa ja kuntoutuspalvelut ja
saattohoito ovat väliaikaisissa tiloissa.
Palvelut ovat kuitenkin lakisääteisiä: ne
on joko tuotettava itse tai hankittava
muualta. Oma palvelutuotanto on asiakkaiden ja heidän läheistensä kannalta
parempi ja lisäksi taloudellisempi vaihtoehto kuin palvelujen ostaminen muista sairaaloista, sanoo ESPER-hankkeen
hankejohtaja Pirjo Syväoja.
Kyseessä on kymmenen vuotta
valmisteltu toimintoja uudistava investointi, jossa on noin 10 prosentin
tuottavuuspotentiaali verrattuna nykytilanteeseen. Tilamäärä vähenee
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Mielen ja
Kuntoutuksen
talo numeroina
•
•
•
•

5 kerrosta
14 300 m2
300 työntekijää
101 vuodepaikkaa

merkittävästi ja työntekijöiden, asiakkaiden, ruuan ja tarvikkeiden kuljetus
sairaaloiden välillä loppuu. Investointi mahdollistaa myös palvelurakennemuutoksen, jossa avopalvelut lisääntyvät ja osastohoito vähenee edelleen
jonkin verran.
– Mielenterveys- ja päihdepalvelujen lisäksi myös kuntoutus ja saattohoito saavat nykyaikaiset tilat. Väestön
ikääntymisen myötä näiden palvelujen
tarve lisääntyy. Kuntoutuksen ja pääsairaalan läheisyys mahdollistaa nopean ja turvallisen siirtymisen akuuttihoidosta kuntoutukseen. Tämä on
tärkeää esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö- ja lonkkamurtumapotilaille, sanoo Syväoja.
Investoinnin myötä Essote laittaa
palliatiivisen hoidon ja saattohoidon
sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisiksi niin tilojen, paikkamäärän kuin osaamisenkin osalta.
Talon hinta-arvio on noin 41,4 miljoonaa euroa. Essoten valtuusto päätti
talon rakentamisesta joulukuussa.

OLKA® kokoaa vapaaehtoiset ja
potilasyhdistykset keskussairaalalle
Vapaaehtoiset
tukevat
Essoten
ammattilaisia ja asiakkaita monissa yhteyksissä. Uusinta ja kaikille Mikkelin keskussairaalassa kävijöille näkyvää yhteistyötä edustaa
OLKA®-vapaaehtoistoiminta.
Keskussairaalan
sote-kioskista
käsin OLKA®-rakentaa sairaalan ja
kolmannen sektorin välille yhteisiä
toimintatapoja.
- Vapaaehtoiset aula-avustajat opastavat sairaalassa kävijöitä muun muassa ilmoittautumisessa ja sairaalassa
liikkumisessa. Myös vuodeosastojen
potilaille on tarjolla juttuseuraa ja vertaistukea, kertoo projektipäällikkö Anu
Kukkola OLKA®:sta.
Keskussairaalan ala-aulan Sotekioskissa sijaitsevassa OLKA® -pisteessä eri järjestötoimijat esittelevät omaa
toimintaansa ja tarjoavat vertaistukea. Potilasjärjestöjen teemapäiviin

toivotaan osallistujia niin sairaalan potilaista kuin henkilökunnastakin, kaikki
vierailijat ovat tervetulleita.
- Jos haluat mukaan vapaaehtoiseksi, otathan yhteyttä OLKA®n työntekijöihin tai olka@essote.fi. Kaikki sairaalavapaaehtoiset käyvät läpi noin
neljän tunnin mittaisen valmennuksen, jossa tutustutaan Essoten organisaatioon, sairaalahygieniaan ja vapaaehtoistoiminnan
periaatteisiin.
Seuraava valmennus järjestetään helmikuussa 2020. Vaitiolovelvollisuus
sitoo kaikkia vapaaehtoisia, Kukkola
muistuttaa.
Järjestöillä tulee olemaan uusi, vahvempi rooli muuttuvassa yhteiskunnassa erityisesti potilaan hoitopolkua
tukemassa. Toiminnan tarkoituksena
on tuoda eri sektoreiden toimijoita yhteen ja antaa potilaille tukea sairauteen
sopeutumisessa.

Huoli vanhuksesta
Essoten alueella on käytössä
sähköinen Huoli-ilmoitus, jonka
kautta voidaan ilmoittaa, jos on
huolissaan esimerkiksi ikääntyneestä henkilöstä. Huolensa
voi ilmaista osoitteessa
Palveluopas 23
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Suomen Kipu ry Kimmo Kanniainen ja sairaalavapaaehtoinen Sirpa Kääriäinen.

- Sairaalavapaaehtoiset ja vertaistukijat tuovat tukea ja iloa sairaalassa kävijöille sekä mahdollistavat heille
kiireettömän kohtaamisen. Vapaaehtoiset toimivat sairaalassa potilaan ja
heidän läheistensä rinnalla. OLKA® toiminta täydentää potilaan hoitopolkua,
sairaalan palveluja ja tapahtuu yhteistyössä Essoten työntekijöiden kanssa,
Kukkola kertoo.
OLKA®-pisteellä pääsee muun muassa tutustumaan potilasjärjestöjen toimintaan ja tapahtumakalenteriin.

Maija Loponen avaa
vanhus- ja vammaispalvelujen sanat
Kun ihminen saapuu vanhus- ja vammaispalvelujen piiriin, hänen eteensä tulee
kokonainen uusi sanasto. Kotiin annettavien
palvelujen päällikkö Maija Loponen Essotesta
kertoo, mitä termit tarkoittavat.

Vanhuspalvelut
Mitä tarkoittaa tavallinen palveluasuminen ja keitä siellä asuu?
Ikääntyneiden palveluasuminen sisältää aina sekä asumisen, että siihen
kiinteästi liittyvät palvelut. Tavallisessa palveluasumisessa asuu henkilöitä,
joiden arki ei enää suju kotiin annettavien palvelujen turvin omassa kodissa, mutta tarvetta ei ole vielä ympärivuorokautiselle palvelulle.
Tavallisessa
palveluasumisessa
henkilökunta palvelee asukkaita aamusta iltaan, mutta yöaikaan apu tulee turvateknologiaan perustuen, kuten turvapuhelimella hälyttäen.

Miten se eroaa tehostetusta
palveluasumisesta?
Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan ympärivuorokautista asumispalvelua, jossa henkilökunta on
paikalla avustamassa ja valvomassa
asukkaita ympäri vuorokauden.

Mitä tarkoitetaan jaksohoidolla?
Jaksohoito tarkoittaa lyhytaikaista
jaksoa, esimerkiksi tavallisessa tai tehostetussa palveluasumisessa tai erillisessä jaksohoitoyksikössä. Jaksohoitoa järjestetään myös perhehoidossa
tai palvelusetelillä.

Kuka käy jaksohoidossa?
Jaksohoidolla tuetaan kotona selviytymistä ja autetaan sopivien palvelujen järjestämisessä sairastumisen
jälkeen. Asiakkaana on usein muistisairaita henkilöitä tai omaishoidon
asiakkaita.

Kiiskinmäen Päiväkeskuksen ohjaaja Heikki Huttunen vetää päivätoimintaa ikäihmisille.

Mitä on palveluohjaus ja kuka
sitä voi saada?

Mitä palvelusetelillä voi saada
vanhus- ja vammaispalveluissa?

Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluohjaus neuvoo ja ohjaa asiakkaita eri elämäntilanteisiin ja liittyvissä
asioissa. Yksilöllisen palveluohjauksen tarkoituksena on arvioida asiakkaan palvelutarpeet ja löytää niiden
kanssa yhteensopivat palvelut yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelutarpeen arvioon perustuen palveluohjaaja laatii yhdessä asiakkaan kanssa
palvelusuunnitelman.
Vanhus- ja vammaispalvelujen
palveluohjaus on keskittynyt Mikkelin torin laidalle Omatorille, jossa palvellaan koko Essoten alueen väestöä
puhelimitse tai paikan päällä. Myös
hyvinvointialueilla työskentelee palveluohjaajia lähipalveluna. Palveluohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Palvelusetelillä voi saada kotihoidon
tukipalveluja, omaishoidon vapaapäivien aikaista hoitoa, kotiin vietäviä
avopalveluja
rintamaveteraaneille,
ateriapalveluja, tilapäistä ja säännöllistä kotihoitoa, tavallista ja tehostettua palveluasumista ikääntyneille ja
vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Palvelun tuottajat
vaihtelevat alueittain. Lisätietoa palveluseteliasioista saatavana Palse.fi
-sivustolta.

Mikä on palveluseteli?
Palvelusetelillä tarkoitetaan Essoten
sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjälle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman
palvelun kustannukset ennalta määriteltyyn arvoon asti. Palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa asiakas ei
maksa asiakasmaksua Essotelle.
Asiakkaat saavat mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja
julkisten palvelujen vaihtoehtona yksityisiltä palvelun tuottajilta, joiden
tulee olla hyväksyttyjä Essoten palvelusetelituottajiksi. Essoten palveluohjaajat arvioivat, onko asiakkaan tilanne sellainen, jossa palvelusetelin voi
myöntää. Asiakas viime kädessä itse
päättää, ottaako palvelusetelin käyttöön vai valitseeko julkisen palvelun.
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Mitä voi tehdä, jos huolestuu
omasta läheisestään?
Essoten alueella on käytössä sähköinen Huoli-ilmoitus, jonka kautta voi
ilmoittaa, jos on huolissaan ikääntyneestä henkilöstä. Sähköinen palvelu
on auki ajasta ja paikasta riippumatta
Essoten nettisivuilla.
Huolensa voi ilmaista myös soittamalla Essoten palveluneuvoon tai
käymällä palveluohjaajan luona Essoten eri palvelupisteissä, esimerkiksi
Omatorilla Mikkelissä. Huoli kannattaa jakaa ammattilaisen kanssa.

Huoli-ilmoituksen
voit tehdä ajasta ja
paikasta riippumatta
osoitteessa

Mitä tarkoittaa kotihoito?

Miten se eroaa kotisairaalasta?

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon muodostamaa palvelukokonaisuutta. Kotihoito
perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan ja asiakkaan suostumuksesta
myös omaisen kanssa. Tavoitteena on
asiakkaan päivittäisiä toimintoja tukeva, turvallinen huolenpito ja sairaanhoito asiakkaan kotona.
Kotihoitoa toteutetaan Essotessa nykyisin myös virtuaalisesti asiakkaan luona olevan päätelaitteen
kautta. Kotihoitoon liittyvät kiinteänä
osana tukipalvelut kuten erilaiset turvapalvelut ja ateriapalvelu.

Kotisairaala on vaihtoehto osastohoidolle sairaalassa. Sitä toteutetaan lääkärin tekemään arvioon ja hoitosuunnitelmaan perustuen. Asiakkaan tulee
olla halukas tähän vaihtoehtoon. Kotisairaala tarjoaa moniammatillista
sairauden hoitoa tai palliatiivista hoitoa tutussa kotiympäristössä ympäri
vuorokauden.

Mitä tehdään kotikuntoutuksessa?
Kotikuntoutus voi sisältää asiakkaan
tarpeiden mukaisesti esimerkiksi itsestä huolehtimisen taitojen opettelemista toimintakykyä rajoittavan sairastumisen jälkeen, fyysisen
toimintakyvyn vahvistamista, osallistumisen mahdollisuuksien järjestämistä, kodin turvallisten olosuhteiden varmistamista tai vaikka puuron
keiton opettelua itsenäisen arjen
mahdollistamiseksi.
Kotikuntoutuksella tarkoitetaan
noin kuukauden pituista usean ammattiryhmän yhteistyössä toteuttamaa kuntoutus- ja arviointijaksoa asiakkaan kotona. Kuntoutustavoitteet
asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tarkoituksena on turvata asiakkaalle omannäköinen, turvallinen ja
aktiivinen arki. Kuntoutuksen asiantuntemusta voi saada kotiin myös
käyntiperustaisesti ilman jaksoa.

Mitä tarkoittaa palliatiivinen
hoitoketju?
Palliatiivinen eli oireenmukainen hoito on parantumattomasti sairaan ihmisen aktiivista ja moniammatillista
hoitoa silloin, kun itse sairaus ei ole
parannettavissa. Palliatiivinen hoitoketju on yleinen, mutta yksilölliseen
tilanteeseen sovellettava suunnitelma hoidon työnjaosta ja toteutuksesta hoitoon osallistuvien eri tahojen
kesken. Sen tavoitteena on viitoittaa
tie hyvään hoitoon jokaiselle palliatiivisen hoidon potilaalle Essotessa.

Mitä on saattohoito?
Saattohoito on palliatiivista hoitoa
kuoleman jo lähestyessä. Sen päämääränä ovat mahdollisimman hyvä
elämä kuolinhetkeen saakka saattohoidossa olevan henkilön omat toiveet ja läheiset ihmiset huomioiden.
Saattohoidosta kirjataan potilastietojärjestelmään erillinen hoitopäätös.

www.essote.fi
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Vammaispalvelut
Kuka pääsee vammaispalvelun piiriin?
Asiakkaalla tulee olla pitkäaikainen sairaus tai vamma, joka merkittävästi vaikeuttaa hänen omatoimista suoriutumista päivittäisissä toimissa.

Mitä ovat vammaispalvelulain
mukaiset palvelut?
Vammaislakien mukaisia palveluja ovat
esimerkiksi kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, työ- ja päivätoiminta, asunnon muutostyöt ja erilaiset
asumispalvelut.

Mikä ero on peruspalveluilla ja
erityispalveluilla?
Peruspalvelut ovat sosiaalihuoltolain
mukaisia palveluita, ja aina ensisijaisia.
Jos asiakkaan palvelutarpeeseen ei pystytä riittävästi vastaamaan peruspalveluilla, voidaan asiakkaalle myöntää
erityispalveluita. Erityispalveluita ovat
vammaispalvelulain ja erityishuoltolain
mukaiset palvelut.

Mitä on omaishoito?
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,
vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoito on elämänmuoto, jossa sairastaminen, auttaminen,
hoitaminen ja kuntoutus sovitetaan eri
tavoin perheen tavalliseen elämään ja
perheenjäsenten keskinäiseen kanssakäymiseen. Omaishoitotilanne voi
kehittyä vähitellen tai tulla äkillisenä.
Omaishoitaja voi olla hoidettavan läheinen, vanhemmat, oma lapsi, puoliso, sukulainen, ystävä tai muu läheinen.

Mikkelin keskussairaalan historiaa
Mikkelin lääninsairaala 1950-luvulla. Kuva: Mauri Toiviainen.

Vuodenvaihteessa 2019-2020
tuli kuluneeksi 175 vuotta siitä,
kun lääninlasaretti muutti
Heinolasta Mikkeliin. Essote
juhlistaa merkkivuotta pienimuotoisesti vuoden 2020
mittaan. Kokosimme tähän
joitain Mikkelin keskussairaalan
historian käännekohtia.
Sairaalaparkin neljännen kerroksen ylikulkusillan kautta pääsee kulkemaan sairaalaan kelillä kuin kelillä. Satu Auvinen näyttää mallia.

1844 Uusi lääninlasaretti
valmistuu

Sairaalaparkista pääsee
kätevästi keskussairaalaan
Pysäköintipaikat vähenevät Mikkelin
keskussairaalan läheisyydessä. Tilaa
löytyy kuitenkin hyvin Sairaalaparkista, joka sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 28, aivan sairaalan vieressä.
- Neljännen kerroksen ylikulkusillan kautta pääset sairaalaan turvallisesti kelillä kuin kelillä. Asiakkaiden
ja henkilökunnan käytössä 420 pysäköintipaikkaa, muistuttaa toimitusjohtaja Martti Lokka Mikkelin Sairaalaparkki Oy:stä.
Sairaalan ja pysäköintitalon välinen
kulkusilta on avoinna pääovien aukioloaikoina ma-pe klo 6.40-19, la-su klo

8-19. Sairaalaparkki on avoinna ympäri
vuorokauden ja muina aikoina ulos ja sisään pysäköintitaloon pääsee sisälle kadunpuolen ovesta.
Sairaalaan pääsee sisään ainoastaan päivystyksen oven kautta Pirttiniemenkadun puolelta klo 19-6.40
sekä su-la klo 19-8.00.
Pysäköinti Sairaalaparkissa on
maksullista. Puolen tunnin pysäköinti
maksaa euron, tunnin pysäköinti kaksi euroa, kaksi tuntia kolme euroa jne.
Vuorokauden pysäköinti (9 h) maksaa
kymmenen euroa.

Mikkelin keskussairaalan vieressä,
Mannerheimintien varrella on
asiakkaiden käytössä jopa

420 pysäköintipaikkaa.
Pysäköintihinnasto
1/2 h

1€

2h

3€

1h

2€

3h

4€

Vuorokausipysäköinti (9 h) 10 €
Maksuvälineenä käy käteinen tai
pankki- ja luottokortti.

C.L. Engelin 1838–1840 suunnittelema lääninlasaretti valmistui lokakuussa 1844. Se sisälsi lasarettiosaston ja
sukupuolitautisten hoitolan.
Lasaretin potilaat ja kalusto muuttivat reki- ja kelkkakuljetuksissa 45
hevosen voimin Heinolasta Mikkeliin
29.–31.12.1844.

1884 Uusi vastaanottolaitos
valmis

1935 Mikkelin
lääninsairaala

1985 Mikkelin Keskussairaala
laajenee

Koko 1800-luvun tehtiin teknisiä ja
toiminnallisia parannuksia, muun muassa kaivo 1852, varuskammari (nykyinen Tönölä) valmistui 1855, talousrakennuksia ja potilashuoneisiin
hankittiin steariinikynttilöiden sijaan
öljylamppuja 1862 sekä tärpätillä poltettavia kattolamppuja 1865.
Uusi mielisairaiden vastaanottolaitos valmistui alas rannan tuntumaan 1884.

Uusi kuusikerroksinen, 116 vuodepaikan sairaalarakennus nousi Porrassalmenkadun varteen 1932–1935.
Vanhasta Engelin suunnittelemasta
sairaalarakennuksesta tuli henkilökunnan asuntola.

Vuodesta 1971 lähtien kuntainliitto
selvitti laajennussuuntia. Uusi sairaala rakennettiin lopulta pääosin Maunukselan kadun yli ja Pirttiniemen
puistoon ja myös Mannerheimintien
alueelle. Vuonna 1985 oli sairaansijojen määrä 350.

1900-luvun alussa sairaalaalue laajenee

Ota Essoten sähköiset palvelut haltuun!
Essoten sähköisissä
palveluissa voit varata aikoja,
olla yhteydessä ammattilaiseen ja hoitaa terveyteesi
liittyviä asioita silloin, kun
se sinulle parhaiten sopii.
Käytettävissä olevat palvelut
löydät www.essote.fi -sivulta
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Parannukset jatkuvat, muun muassa
leikkaussaliin petrolikäyttöinen kattolamppu 1886, puhelin 1888, vesi- ja
viemärijohto 1900–1901, sähkövalo
1905, röntgenkone 1906, vesiklosetti
1911 ja korotettiin ruokaurakoitsijan
talo kaksikerroksiseksi. Uutta tonttimaata hankittiin vuosina 1902–1904,
tuloksena oli koko korttelin alue
sairaala-alueena.
Ensimmäisen
maailmansodan
aikana 1915–1919 sairaala toimi
sotilassairaalana.

1945 Sotasairaala
Talvisodan alettua sairaala toimi jälleen sotasairaalana (numero 17) ajalla
13.10.1939–20.11.1944. Pahin tuho
tapahtui maaliskuun 5.3.1940, kun
räjähdyspommi tunkeutui lääninsairaalan pohjakerrokseen asti. Kaikkiaan 22 henkeä kuoli ja useita loukkaantui pahoin.

1965 Keskussairaala ja
kuntainliitto
Vuosina
1960–1963
toteutettiin lääninsairaalan muuttaminen
keskussairaalaksi.
Uusien tilojen tieltä purettiin
vanha tiilisauna, kappeli, puiset talousrakennukset ja parakkisairaala.
Lääninsairaalasta tuli kuntien ja kuntainliiton keskussairaala 1965. Potilaspaikkoja siinä oli 306.
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Keskussairaala, sairaanhoitopiiri ja kuntayhtymä
Keskussairaalan omistajaksi tuli vuonna 1991 laajennettu kuntainliitto, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntainliitto ja sittemmin 2006 Etelä-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
Yhteispäivystyksen uuden laajennusosan ja poliklinikan saneerauksen tilat valmistuivat 2006 Mannerheimintien ja Pirttiniemenkadun
kulmaukseen.
Vuoden 2017 alussa aloitti
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Se yhdisti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelut yhdeksi
kokonaisuudeksi.
2019 valmistuneiden Perhetalon
ja Kuuman sairaalan myötä sairaansijoja on sairaalan alueella noin 180.
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Päivystykseen?
Soita ensin 116117
Soita maksuttomaan ympärivuorokautiseen
sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonta- ja
ohjauspalveluun Päivystysapu 116 117
aina ennen kuin tulet päivystykseen.
Päivystysavusta annamme ohjeita
itsehoitoon tai ohjaamme sinut
oikeaan hoitopaikkaan.
Henkeä uhkaavissa tilanteissa
(esim. kova rintakipu,
hengitysvaikeus,
tajuttomuus, halvausoireet,
äkillinen kouristelu)
soita hätänumeroon 112.

Itsehoito-ohjeet ja kiireettömät asiointikanavat Essoten palveluihin.

Tietoa ja tukea
itsehoitoon
www.essote.fi

Asioi
sähköisesti
www.essote.fi

Terveysneuvo ja
ajanvaraus
015 211 411 • ma-pe 8-16

Omahoidosta löydät Terveyskylän ja
Terveyskirjaston avulla luotettavaa tietoa
ja vinkkejä omaan hoitoosi.

Sähköisen asioinnin palvelussa voit
pyytää hoito-ohjeita ja rokotereseptejä,
tehdä hakemuksia, lähettää yhteydenottopyyntöjä sekä täyttää esitietoja ja
erilaisia lomakkeita.

Kiireettömissä tilanteissa palvelee
Terveysneuvo ja ajanvaraus. Heiltä saat
yleistä ohjausta terveyspalveluista.

