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Olemme eläneet vakavan covid -epidemian aikaa. Etelä-Savossa olemme onnistuneet testauksessa, jäljityksessä, eristämisessä ja hoidossa erinomaisesti.
Tartuntaketjut ovat löytyneet nopeasti ja ne on saatu hyvin hallintaan. Tämä
on vaatinut suuria ponnistuksia ja välillä kovaa venymistä. Kiitän lämpimästi
koronan torjuntaan ja hoitoon osallistuvia alan ammattilaisiamme ja työntekijöitämme. Samoin yhteistyökumppaneitamme sekä koko sitä yhteisöä, joka
osallistuu vaikean tilanteen hallintaan. Teidän ansioistanne olemme voineet
elää niin normaalia elämää kuin mahdollista, toki varotoimien kanssa.
Erityinen kiitos kuuluu alueemme asukkaille, jotka ovat vastuullisesti ja
ohjeiden mukaisesti yksilöinä, perheinä, ja eri organisaatioissa mahdollisuuksien mukaan toimineet ohjeiden mukaan ja kaikin tavoin osallistuneet tähän
elintärkeään ponnistukseen.
Kaikki vahvasti toivomme, että uusi vuosi 2021 antaa meille edellytykset
taudin torjuntaan ja myöhemmin voittamiseen rokotteen avulla. Rokoteajan
alkaminen vaatii hyvää valmistautumista ja suunnitelmallisuutta sekä kaikilta
meiltä kärsivällisyyttä.
Etelä-Savon maakunnalle maan hallituksen sote-lakiesityksessä on erityisen merkittävää se, että se on jatkossa yksi maamme 21 hyvinvointialueesta.
Ja näin Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit/sote-kuntayhtymät yhdistyvät vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueen rahoitus tulee asukkaiden tarpeiden mukaan valtiolta.
Työ yhteisen Etelä-Savon hyvinvointialueen rakentamiseksi on alkanut ripeästi tänä syksynä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen sote-toimijoiden
ja pelastuslaitoksen voimin. Itä-Savon Sosteri-kuntayhtymälle ja kunnille on
esitetty osallistumista hyvinvointialueen yhteiseen valmisteluun. Nyt mukana ovat Rantasalmia ja Sulkava. Koko maakunnan laajuinen hyvinvointialue
järjestää Etelä-Savon alueen asukkaille jatkossa perus- ja erityispalvelut yhdenvertaisesti sekä turvaa palvelujen saatavuuden.
Etelä-Savon alueella on yli 50 000 vapaa-ajan asuntoa ja kausiasukkaiden
määrä on huomattava. Etätyön yleistyminen korostaa kausiasumista. Mikkelin keskussairaalan ympärivuorokautinen monitoimijapäivystys tarjoaa myös
maakunnan vapaa-ajan asukkaille laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluja.
Erikoislääkäripalvelujen saatavuuden ja monipuolisuuden takaamiseksi
Essote aloittaa alkuvuodesta 2021 yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin
ja Pohjois-Karjalan Siun sote-kuntayhtymän kanssa erikoislääkäripalvelujen
tarjontaa vahvistavan yhtiön toiminnan. Kolmen sairaanhoitopiirin erikoislääkäripalveluja tarjotaan myös kausiasukkaille.
Pidän ensiarvoisen tärkeänä sitä, että palveluoppaamme jakelualueen eri
puolilta asukkaamme ja asiakkaamme sekä alueen järjestöt ja yritykset voivat osallistua hyvinvointialueen uudistustyöhön. Osallisuuden ja vuoropuhelun kehittymiseksi otamme
käyttöön erilaisia tapoja, myös sähköisiä.
Tavoitteena ovat uudistuneet hyvinvointi
alueen sote-palvelut, jotka ovat nykyistäkin parem
min saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta,
myös uusia kanavia pitkin. Kuntayhtymän johtajana
ja Etelä-Savon sote-uudistuksen johtoryhmän
puheenjohtajana toivotan kaikki tervetulleiksi
tekemään yhteistä Etelä-Savon maakunnan
sote- ja pelastuspalvelujen hyvinvointialuetta!
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Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
tuottaa, kehittää ja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja
seitsemän kunnan alueella (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala).
Tarjoamme erikoissairaanhoidon palveluja myös Pieksämäelle ja Joroisiin. Yli 3800 eri alojen ammattilaista
uudistaa hyvinvointipalveluja noin 102 000 Etelä-Savon
asukkaalle. Hyvinvointikeskuksemme ja -asemamme
tarjoavat lähipalveluina monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja.

RI STO KO RT E L AI N E N
Kuntayhtymän johtaja, Essote

Mikkeliläisperhe sai kaksosvauvat marraskuun lopulla Mikkelin Perhetalon synnytysosastolla.

Perhetalo vetää
synnyttäjiä kaukaa
Upouudet perhehuoneet ja vesisynnytyksen
mahdollisuus
houkuttavat synnyttäjiä Perhetaloon
kauempaakin.
– Tänä vuonna meille on tultu synnyttämään muun muassa Espoosta, Turusta ja Oulusta. Tulijoita ovat
varmasti houkuttaneet myös pienen
yksikön kodikas tunnelma, arvioi Essoten synnytysyksikön ylilääkäri Jaana Kröger.
Eniten synnyttäjiä tulee Essoten
alueen ulkopuolelta Itä-Savosta, jonka alueen synnytyksistä noin puolet
tulee Perhetaloon.
– Perhehuoneet ja vesisynnytykset ovat meidän valtteja. Jokainen äiti
saa synnytysyksikössä ollessaan yhden hengen perhehuoneen. Meidän
kätilöillä on myös parempi mahdollisuus olla enemmän perheen apuna
kuin isoissa yksiköissä. Tämä on tärkeää varsinkin ensisynnyttäjille, sanoo osastonhoitaja Päivi Yrjönen.
Perhetalossa synnytysten annetaan tapahtua rauhassa kipuja lievittäen, vaikka synnytys kestäisi pidempäänkin. Synnytykseen puuttumisen
kynnys pidetään korkeana.
– Pyrimme lempeisiin kivun osalta hyvin lievitettyihin synnytyksiin.

Mikkelissä syntyy
noin 650 lasta
vuodessa

Sektioiden (keisarileikkausten) ja
imukuppisynnytysten määrät ovat
meillä maan keskiarvoa pienemmät.
Sektio on kuitenkin iso leikkaus, johon liittyy komplikaatioita noin 15-20
prosentissa, Kröger sanoo.
Kaikkiaan Mikkelin keskussairaalassa tulee vuonna 2020 syntymään
noin 650 vauvaa. Tämän oppaan painoon mennessä joulukuun alussa
tarkkaa lukua ei ole tiedossa.
Koska synnytyksiä on alle tuhat
vuodessa, synnytysten hoito tapahtuu Essotessa poikkeusluvalla, joka
on päättymässä vuoden 2022 lopussa.
– Nykyiset synnytysmäärät luovat
vahvaa uskoa sille, että poikkeuslupa
jatkuu tai lupa synnytyksille muuttuu
jatkuvaksi. Alle 500 synnytyksen Kemin sairaala sai juuri poikkeusluvan
kesäkuulle 2022 ja alle tuhannen synnytysmäärissä ponnistelevat Kainuun
ja Rovaniemen keskussairaalat saivat
meidän kanssa jatkoa jo aiemmin vuoden 2022 loppuun, arvioi Kröger.
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Kätilöt
– nuo pienen
sairaalan moniosaajat
Kätilö Anne Pikkarainen tuli Mikkeliin
vuonna 2013 ja on työskennellyt synnytysosastolla vanhan sairaalan ja uuden
Perhetalon aikana. Hänen työnkuvassaan korostuu pienen synnytyssairaalan
ylivoimainen etu, hän toimii sekä synnytyssalissa että synnyttäneiden osastolla.
Raskauspäivystys ja naistentautien päivystyspotilaat kuuluvat myös kätilöiden
monipuoliseen päivittäistyöhön.
– Nyt Perhetalossa kaikki huoneemme ovat perhehuoneita, mikä on iso asia.
Toinen seikka on se, että salit ja osastot
ovat yhtä yksikköä, jolloin yhteistyömme
on jouhevaa ja toimimme dynaamisesti
toisiimme luottaen, Pikkarainen kertoo.
Parasta kätilön työssä on uusi ihminen, lapsen syntymä. Se on perheille hyvin herkkä tapahtuma, jolloin kätilöihinkin muodostuu syvä suhde. Se edellyttää
aikaa perheille mutta luo vahvaa merkityksellisyyttä kätilön työhön.
– Isossa sairaalassa aiemmin työskennelleenä tiedän, että samojen kätilöiden
kohtaaminen koko synnytyskäynnin ajan
on perheille erittäin merkittävää. Tänään
saatan olla synnytyssalissa ja huomenna
hoitaa perhettä osastolla sen sijaan, että
olisin kärrännyt heidät toiselle osastolle,
josta en edes tiedä, ketä siellä on töissä.
Tämä on meidän suuri etu, Pikkarainen
huomauttaa.

Sairaanhoitajat – tervetuloa Essoteen!
Sairaanhoitajat ovat Essoten suurin
ammattiryhmä. Nostamme tässä Palveluoppaassa esiin erilaisia hoitotyön
tekijöitä muutaman esimerkin avulla.
Ammattinimike
sairaanhoitaja
kertoo nimittäin niukasti henkilön
työtehtävistä. Monet sairaanhoitajat työskentelevät potilaiden kanssa
osastoilla, päivystyksessä ja vastaanotoilla. Valtavan tärkeää työtä tekevät myös esimerkiksi tässä oppaassa
esitellyt hygieniahoitajat, kotihoidon
sairaanhoitajat, kätilöt tai vaikkapa
koronalinjalla päivystävät hoitajat ja
tartuntojen jäljittäjät.
Osa hoitajista tekee välitöntä asiakas- tai potilastyötä koko uransa ja

kehittyvät siinä huippuunsa. Erikoistumisen ja jatko-opiskelun kautta voi
ura suuntautua kliinisen asiantuntijuuden lisäksi myös opetus- tai johtotehtäviin. Kolme Essoten johtoryhmän jäsenistä on aloittanut työuransa
sairaanhoitajina. Sairaanhoitajan koulutus siis avaa monia ovia.
Haluamme tässä oppaassa tuoda
näkyväksi joitain hoitotyöntekijöitä
ja kertoa tuleville työntekijöillemme
Essotesta löytyvien tehtävien moninaisuudesta ja mahdollisuuksista.
Uusi simulaatio- ja koulutuskeskuksemme mahdollistaa myös
hoitajien työssä oppimisen ja täydennyskoulutuksen
aiempaa

Kiitos kaikille toisiaan
kunnioittaville
Olemme saaneet paljon kiitosta
koronaepidemian hoidosta valtio
vallalta, medialta ja yhteistyö
kumppaneilta. Kiitän lämpimästi
omasta puolestani kaikesta tästä
huomiosta.
Koronan vastaisen kamppailun
etulinjassa on suoraan toiminut
satoja ihmisiä eri tehtävissä muun
muassa hoitotyössä, näytteiden
otossa tai jäljityksessä.
Liki jokainen essotelainen on anta
nut jonkun arvokkaan panoksen.
Esimerkiksi ilman siivoojien työtä
meiltä loppuisivat käyttökelpoiset
tilat hetkessä.
Kiitos kuuluu heille kaikille ja myös
niille vastuullisille kansalaisille,
jotka pesevät käsiään ahkerasti,
muistavat pitää turvavälit ja ha
keutuvat testeihin pientenkin oirei
den johdosta.
Selviämme tästä kyllä.
Santeri Seppälä
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merkittävästi paremmin. Maakunnan
suurimpana työnantajana Essote tarjoaa monipuolisen ympäristön työssä
kehittymiselle.
S AN TER I S EPPÄ L Ä
Terveyspalvelujen johtaja, Essote

Katso avoimet
työpaikkamme!
essote.fi/meille-toihin

Hygieniahoitajat toimivat asiantuntijoina
infektioiden torjuntatyössä
Teksti: Minna Heikkinen
Hygieniahoitajat Saija Dahl ja Sinikka Tynkkynen työskentelevät Mikkelin keskussairaalalla.

Hygieniahoitajat ovat yksi koronaviruksen vastaiseen kamppailuun osallistuva ammattikunta. Koronakiireiden keskeltä hygieniahoitajat Sinikka
Tynkkynen ja Saija Dahl vastailivat
kysymyksiin.
Molemmat ovat aloittaneet sairaanhoitajana 80-luvulla ja 2007
hygieniahoitajina.
MISSÄ TYÖSKENTELETTE?
Tällä hetkellä teemme työtämme pääsääntöisesti toimistosta käsin Mikkelin keskussairaalalla. Normaalitilanteessa työhömme kuuluu
toimistotyön lisäksi käyntejä eri
yksiköissä ja henkilökunnan kouluttamista heidän omissa työpisteissään.
MITKÄ OVAT TYÖN
MUODOLLISET VAATIMUKSET?
Hygieniahoitajan työhön vaaditaan
sairaanhoitajan tutkinto ja lisäksi molemmilla on suoritettuna hygieniahoitajan erikoistumisopinnot.
MILLAISTA ON
HYGIENIAHOITAJIEN TYÖ?
Tavoitteena on edistää infektioiden
torjuntaa parantavia toimintatapoja ja sitä kautta lisätä potilasturvallisuutta. Ohjaamme ja opetamme
Essoten henkilökuntaa monella eri
tapaa. Pidämme ohjeistuksia ajan tasalla ja teemme havaintoja esim. käsihygieniasta sähköisten apuvälineiden
avulla. Tämän lisäksi olemme Essoten

alueen tartuntatautirekisterin sekä
moniresistenttien mikrobien kantajarekisterin ylläpitäjiä.
Toimivien ohjeiden laatiminen on
haasteellista, koska ihmiset tulkitsevat ja ymmärtävät asiat eri tavoin. Hygieniahoitajalla pitää olla hyvät kommunikointitaidot erilisissa tilanteissa.
MITKÄ OVAT TYÖN
HAASTEET JA HYVÄT PUOLET?
Työssä tapaa eri ammattiryhmien
edustajia monipuolisesti, koko ajan
oppii uutta. Haasteena on, että ajoittain työ on hyvin kuormittavaa kuten
epidemiatilanteissa.
Työn merkitys on huomattu esimerkiksi potilasturvallisuuden kannalta. Olemme saaneet Suomen
potilasturvallisuusyhdistyksen ansiomerkin potilasturvallisuuden edistämisestä vuonna 2019.
MINKÄLAISESSA TIIMISSÄ
TYÖSKENTELETTE?
Tiimimme muodostuu meistä kahdesta hygieniahoitajasta ja infektioylilääkäri Sakari Vuorisesta, joka on myös
esimiehemme. Lisäksi teemme yhteistyötä tartuntatautihoitajien ja -lääkäreiden kanssa ja pidämme viikoittain
palaverit mikrobiologian edustajien
kanssa.
Essoten yksiköiden hygieniayhdysjäsenet ovat tärkeä linkki käytännön työhön. Olemme verkostoituneet

Palveluopas

5

2021

hygieniahoitajien
kansallisesti.

kanssa

myös

MITÄ KUULUU TYÖHÖNNE NYT
KORONA-AIKAAN?
Keväällä varautumisvaiheessa koulutimme henkilökuntaa suojainten käytössä erityisesti päivystyksessä ja
Covid-19 kohorttiosastolla. Kohorttiosasto on tarkoitettu ensisijaisesti Covid-19 potilaiden hoitoa varten.
Olimme myös apuna tilojen käytön varautumissuunnitelman laatimisessa.
Alkuun Covid -19 potilaiden hoitoon liittyvät valtakunnalliset suojainohjeistukset muuttuivat usein, jolloin tarkensimme omia ohjeitamme
sen mukaisesti. Nyt perustyö jatkuu
ja autamme edelleen yksiköitä soveltamaan annettuja ohjeita ja pysyttelemme ajan tasalla yhteistyössä
pandemiatyöryhmän ja tartuntatautitiimin kanssa.
MILTÄ AMMATTINNE NÄYTTÄÄ
TULEVAISUUDESSA?
Haasteita on tulevaisuudessa varmasti edelleen edessä, kun infektiot
muuttuvat ja uusia tulee. Moniresistenttien eli monille antibiooteille vastustuskykyiset mikrobien torjunta
korostunee, joten työtä riittää. Ammattitaidon ylläpidosta on tullut yhä
tärkeämpää, kun uutta tietoa tulee jatkuvasti ja työvälineet muuttuvat tekniikoiden ja toimintatapojen
kehittyessä.

Jukka Paavilainen hoksasi
Jukureiden suuren tartuntaketjun
Sairaanhoitaja Jukka Paavilaisella oli iso osuus Jukureiden tartuntaketjun löytämisessä. Kuva: Esa Huusko / Yle

Maanantaina syyskuun seitsemäntenä päivänä sairaanhoitaja Jukka Paavilainen päivystää Essoten koronalinjalla. Hälytyskellot pärähtävät, kun
hän vastaa muutaman tunnin välein
kahteen puheluun. Soittajat kertovat
pelaavansa jääkiekkoa Jukureissa alle
20-vuotiaiden joukkueessa.
– Minulle tuli mieleen, että pitäisiköhän koko joukkueelle tehdä pikatesti. Tällaisissa tilanteissa voi olla kyse
joukkoaltistumisesta. Päätin soittaa
Santeri Seppälälle, joka tuolloin oli

päivystävä tartuntatautilääkäri, Paavilainen kertoo.
Kolmannen pelaajan soiton jälkeen
Paavilainen soitti Seppälälle uudestaan.
Koko joukkue päätettiin pikatestata.
Melkein koko joukkueelta, valmentajat ja huoltajat mukaan lukien, löytyi
koronatartunta. Tartuntaketju käsitti
lopulta 36 tartuntaa. Karanteeniin asetettiin satoja henkilöitä.
– Näin iso tartuntaketju olisi voinut
johtaa valtaviin tartuntamääriin. Jukan
soitto oli aivan ratkaiseva sen suhteen,

että saimme tämän ison tartuntaketjun
taltutettua. Nopeus on valttia leviämisen ehkäistytoimissa, kiittelee Seppälä.
Paavilainen ei halua korostaa omaa
rooliaan. Essoten koronalinjalla työskenteli samaan aikaan useita vastaajia.
– Puhelut olisivat voineet tulla jollekin muullekin. On hienoa, että pystyin
auttamaan tässä näinkin paljon, Paavilainen sanoo.

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
Palveluopas
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Sairaanhoitajasta johtajaksi
Essoten johtoryhmän jäsenistä kolmella on taustalla sairaanhoitajan koulutus.
Työn ohella he ovat opiskelleet ahkerasti.
kehittämisen erikoitumisopinnot sekä
johtamisen erikoisammattitutkinnon.
Mutanen on toiminut pitkään hoitotyössä sekä erilaisissa esimiestehtävissä. Ennen Essotea hän oli Mikkelin
seudun sosiaali- ja terveystoimessa
terveyspalvelujen johtaja.
– Sosiaali- ja terveydenhuollon
toimialalla on paljon monipuolisia
työtehtäviä ja kehittymismahdollisuuksia. Lämpimästi tervetuloa mukaan tähän mielenkiintoiseen ja moniammatilliseen työhön, Mutanen
toivottaa.
Niina Kaukonen johtaa
vanhus- ja vammaispalveluja.

Niina Kaukonen
Essoten toiseksi suurinta vastuualuetta, vanhus- ja vammaispalveluja,
johtaa terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri Niina Kaukonen.
– Pohjakoulutukseltani olen apuhoitaja ja sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja. Ne antoivat hyvät eväät
jatkuvalle itsensä kehittämiselle. Harrastuksekseni voisi sanoa opiskelun,
koska olen koko ikäni työni ohessa
opiskellut jotain, Kaukonen paljastaa.
Työkokemusta on kertynyt johtotehtävistä, yksityiseltä puolelta
hoitotyöstä, lähiesimiestyöstä, opetustyöstä sekä hanke- ja kehittämistyöstä. Hän on myös suorittanut mm.
viranomaisvalvonnan erityispätevyyden ja johtamisen erikoisammattitutkinnon sekä hankki myös opettajan ja
sosiaalityöntekijän pätevyydet.
– Kaikista töistä ja opinnoista jää
aina jotain reppuun. Hoiva- ja hoitotyöstä jäi valtava arvostus asiakkaita
ja asiakastyötä kohtaan ja opettajana
ammattikorkeakoulussa muun muassa se, että ketään ei voi opettaa. Voi
vain saada ajattelemaan.

Minna Mutanen
Mielenterveys- ja päihdepalveluja
johtaa terveystieteiden maisteri Minna Mutanen. Mutanen on myös suorittanut mielenterveyshoitajan ja sairaanhoitajan (psykiatrinen hoitotyö)
tutkinnot, hoitotyön johtamisen ja

Minna Mutanen toimii mielenterveys- ja
päihdepalvelujen palvelualuejohtajana.

Pirjo Syväoja
Tulevaisuutta Essotella rakentaa kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja. Hän tekee myös hallintoylihoitajan tehtäviä
ja on Mikkelin keskussairaalaa uudistavan ESPER-hankkeen hankejohtaja.
Lukion jälkeen Syväoja opiskeli kemiaa Tukholman yliopistossa ja
hankki siinä sivussa kouluttamattomana hoitajana tienestiä Långbron
mielisairaalassa.
– Kun muut opiskelijakaverit yliopistolla pääosin olivat kiinnostuneita ydinreaktioihin liittyvistä kemiallisista ilmiöistä, niin minä valitsin
suunnakseni työskentelyn ihmisten
kanssa. Mielisairaanhoitajaksi valmistuin työn ohella ja myöhemmin sisätautis-kirurgiseksi erikoissairaanhoitajaksi, Syväoja kertoo.
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Ruotsissa työvuosia kertyi Syväojalle melkein kymmenen. Psykiatrian jälkeen hän valitsi uuden työympäristön ja työskenteli sydänteholla
Huddigen yliopistosairaalassa ennen
tuloa Mikkelin keskussairaalaan 1987.
Kymmenkunta vuotta hän työskenteli ns. varahenkilöstössä eri yksiköissä.
– Hallintotieteen maisteriopintojen ja opettajan pätevyyden suorittamisen jälkeen olen työskennellyt
hoitotyön ja johtamisen opettajana
ammattiopistossa/ammattikorkeakoulussa sekä kehittämistehtävissä
yksityisessä yrityksessä. 2010-luvun
alku vierähti Mikkelin seutusoten perustamisen parissa. 2014 siirryin nykyiselle, erittäin hyvälle työnantajalle,
vastaaman kuntayhtymän rakentamis- ja uudistamishankkeesta.
Sairaanhoitajan koulutus antaa
Syväojan mukaan laajat mahdollisuudet työskennellä hyvin erilaisissa tehtävissä kotimaassa mutta myös
ulkomailla.
– Olen saanut olla mukana hoitotyössä Ugandassa ja Keniassa. Sydäntä lähellä on nk. leikkaussafaritoiminta Keniassa, jota olen koordinoinut
ADRA Finland kehitysyhteistyösäätiön puitteissa. Hoitotyö on ollut minulle kutsumusammatti ja jos vielä jotain
voi toivoa, niin se olisi toive siitä, että
voisin toteuttaa kansainvälisiä katastrofimissioita, joihin olen kouluttautunut SPR:n kautta.

Pirjo Syväoja rakentaa Essoten tulevaisuutta
kehittämisjohtajana.

valtaisia työmääriä koko epidemian
ajan.

Koronapotilaiden hoidon
etulinja: päivystys, ensihoito,
koronaosasto, tehohoito

Koronan
taltuttajat
Koronanäytteitä ottavat Essoten sairaanhoitajat. Ovella Tiia Liukkonen.

Koronavirusta
vastaan
kamppailee Essotessa satoja eri alojen
ammattilaisia.
– Tämä on ollut koko kuntayhtymän rykäisy. Voimme esitellä tai edes
mainita valitettavasti tässä heistä vain
muutamia, sanoo terveyspalvelujen
johtaja Santeri Seppälä.
Koronatyöhön on suunnattu ihmisiä muun muassa hammashoidosta,
perhe- ja sosiaalipalveluista ja vanhusja vammaispalveluista. Kaikkien 3700
Essoten työhön korona vaikuttaa

monin tavoin ja kukin tekee torjuntatyötä monin tavoin: käyttämällä maskia, ohjaamalla oireita saaneita testeihin, antamalla henkistä tukea ja niin
edelleen.

Koronalääkärit
Kaikkea johtaa pandemiapäällikkö Hans Gärdström. Hän tekee tärkeimmät
päätökset
terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälän
kanssa, joka päivystää Gärdströmin ohella. Molemmat ovat tehneet

Koronan etulinjassa päivystyksessä,
osastolla ja teho-osastolla on kiertänyt kaikkiaan noin 50 lääkäriä. Keskeisissä rooleissa ovat olleet muun
muassa koronan aerosolitutkimuksesta aloitteen tehnyt ja pitkää päivää torjuntatyössä tehnyt ensihoitokeskuksen ylilääkäri Janne Kuusela,
keskussairaalan johtaja Heikki Laine,
muun muassa lääkäreiden koronaringistä vastannut kirurgi Anniina Laurema sekä infektioylilääkäri Sakari
Vuorinen.
Sadat Essoten työntekijät, muun
muassa sairaanhoitajat ja lähihoitajat,
lääkärit sekä siivoojat pistävät itsensä
peliin koronapotilaiden hoidon etulinjassa. Etulinjaan kuuluvat koronapuolen päivystyksen työntekijät, potilaita
kuljettavat ensihoidon työntekijät, koronapotilaita heille varatulla kohorttiosastolla sekä tehohoidossa hoitavat
työntekijät.
Yksi avainryhmä koronanvastaisessa kamppailussa ovat Essoten siivoojat. Ilman heidän panostaan tauti
leviäisi nopeasti sote-työntekijöiden ja
muiden potilaiden keskuudessa. Tärkeässä roolissa ovat myös ruokapalveluiden ja välinehuollon työntekijät.

Päivystysavun koronalinja
Essotessa on avattu Päivystysavun
numeroon
116117
koronalinja. Tiedusteluihin vastaa kymmeniä
sairaanhoitajaa.
Omaolon oirearvioon vastaavat joko koronalinjan hoitajat tai
tartuntatautihoitajat.

Näytteidenottajat
Koronanäytteitä ottavat Essoten sairaanhoitajat. Nyt näytteenotto tapahtuu keskussairaalan pääoven vasemmalla puolella olevan oven kautta.
(Paikka saattaa vaihtua.)
Massatestauksia varten näytteenottajat ovat ensihoidon kanssa jalkautuneet ympäri Essoten aluetta.

Laboratorio
Pääosa Essoten koronanäytteistä käsitellään Islabin laboratoriossa Mikkelin keskussairaalalla. Käytössä

Laboratorionhoitaja Ulla Tavaila näyttää kuinka Covid-näytteitä käsitellään.
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Hans Gärdström
perehtyi koronan
jälkioireisiin

Pandemiapäällikkö Hans Gärdström on paneutunut koronan jälkioireisiin.

on pikatestejä, joilla tulos saadaan
usein jopa muutaman tunnin kuluessa. Tämä laboratorio pystyy valmistamaan nykyisin noin 200-300 näytteen tulokset muutamien tuntien
sisälle.
Lisäksi testejä menee Islabin laboratorioon Kuopioon ja Elintarvikevirastoon, joista vastaukset tulevat 1-2
vuorokauden kuluessa.

Tartuntojen jäljittäjät
Tiiviissä yhteistyössä koronalääkäreiden kanssa toimivat tartuntaketjujen jäljittäjät. Ydintiimiin kuuluu
kahdeksan jäljittäjää ja tarvittaessa jäljitykseen on saatu 25 henkilöä
kolmivuorotyöhön.
Koulutukseltaan he ovat enimmäkseen
sairaanhoitajia
tai
terveydenhoitajia.

Hankinnat
Essote hankkii koronan johdosta miljoonilla euroilla kasvomaskeja, käsidesiä, kumihaskoja, visiirejä ja muita
suojavälineitä. Logistiikkaesimies Kirsi-Maria Pöyry etsii, tilaa ja toimittaa
ne oikeaan osoitteeseen essotelaisten ja monen muunkin käytettäväksi.

Sihteerit
Jo pelkästään karanteenit ja niihin
liittyvät todistukset vaativat paljon sihteerityötä. Yli tuhat karanteenipäätöstä on valmistellut Riina
Kuivalainen.

Pandemiaryhmä
Koronalääkärit vetävät Essoten eri
vastuualueiden ja yksiköiden koronatyötä koordinoivan pandemiaryhmän kokouksia. Keväällä 2020 ryhmä
kokoontui jopa kaksi kertaa päivässä.
Työtavat ovat vakiintuneet ja nykyisin
se kokoontuu kaksi kertaa viikossa.
Ryhmän kokoonpano on vaihdellut. Lääkäreiden lisäksi ryhmään kuuluu Essoten eri vastuualueiden johtoa,
myös tartuntatautihoitajia, kuntayhtymän päällikkötasoa ja viestinnän
edustajia.
Muista tärkeitä alueellisia kokouksia ovat pelastusjohtaja Seppo Lokan
vetämät Etelä-Savon valmiusfoorumin
kokoukset ja alueellinen koronanyrkki,
johon kuuluu eri viranomaisia.

Koronaviestintä
Kriisiviestinnän oppien mukaisesti
median tiedustelut on ohjattu yhdelle henkilölle, terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälälle. Koronalääkärit
viestivät paljon suoraan alueen kuntiin, oppilaitoksiin, muille viranomaisille ja yrityksiin sekä ovat näiden ohjeistukseen käytettävissä 24/7.
Koko Essoten pieni viestintätiimi
on valjastettu tukemaan koronaa koskevia toimia. Viestintäassistentti Taru
Juntunen työstää pääasiassa sisäistä
viestintää ja ohjeistuksia, viestintäasiantuntija Jussi Salminen visualisoi materiaaleja ja viestintäpäällikkö Jouni
Vauhkonen hoitaa viestintää medialle.
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Vain harva lääkäri koko maailmassa
on paneutunut COVID-19 taudin jälkioireisiin. Taudin päivittäisessä torjuntatyössä Essoten alueella pandemiapäällikkö Hans Gärdström on
toiminut – yhdessä Santeri Seppälän kanssa – ehkä keskeisimmässä
roolissa.
Gärdström oli myös yksi ensimmäisistä, joka huomasi että koronan
oireet jatkuivat joillain potilailla taudin jälkeenkin. Hän alkoi paneutua
asiaan.
– Olemme kontaktoineet kaikkia
potilaita ja pitäneet suhdetta yllä sairauden jälkeenkin. Hyvin pian havaitsimme, että oireita jäi vielä kuukauden jälkeenkin, Gärdström kertoo.
Tarkemmassa selvityksessä tuli
ilmi, että jälkioireita oli yli 20 prosentilla koronan sairastaneista. Oireista ilmeni vielä jopa kolme kuukautta
taudin jälkeen.
Osalla oireet menivät lopulta ohi,
osalta ei.
– Reilu viidennes on yllättävän iso
osuus. Kaikki eivät olleet sairaalahoidossa. Niitä ilmeni myös taudin lievemmän muodon sairastaneilla. Sairaalahoidossa olleilla ja voimakkaita
oireita kokeneilla oli jälkioireitakin
enemmän.
Jälkioireina ilmeni mm. väsymystä
ja päänsärkyä, pistelyä iholla ja verenpaine heitteli. Välillä potilaat jaksoivat
hyvin ja sitten tila heikkeni.
– Ihmiset miettivät, että loppuvatko nämä oireet koskaan. Tämä tulee
olemaan todennäköisesti kasvava potilaskunta. Päätimme Santeri Seppälän kanssa, että tätä asiaa on tärkeää
seurata, Gärdström kertoo taustoista.
Lääkärit alkoivat selvittää oliko joku muu tauti aktivoinut koronan takia. Määrättiin pää- ja
keuhkokuvauksia.
– Keuhkokuvissa näkyi vaurioita,
jotka selittivät osan oireista. Jälkioireista tiedetään kuitenkin aivan liian
vähän. Voimmeko jo hoidon aikana
tehdä jotain, että näitä oireita ei tule?
Puhkaiseeko korona jonkun autoimmuunisairauden? Tämä vaatii vielä
tarkempaa tutkimusta, Gärdström
pohtii.

Koronaketjujen jäljittäjät
tekevät salapoliisin työtä
Riina Kuivalainen ja Marika Lyytikäinen jäljittävät koronatartunnan saaneita. Kuva alkusyksyltä, jolloin työskenneltiin ilman kasvomaskeja.

Essoten alueella saatiin vuoden 2020
aikana koronasta huolimatta elää liki
normaalia elämää. Tämä on pitkälti
Essoten koronatartuntojen jäljittäjien taitavan työn ja venymisen ansiota.
Tartuntaketjut on saatu nopeasti haltuun. Tartuntojen lähde on
selvitetty muutamissa tunneissa,

altistuneet laitettu karanteeniin ja
tarvittaessa testeihin.
Alueen asukkaat ovat suurista
tartuntaketjuista huolimatta voineet
jatkaa elämäänsä, kun muualla Euroopassa kokonaisia maita on pantu
kiinni.
Jäljittäjät tekevät pitkiä työpäiviä Kuuman sairaalan tiloissa koronalääkäreiden välittömässä läheisyydessä. Kuin salapoliisit he etsivät
– joskus läpi yön – vihjeitä taudin alkulähteestä, altistuneista ja muista
sairastuneista.
Enimmillään jäljittäjiä on ollut kolmessa vuorossa työssä 25, kun Jukureiden tartuntaketjua jäljitettiin.
– Kyselemme tartunnan saaneelta
keiden kanssa he ovat olleet lähikontaktissa tai vähintään 15 minuuttia
samassa tilassa. Heidät pitäisi muistaa kaksi vuorokautta taaksepäin,
kertoo terveydenhoitaja Laura Siitari työstään.
Jokainen puhelu tuottaa usein
monta uutta puhelua. Aina sairastunut ei muista heti esimerkiksi

Tartuntatautihoitaja Heidi Nikkinen on soittanut
todella paljon puheluja koronatartuntojen
jäljittämiseksi.
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sairastumisen aiheuttaman järkytyksen takia tapaamiaan muita ihmisiä.
Jäljittäjät soittavatkin useaan
otteeseen.
– Ei ole aina helppoa muistaa tapaamiaan ihmisiä. Monet sairastavat
esimerkiksi useita päiviä ja menevät
vasta sitten testeihin. Aiemmin tavatut ihmiset unohtuvat, mutta palautuvat sitten mieleen, sanoo jäljitystä tekevä tartuntatautihoitaja Heidi
Nikkinen.
Tartuntaketjun jäljitys johtaa
karanteeneihin. Kotoa poistumisen kielto sotkee monesti elämän
perusteellisesti.
– Tarvittaessa järjestämme apua
kauppa-asioiden hoitoon. Mietimme
yhdessä muitakin järjestelyjä, jäljitystä tekevä terveydenhoitaja Marika
Lyytikäinen kertoo.
Jäljittäjät kehottavat suhtautumaan koronaan kunnioituksella. Käsien ahkera pesu, turvavälit ja turhien
kontaktien välttäminen sekä maskin
käyttö auttavat pitkälle.
– Tauti ei välttämättä ole kaikille
vaarallinen ja osahan on oireettomiakin. Hyvin monelle se kuitenkin voi
olla hengenvaarallinen tai ikävät jälkioireet saattavat kestää hyvinkin pitkään, Nikkinen muistuttaa.

Pelastava pallolaajennus ja muut sydämen asiat
Tehovalvonnan sairaanhoitajat Miia Grek-Suihkonen ja Johanna Paljakka valmistelevat Mikkelin koronariasalia. Tällä kertaa alkaa sydämentahdistimen asennus.

Sepelvaltimotauti on aikuisten suomalaisten yleisin kuolinsyy. Mikkelin keskussairaalan kardiologit ja hoitajat antavat vuosittain moninaisia
henkeä pelastavia hoitoja sadoille
eteläsavolaisille.
– Pallolaajennuksia kertyi Mikkelin keskussairaassa noin 400 vuonna
2020. Se on noin eli noin 40 prosenttia kaikista sydänvaltimokuvauksista.
Luku tarkoittaa, että onnistumme tehokkaasti seulomaan jatkohoitoa tarvitsevia potilaita, iloitsee sisätautien
ylilääkäri Jori Nousiainen.

Ylilääkäri Nousiaisen vinkki
”On ensiarvoisen tärkeää, ettei jää odottelemaan, jos tulee oireita: akuuttia ja
luonteeltaan laaja-alaista kipua joka
säteilee käsivarteen tai -varsiin, leukaperiin tai lapojen väliin ja kestää yli 15
minuuttia yhtäjaksoisesti. On soitettava ensihoito paikalle välittömästi, jotta
saadaan hoidot päälle ja kuljetus sairaalaan. Mitä pidempään suoni on tukossa,
sitä enemmän vauriota ehtii tulla ja hoitaminen vaikeutuu.
Jos rintatuntemus on lievää, niin
kannattaa hakeutua tutkimuksiin ja
sitä kautta lähetteellä tarvittaessa
jatkohoitoon.”

Lisäksi apua on annettu muutamille yksittäisille potilaille liuotushoitojen avulla. Pallolaajennus on Nousiaisen mukaan kuitenkin parempi
vaihtoehto.
Valtimoiden varjoainekuvaukset
tehdään Kuuman sairaalaan upouudessa angiosalissa. Vuosittain niitä
tehdään Mikkelissä noin tuhat. Samassa salissa on laitettu sydämentahdistimia potilaille yhteensä 170 vuonna 2020.
Vertailun vuoksi laajemman väestön ja asiakaskunnan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdään 2000
sepelvaltimotutkimusta vuodessa ja
siellä on viisi angiosalia, joista kolme
on puhtaasti koronariakäytössä.
Kuuman sairaalan uusi sali ja laitteet ovat tuoneet tehokkuutta potilaiden vaivojen tarkempaan tutkimiseen.
– Muun muassa painevaijerin avulla pystytään mittaamaan tarvitseeko
ahtauma pallolaajennuksen vai riittääkö lääkehoito, kertoo Nousiainen.
Ennen kardiologisen päivystyksen saamista Mikkeliin 2019 akuutit
tapaukset tehtiin hätätyönä kahden
kardiologin voimin. Nyt päivystävässä ringissä on neljä lääkäriä.
– Kiireettömänä pallolaajennus
on suhteellisen vaivaton potilaan näkökulmasta. Varjoainekuvaus vie

Palveluopas

11

2021

noin puoli tuntia ja pallolaajennuksen kanssa koko toimenpide 1-2 tuntia riippuen ahtauman vaikeusasteesta. Kotiin voi päästä parhaimmillaan
jo samana iltana, viimeistään seuraavana päivänä, Nousiainen kertoo.
Jori Nousiainen on syntyisin Savonlinnasta. Kuopiossa hän opiskeli
lääketieteen lisensiaatiksi ja erikoistui
kardiologiaan ja sisätauteihin. Nousiaisella on takana reilut 20 vuotta työuraa useissa eri sairaaloissa. Mikkelissä hän aloitti kardiologian osaston
ylilääkärin virassa vuonna 2015.

Pallolaajennukseen nopeasti
› Monelle sepelvaltimotauti
potilaalle sydäninfarkti on
taudin ensimmäinen ja
kuolettava ilmenemismuoto.
› Nopea avunsaanti pelastaa
ihmishenkiä. Vuosittaisista
18 000 sydäninfarktipotilaasta
lähes 30 prosenttia kuolee
ennen sairaalaan pääsyä.
› Vakavien oireiden johdosta
pitää päästä pallolaajennukseen
puolentoista tunnin kuluessa.

Palliatiivinen hoito
sai huippuosaajia

Reino Pöyhiä on kansainvälisesti tunnettu palliatiivisen hoidon osaaja.

Palliatiivisella hoidolla eli oireita lievittävällä hoidolla tarkoitetaan parantumatonta, etenevää sairautta
sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä
ja heikentää heidän elämänlaatuaan.

Osastonylilääkäri Marjo Pulkkisella on palliatiivisen
lääketieteen erityispätevyys.

Parantumattomasti sairas saattaa
tarvita oireita lievittävää hoitoa kuukausien tai jopa vuosien ajan.
Väestön ikääntymisen myötä palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tarvitsevia henkilöitä on Etelä-Savossakin
entistä enemmän. Palliatiivista hoitoa
annetaan Essoten palliatiivisella vastaanotolla ja palliatiivisella osastolla
sekä kotisairaalassa mutta yhteistyötä
tehdään kaikkien erikoisalojen kanssa.
– Palliatiivinen hoito ei ole vain
saattohoitoa. Oireenmukaista hoitoa
tarvitaan erityisesti kivun ja epämukavan olon lievittämisessä, tähdentää ylilääkäri Reino Pöyhiä.
Pöyhiä on Turun yliopiston palliatiivisen lääketieteen dosentti, anestesiologian dosentti Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa ja kansainvälisesti
tunnettu palliatiivisen hoidon osaaja.
Hän aloitti Essoten palveluksessa elokuussa 2020.
Osaamiskeskus otetaan käyttöön
vaiheittain ja ensimmäisiä määrärahoja sisältyy jo Essoten vuoden 2021 talousarvioon. Keskuksen ydin, vaativan
tason (B-taso) palliatiivinen osasto tulee aikanaan sijaitsemaan Mielen- ja
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kuntoutuksen talossa ja perustason
(A-taso) osasto Pieksämäelle kotisairaalan tukiosastona.
Pöyhiän kanssa samoihin aikoihin
Mikkelin lähikuntoutusosaston osastonylilääkärinä aloitti Marjo Pulkkinen, joka on geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri ja jolla myös on
palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Pulkkinen kehittää erityisesti
saattohoito-osastoa.
Mikkelissä palliatiivisen keskuksen
sairaanhoitajana työskentelee myös
palliatiivisen hoidon konkari, Tytti
Tiusanen.
Sosiaali- ja terveysministeriöltä on
tullut suositus palliatiivisten osaamiskeskusten perustamiseksi ja palliatiivisen osaamisen varmistamiseksi.
– Tämä hoito parantaa merkittävästi ihmisten elämänlaatua. Kuolema
kohdataan arvokkaasti ja surevia tuetaan. Lisäksi voidaan välttyä tarpeettomilta hoidoilta ja vapauttaa erikoissairaanhoidon resursseja sellaisten
henkilöiden hoitoon, jotka saavat siitä hyötyä. Tärkeintä ovat palliatiivisen
hoidon tuottamat inhimilliset arvot,
Pöyhiä tiivistää keskuksen hyötyjä.

Mika Perttu alkoi luotsata perusterveydenhuoltoa

mahdollistaa asiantuntijoille heidän
onnistumisensa työssään. Asiantuntijat, lääkärit, hoitajat jne. ovat oman
työnsä asiantuntijoita ja tietävät, miten se kannattaa tehdä, Perttu sanoo.
Hän haluaa nostaa perusterveydenhuollon profiilia ja arvoa sekä
oman työnsä että tulevan sote-uudistuksen yhteydessä.
– Nimenomaan terveydenhuoltoon
olisi pystyttävä keskittymään entistä enemmän. Sairauksien hoito on
tietysti äärimmäisen tärkeää, mutta
terveyteen pitäisi pystyä pistämään enemmän paukkuja,
jotta asukkaat voisivat paremmin, Perttu sanoo.

Essoten uutena perusterveydenhuollon palvelujohtajana on aloittanut
lääketieteen lisensiaatti Mika Perttu.
Hänen edeltäjänsä Jarmo Lappalainen on siirtynyt vetämään Riihimäen
perusterveydenhuoltoa.
Pertulla on monipuolinen kokemus terveydenhuollon eri tehtävistä
ja johtamisesta sekä julkisella että yksityisellä puolella. Kotoisin hän on alun
perin Ylistarosta Etelä-Pohjanmaalta.
– Olen asunut pääkaupunkiseudulla viimeiset kuusi vuotta. Tämän
vuoden olen toiminut johtavana asiantuntijana Gesund
Partnersilla. Olen tehnyt siellä johdon konsultointia sote-puolelle.
Olemme kehittäneet
vaikuttavuusperusteista
terveydenhuoltoa. Lisäksi olen
tehnyt jonkin verran konsulttityötä
rahoitus- ja pankkiiripuolelle. Sitä
ennen olin terveyspalveluiden
johtaja vakuutusyhtiö Ifin pohjoismaisessa tiimissä,
Perttu kertoo.
Perttu on toiminut myös johtavana
ylilääkärinä mm. Keravan kaupungilla. Johtotehtävien ohella Perttu
on koko ajan tehnyt kliinistä työtä, viimeksi päivystyksiä
HUS-alueen
sairaaloissa.
– Olen toiminut sekä
julkisella että yksityisellä puolella. Uskon, että
voin tuoda uudenlaista ajattelutapaa, miten
asioita voi tehdä toisella tavalla. Yksityiseltä puolelta haluan tuoda luottamusjohtamista. Minun tehtäväni on

Essoten perus
terveydenhuolto
on yllättänyt
Pertun
positiivisesti.
– Täällä on hirveän hyvää porukkaa.
Essote ei ole mikään
perinteinen byrokratia, kuten monet
sairaanhoitopiirit.
Ihmisillä on draivi
viedä asioita eteenpäin ja uskallusta
miettiä uudesta näkökulmasta. Täällä on tosi
kovia osaajia ja mahtavia
persoonia, Perttu sanoo.
Tuekseen Perttu on saamassa vuodenvaihteessa perusterveydenhuoltoon
nykyisten lisäksi kolme uutta
ylilääkäriä. Yksi näistä sijoittuu Kangasniemelle ja kaksi
Mikkeliin.
– Tällä hetkellä näyttäisi
siltä, että yksi tulee talon sisältä ja kaksi palkkaamme ulkoa, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.
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Kuva: Kimmo Iso-Tuisku

Päivystyksen
sisäänkäynti
katutasossa

KUUMA SAIRAALA

Mikkelin keskussairaala päivystää
Mikkelin keskussairaalassa on päivystäviä erikoisaloja runsaasti ja Essote
hakeekin virallista asemaa laajan päivystyksen sairaalana. Viereiseltä sivulta
näet Essoten tarjoamat päivystyspalvelut, joista useimmat palvelevat ympäri
vuorokauden. Mainittujen päivystävien erikoisalojen lisäksi sairaalassa on
päiväaikaista toimintaa laajasti muillakin erikoisalaoilla.
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PERHETALO

1)
2)
3)
4)
5)

YLEISLÄÄKETIEDE
TEHOHOITO- JA ANESTESIOLOGIA
ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA
PEHMYTOSAKIRURGIAN PÄIVYSTYS:
GASTROENTEROLOGIA, UROLOGIA,
VERISUONIKIRURGIA
KONSERVATIIVINEN PÄIVYSTYS:
SISÄTAUDIT, KEUHKOTAUDIT,
NEUROLOGIA
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KORVA-NENÄ JA KURKKUTAUDIT
KARDIOLOGIA
LASTENTAUDIT
NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET
RADIOLOGIA ELI KUVANTAMINEN
SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS
HAMMASLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS
PSYKIATRIA

Sote-uudistus Etelä-Savossa
Valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistuksen tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin
ja terveyden edistäminen sekä taloudellisten kustannusten nousun hillitseminen. Hyvinvointia edistetään
siirtämällä sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä peruspalveluihin ja
varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tarpeet asiakas- tai potilassuhteelle tunnistetaan oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti, jotta pienistä ongelmista ei ehdi
kasvaa suuria.
Uudistus on myös rakenteellinen,
koska sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestäminen
siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä
maakuntien vastuulle. Tutkimustiedon mukaan suuremmilla alueilla on
parempi mahdollisuus turvata yhdenvertainen palvelujen saatavuus.
Etelä-Savossa vuonna 2020 käynnistyneet Tulevaisuuden sote-keskus
ohjelma ja rakenneuudistus -hanke
kehittävät sosiaali- ja terveydenhuoltoa vastaamaan muun muassa väestön ikääntymiseen liittyviin haasteisiin. Digitaalisia palveluita, kuten
sähköistä ajanvarausta, mobiilipalveluita ja etävastaanottoja nostetaan tukemaan jo olemassa olevia
ja uusia toiminta- ja palvelumalleja.

Rakenneuudistus toteutetaan vuoden 2021 aikana ja uuden maakunnan
sosiaali- ja terveyspalvelut aloittavat
toimintansa vuoden 2023 alusta.

Yhteisöllisesti kehittäen
Tulevaisuuden
sote-keskuksessa
maakunnan asukkaat saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Yhteydenotto voi tapahtua esimerkiksi puhelimitse, verkossa, chatissa
tai fyysisessä asiointipisteessä. Hoitoon pääsee seitsemän vuorokauden
sisällä yhteydenotosta. Palveluita
kehitetään ihmislähtöisesti ja palvelujen saatavuutta sekä jatkuvuutta
parannetaan.
Sote-uudistus vaatii maakuntalaisilta sekä sote- ja pelastustyöntekijöiltä uusien toiminta- ja palvelumallien omaksumista, digiosaamisen
kehittämistä ja muutokseen sopeutumista. Etelä-Savossa uudistuksen
tukipilareina toimivat yhteisöllisyys
ja sujuva yhteistyö. Jokainen meistä
voi aktiivisella toiminnalla ja rohkealla sekä positiivisella asenteella vaikuttaa uudistuksen onnistumiseen.
Etelä-Savon sote-uudistus tehdään kaikkien eteläsavolaisten voimin, yhdessä ja yhdenvertaisesti. Rakenneuudistuksen
valmistelusta
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vastaavat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Pieksämäen kaupunki, Vaalijalan kuntayhtymä ja Etelä-Savon pelastuslaitos.
Sote-uudistuksen valmistelun vastuuhenkilöinä toimivat muutosjohtaja
Sami Sipilä, vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualuejohtaja Niina Kaukonen, rakenneuudistuksesta vastaava Paula Pusenius ja tulevaisuuden
sote-keskus ohjelmaa johtava Kirsi
Leinonen.
Tärkein työ sote-uudistuksen toteuttamisessa tehdään sosiaali-, terveys- ja pelastusammattilaisten sekä
asiakkaiden ja potilaiden yhteisessä
arjessa.

Etelä-Savon sote-uudistuksen
muutosohjelman osa-alueet
› Rakenneuudistus
› Tulevaisuuden sote-keskus
› Aster – Asiakas- ja
potilastietojärjestelmä
› Sopiva – Vammaispalvelujen henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu
› Työkyky – Yksilöllisen työkyvyn
tukeminen
› Apua ajoissa – Itsemurhien
ehkäisy ja stigman vähentäminen

Pikajuoksun Suomen mestari kehittää
sote-uudistuksen tiedolla johtamista
Teksti: Teemu Seppänen

Hallitseva 100 metrin pikajuoksun
Suomen mestari Viljami Kaasalainen, 25, on mukana toteuttamassa
Etelä-Savon sote-uudistusta. Kalevan
kisoissa elokuussa 2020 saavutettu
Suomen mestaruus tuli ajalla 10,35.
Kaasalaisen ennätys 10,34 on kaikkien aikojen 7. nopein aika Suomessa
100 metrillä.
Kaasalainen on asunut lähes
koko elämänsä Mikkelissä, mutta
korkeakouluopintojen myötä hän
on sittemmin siirtynyt Jyväskylään.
Sote-uudistuksessa vastuualueena
hänellä on sosiaalihuollon kustannusten laskeminen, mutta kunnianhimoisia odotuksia hänellä on myös
kehittämistyöhön.
– Sote-uudistukselta odotan, että
onnistuisimme kehittämään tiedolla
johtamista, jotta tulevaisuuden päätökset tehtäisiin faktapohjaisesti ja
perustuen tarkkaan informaatioon.
Ammattiurheilun,
asiantuntijatyön ja opintojen yhdistäminen vaativat sinnikkyyttä. Päivässä hänellä on
jopa kolmet treenit, joiden lisäksi päiviin mahtuu palavereita, työntekoa
ja luentoja. Onneksi tehokkaat päiväunet ehtii päivän aikana ottamaan.

Viljami Kaasalainen (keskellä) on 100 metrin pikajuoksun hallitseva Suomen mestari. Vasemmalla Samuli
Samuelsson ja oikealla Riku Illukka. Kuva: Anssi Mäkinen

Työantajana Essote tukee työn ja urheilun yhdistämistä mahdollistamalla joustavat työpäivät. Samalla Essote
tarjoaa ainutlaatuisen työmahdollisuuden Viljamille.
– Essoten tarjoama työtehtävä
vastasi täysin koulutustani, ja on todella hienoa olla mukana tekemässä
jotain sellaista, mitä ei aikaisemmin
ole tehty.
Ammattiurheilun kautta saatu kokemus hyödyttää myös työelämässä.

cdhdfh

Sote-uudistuksen muutosohjelmaan kuuluvat hankkeet ovat jo osittain käynnistyneet.
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Ammattiurheilijana Kaasalainen on
tottunut selviämään jännittävistä ja
tiukoista tilanteista, joita ei tavallisessa arjessa välttämättä joudu kohtaamaan. Treenaaminen on sekä henkisesti että fyysisesti todella haastavaa,
joten itsensä joutuu ylittämään joka
viikko. Sinnikkyys kuitenkin palkitaan,
kuten Viljami itsekin toteaa.
– Tällaiset asiat ovat rankkoja siinä
hetkessä, mutta vahvistavat pidemmän päälle elämässä.

Lähihoitaja
Taru Räisänen
opiskelee
työn ohessa
sairaanhoitajaksi
Teksti: Soile Laitinen

Taru Räisänen on työs
kennellyt lähihoitajana
kotihoidossa viitisen
vuotta. Hän kokee työn
kotihoidossa antoisaksi
ja monipuoliseksi.
Vaikka työ kotihoidossa on itsenäistä, yksin ei missään vaiheessa tarvitse
jäädä. Kotihoidossa työkaverin apu ja
tuki on puhelinsoiton päässä.
Työhön sisältyy hoitotyön lisäksi asiakkaan toimintakyvyn tukemista eri tavoilla. Kuntouttava työote on
tärkeää, jotta asiakkaiden toimintakyky pysyy yllä ja heidän on mahdollista
asua kotona mahdollisimman pitkään.
Parhaillaan Räisänen opiskelee
sairaanhoitajaksi.
– Minulla on aina ollut kova tarve kehittyä ammattilaisena ja syksyllä 2019 tämä tunne nousi jälleen esiin.
Silloin päätin hakea opiskelemaan sairaanhoitajaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Pääsykokeiden
jälkeen tulikin iloinen viesti, että minut on hyväksytty opiskelijaksi sairaanhoitajien monimuotoryhmään,
jonka tarkoituksena on mahdollistaa
opiskelu työn ohessa.

Työnantajan tuki
opinnoille on tärkeää
Myös työnantaja näytti vihreää valoa Räisäsen opintosuunnitelmille.
Pian opiskelupaikan varmistumisen
jälkeen Taru kertoi suunnitelmistaan
esimiehelleen, jonka kanssa asiat työn
Taru Räisänen syventää osaamistaan lähihoitajasta sairaanhoitajaksi.
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Kotihoidon palvelun laatua kehitetään asiakaslähtöisesti
Kotihoidon palvelun laatua arvioidaan
säännöllisesti eri menetelmillä. Asiakkailta ja omaisilta kysytään palautetta
vanhuspalvelulain mukaisesti joka toinen vuosi. Kotihoidon palvelun laatua
verrataan myös säännöllisesti muiden vastaavien palveluntarjoajien tuloksiin. Vertaiskehittämisellä saadaan
ajantasaista vertailutietoa kotihoidon
palvelun laadusta valtakunnallisesti.
Kotihoidon palveluja kehitetään mittareiden perusteella ja erilaisilla toimenpiteillä, sekä seurataan niiden
vaikuttavuutta.
Käytännön asiakastyössä säännöllisesti seurattavia mittareita ovat
muun muassa tutuimpien hoitajien osuus asiakaskäynneistä, asiakaskäyntien pituudet ja välittömän
asiakastyön osuus työssä. Kotihoidossa tavoitteena on, että asiakkaiden luona käyvissä hoitajissa olisi

mahdollisimman vähän vaihtuvuutta,
ja että asiakaskäyntien kestoa voitaisiin pidentää.
Kuluneen vuoden aikana kotihoidon palvelun laatu on parantunut kaikilla kyseisillä mittareilla.
Myös kotihoidon työntekijöiden osaaminen pidetään ajan tasalla.
Osaamiskartoituksilla saadaan tietoa
työntekijöiden osaamisesta ja osaamisen kehittämistarpeista.
Osaamisen säännöllinen päivittäminen on tärkeää, sillä asiakkaiden
tarpeet muuttuvat ja hoitosuositukset päivittyvät. Osaamistarpeiden perusteella kotihoidon työntekijät osallistuvat tarvittaviin koulutuksiin.
Näin toimimalla varmistetaan,
että kotihoidon asiakkaat saavat tarpeidensa mukaista palvelua ja työntekijöiden osaaminen on ajan tasalla.

puolesta järjestyivät joustavasti ja sujuvasti. Räisänen ei ole missään vaiheessa kokenut ongelmia esimerkiksi
työvuorojärjestelyissä.
– Koska työnantaja on joustava minua kohtaan, haluan vastavuoroisesti olla joustava työnantajaa
kohtaan.

Opinnot kiinnostavat
myös asiakkaita
Sairaanhoitajaopinnot ovat syventäneet Räisäsen tietotaitoa ja tuoneet
uusia näkökulmia kotihoidon hoitoja asiakastyöhön. Räisänen pyrkii soveltamaan koulussa oppimiaan asioita
käytännön työssä.
– Asiakkaani tietävät, että olen
nykyisin myös opiskelija ja he ovatkin hyvin kiinnostuneita opinnoistani
ja niiden etenemisestä. Opinnot ovat
usein se polttava puheenaihe asiakaskäynneillä. Pian kuitenkin koittaa aika, jolloin jään opintovapaalle ja
siirryn harjoittelujaksoille Essoten eri
yksiköihin. Innokkaasti olen lähdössä
oppimaan uutta ja syventämään osaamistani. Samalla mieleni on kuitenkin
haikea, sillä tulen kaipaamaan tiivistä työporukkaani kotihoidossa. Se on
kuin toinen perhe, kuvaa Räisänen.
Essoten kotihoidon palvelun laatua verrataan säännöllisesti säännöllisesti muiden
vastaavien palveluntarjajien tuloksiin.
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Kotihoidon sairaanhoitaja
ryhtyi projektin vetäjäksi
Susanna Lempiäinen kiertää kotisairaanhoitajana pääasiassa Puumalassa. Tässä hän on käymässä Mikkelin yksikössä.

Moni puumalalainen ikäihminen
tuntee Susanna Lempiäisen. Hän
on Essoten alusta lähtien kiertänyt Puumalan seutua kotihoidon
sairaanhoitajana.
Iso kuntayhtymä mahdollistaa
vaihtelua työhön. Nyt Lempiäinen
työskentelee hankepäällikkönä Vetovoimainen kotihoito -hankkeessa.

– Olen tykännyt todella paljon kotisairaanhoitajan työstä. Sen hirveän monipuolista. Siinä saa hyödyntää
omaa ammattitaitoaan ihan niin paljon kuin sitä löytyy, Lempiänen sanoo.
Normaalin hoitotyön lisäksi kotihoidolla on paljon uutta teknologiaa
käytössä.
– Tykkään teknologiasta paljon,
joten se käy kyllä minulle. Olemme

asiakkaisiin yhteydessä muun muassa kuvapuhelimella toimistosta käsin.
Voimme ohjata esimerkiksi ruokailun
aloittamista tai lääkkeenottoa.
Lempiäinen pitää kotihoidon työstä erityisesti siksi, että siinä pystyy
liikkumaan paikasta toiseen paljon.
– Vaikka usein ajelemme yksin, niin
työ ei ole yksinäistä – itsenäistä kylläkin. Olemme asiakkaiden ja omaisten
kanssa koko ajan vuorovaikutuksessa.
Omalle tiimille voi laittaa viestejä tai
soittaa kentältä. Kotihoidon lääkärit
ovat tukena. Päätöksiä tehdään itsenäisesti muttei yksin.
Työ on erittäin moniammatillista
ja yhteistyökumppaneita löytyy runsaasti. Yhteyttä on pidettävä fysioterapeutteihin, kuntoutustiimiin ja arviointijakson tiimiin jne.
– Etäisyydet voi olla pitkiä, kymmeniä kilometrejäkin. Siinä ehtii usein
nollailemaan omia ajatuksia ja orientoitumaan seuraavaan paikkaan. Etelä-Savossa meillä on oikein hienot
maisematkin, Lempiäinen iloitsee.

Kotihoito pitää asiakkaisiin yhteyttä myös etänä. Susanna Lempiäinen ohjaa muun muassa ruokailujen
aloittamista.

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

Riikka
Karjalainen teki
kotoilusta työn
Teksti ja kuva: Minna Heikkinen

Ristiinassa Juurisalmen sillan juuressa, idyllisesti Saimaan rannalla, sijaitsee juuri avattu perhekoti Amalian tupa. Uniikki paikka on ensin
ollut Riikka Karjalaisen isovanhempien koti, johon hän sittemmin perusti
oman kotinsa.
– Isovanhemmat olivat minulle tärkeitä ja nimesin paikan Amalia mummun mukaan, Karjalainen valottaa.
Hän on tehnyt pitkän työuran lähihoitajana ja toimii nykyisin myös
kiertävänä perhehoitajana. Aviomies,
joka oli tottunut siihen, että saman
katon alla asui välillä useampi sukupolvi, yllytti Riikkaa toteuttamaan
haaveensa perhekodista.
– Viihdyn kotona ja jatkuva lähteminen kotoa epäsäännöllisiin työaikoihin, ei tuntunut enää hyvältä. Siitä ajatus perhekodin perustamisesta
lähti, Karjalainen kertoo.

Perhehoidon
ennakkovalmennus
alkaa helmikuussa
2021. Kysy lisää:
Sarianna Maaranen
040 359 7210
Riikka Karjalainen ja Teme perhekoti Amalian tuvan lämmössä.

Hän hakeutui Essoten perhehoidon
ennakkovalmennukseen
ja kävi samalla ikäihmisten, nuorten-,
sekä
vielä
ammatillisen
perhehoitovalmennuksen.
– Ajateltiin perhekodin perustamista muutaman muun kanssa jo
90-luvulla, mutta silloin vannottiin laitoshoidon nimiin, eikä kunta lämmennyt
ajatukselle,
Riikka muistelee.
Mikkelissä valmennettiin
ensimmäiset
perhehoitajat
2011.
– Minulle on tärkeää pystytä tarjoamaan kiireetöntä läsnäoloa ja yksilöllistä hoitoa asiakkaille.
Vaikkakin perhehoidosta saa käyvän
korvauksen, ei raha ole se tärkein

Mitä on perhehoito?
› Perhehoito tarjoaa ikäihmisille tai kehitysvammaiselle mahdollisuuden jatkaa turvallista arkea, perhekodissa tai omassa kodissa.
› Ikäihminen voi asua perhekodissa vakituisesti, tai hoitojakso voi olla lyhytaikaista tai osavuorokautista.
› Perhekoti voi toimia perhehoitajan omassa kodissa tai perhehoitaja voi sijaistaa omaishoitajia, sekä kiertää hoitamassa ikäihmisiä kodeissaan.
› Perhekodeissa voi parhaimmillaan asua kaikenikäisiä vauvasta vaariin,
kirjaimellisesti perheenä, ja lemmikitkin voivat olla sallittuja.
› Ikäihmisten perhekoteja on Essoten alueella seitsemän, joista yksi on ammatillinen perhekoti. Lisäksi on yli 30 kiertävää perhehoitajaa.
› Kehitysvammaisten perhekoteja alueella on 11.
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tekijä. Saan työstä niin paljon enemmän. Tärkeää on myös työn vapaus
vaikkakin se on vastuullista. Saan itse
päättää miten paljon otan asiakkaita
ja milloin. Saan itse myös päättää päivärytmistä ja miltä yhteinen arki asiakkaiden kanssa näyttää meillä.
– Joskus kodissa voi olla hyvinkin
eri-ikäisiä asiakkaita samaan aikaan
ja ovi käy tiuhaan kun perhe ja ystävät
käyvät vierailulla, kunhan korona-aika väistyy, Karjalainen paljastaa.
Vakioperheeseen kuuluu myös lapinporokoira Teme, joka tarjoaa sitä
haluaville rapsutusterapiaa.
– Meille tulevien pitää olla eläinrakkaita, Teme on yksi perheenjäsenistä.
Jos muuttaa liikaa omaa elämäänsä ei
tämä olisi enää koti, tämä pitää myös
pitää mielessä, hän mietiskelee.
– Asiakkaan ja perhekodin pitää sopia toisilleen.
– Perhehoitajaksi ryhtymiseksi ei
tarvitse olla sote-alan koulutusta, riittää että on sosiaalinen ja valmis auttamaan, viihtyy ihmisten kanssa. Perhehoitajana toimiminen antaa hyvän
mahdollisuuden lisätienesteihin esimerkiksi lasten kanssa kotona oleville
vanhemmille, Karjalainen yllyttää.
– Ehdottomasti kannattaa olla
avoin ajatukselle, jos yhtään kiinnostaa, valmennusta ja tukea on tarjolla,
kukaan ei jää yksin, hän vielä lisää.

Sähköiset palvelut uudistuivat
Essoten sähköiset palvelut ovat uudistuneet. Kuntayhtymän nettisivuilta www.essote.fi löytyvät edelleen
tutut kuvakkeet, joiden kautta pääsee tutustumaan ja käyttämään Essoten sähköisen palvelun tarjontaa.
Useimpien kuvakkeiden taustalla
aiemmin toiminut Hyvis on muuttunut Kansalaisen terveyspalveluksi.
– Uusi sähköinen alusta tarjoaa
mahdollisuudet entistäkin nopeampaan palvelujen kehittämiseen. Palvelut tulevat uudistumaan myös muun
muassa sote-uudistuksen kehittämishankkeiden kautta, kertoo sovellusneuvoja Satu Häkkinen.
Sähköiset palvelut tarjoavat ajanvarauspalveluja, yhteydenottomahdollisuuksia ja mahdollisuuden muun
muassa palautteen antoon.
Suurin osa sähköisistä palveluista edellyttää tietosuojan vuoksi ns. vahvaa tunnistautumista. Kirjautuminen palvelujen käyttäjäksi
tapahtuu omilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

– Uuden palvelualustan vuoksi asiakkaiden täytyy ensimmäisellä kirjautumiskerralla lukea ja hyväksyä
sähköisen asioinnin sopimus. Vanhat,
aiemmin tehdyt sopimukset, eivät ole
enää voimassa, Häkkinen muistuttaa.

Omakannasta näkee
terveystiedot
Yksi Essoten nettisivujen kautta löytyvä palvelu on Omakanta, josta voi muun muassa
nähdä omat terveystiedot ja
reseptit, pyytää reseptin uusimista sekä
tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.
Omakannassa huoltaja
voi nähdä myös alle
10-vuotiaan huollettavan tiedot.

Omakannan tiedot
›
›
›
›

Reseptit
Hoitoon liittyvät kirjaukset
Laboratorio- ja röntgentutkimukset
Mitkä terveydenhuollon yksiköt tai apteekit ovat käsitelleet käyttäjän
resepti- tai terveystietoja Kanta-palvelujen kautta.

Tilaa
sote-matkat
MYKistä

Essoten ikäihmisille, vammaisille,
veteraaneille ja sotainvalideille
myöntämät asiointi-, virkistys-, työ-,
opiskelumatkat tilataan Matkojenyhdistelykeskuksesta (MYK)

015 194 6000

Matkojen tilaaminen

myk@sansia.fi

Tilaus tulee tehdä viimeistään 1,5 tuntia ennen matkan lähtöaikaa. Meno- ja paluukyyti kannattaa tilata samalla kertaa. Myös useamman matkan voi tilata kerralla.
Kuljetuspalvelumatkat voi tilata myös sähköpostitse osoiteesta myk@sansia.fi
Sähköpostitilaukset edelliseen arkipäivään klo 14 mennessä.

Suurimpien kuntien ja 8 kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen tarvevakioidut netto
toimintamenot tammi-elokuussa 2020. Tarvekerroin, kaikki = 100. THL 30.6.2020

Essote sijoittui jälleen edullisten sote-tuottajien joukkoon
Essote on pitkään sijoittunut menotasoltaan koko maan edullisimpien
sote-palvelujen tuottajien joukkoon,
kun menoja mitataan vertailukelpoisilla luvuilla eli tarvevakioituna. Näin
kävi jälleen syksyllä, kun Kuntaliitto
julkaisi 44 suurimman kunnan ja kahdeksan kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenojen vertailun tammi-elokuulta 2020.
Tarvevakioiduista menoista tulee sote-uudistuksen myötä erittäin
tärkeitä, koska tulevien hyvinvointialueiden rahoitus määräytyy pitkälti
niiden perusteella. Kuntaliiton raportissa on käytetty ensimmäistä kertaa
keväällä julkistettuja THL:n uusia, aiempaa tarkempia tarvekertoimia.
Essoten indeksilukema pysyi liki
ennallaan ja oli tänä vuonna 93. Vastaava suhdeluku oli viime vuonna samaan aikaan 91.
– Näiden tietojen perusteella olemme pysyneet reilusti maan keskiarvon
alapuolella, sanoo Essoten talousjohtaja Vesa Vestala.
Essoten sijoitus kuitenkin muuttui.
Kuntayhtymä siirtyi tarvevakioiduilla
luvuilla kuudenneksi edullisimman
tuottajan paikalta sijalle 14.
Tarkasteltaessa niitä sote-palvelujen tuottajia, joiden omassa tuotannossa on myös erikoissairaanhoidon

keskussairaalatasoinen
palvelutuotanto, Essote sijoittui toiseksi
edullisimmaksi
vertailluista
organisaatioista.
– Edullisimpien joukkoon on nyt
tunkua enemmän kuin viime vuonna. Monet kaupungit ja kuntayhtymät lienevät kiinnittäneet palvelujensa tuottamisen kulurakenteeseen
tarkempaa huomiota. Tarvevakioinnin laskennan perustan muutoksilla
lienee myös vaikutusta. Keskiarvon
yläpuolella on enää harvoja toimijoita, mikä tarkoittaa että ne käyttävän
sote-palveluihin todella suuria summia, arvioi Vestala.
Tarvevakioidut menot ovat johtajaylilääkäri Jarmo J. Kosken mukaan
hyvä ja nykyisin käytettävissä olevista mittareista oikeudenmukaisin,
koska tällöin erilaisilla asiakaspohjilla
työtä tekevät sote-toimijat asetetaan
mahdollisimman samalle viivalle.
– On aivan eri asia hoitaa ikääntyneitä monisairaita kuin nuorempia ja
terveempiä asukkaita ja lukujen suora vertailu johtaa helposti harhaan.
Toki vielä oma haasteensa on tuottaa palvelut koko sote-palvelukentälle erikoissairaanhoidon palvelut
mukaan lukien kuten Essotessa, muistuttaa Essoten johtajaylilääkäri Jarmo J. Koski.

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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Muuttuneiden laskennan perusteiden johdosta on tässä vaiheessa
vaikea arvioida, kuinka monta miljoonaa kustannukset olisivat korkeammat, jos sote-palvelut olisi Essotessa
tuotettu vertailuryhmän keskimääräisin tarvevakioiduin kustannuksin.
Laskennallisesti kustannukset olisivat olleet noin 12 miljoonaa euroa
korkeammat.
– Kyse on joka tapauksessa vähintään useamman miljoonan kulusäästöistä, arvioi Vestala.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakoidut asukaskohtaiset kustannukset olivat ajanjaksolla keskimäärin 2 355 euroa ja vaihteluväli 2 595–1
943 euroa. Helsingissä oli 10 prosenttia suuremmat ja Heinolassa 17 prosenttia pienemmät nettomenot/asukas suhteessa yhteenvedon kuntiin
keskimäärin.
Essoten tarvevakioidut menot
asukasta kohden olivat 2195 euroa ja
toteutuneet menot 2 662 euroa. Kulujen pitämiseksi kurissa Essote on
toteuttanut vuosittain merkittävän
määrän yksittäisiä toimenpiteitä ja
rakenteellisia ratkaisuja. Pysyviä vähennyksiä on haettu myös tiloja tiivistämällä ja uudisrakentamisella, jotka
ovat mahdollistaneet aiempaa tarkoituksenmukaisemman toiminnan.

Essoten johdon puhelinnumerot
Kaikki Essoten puhelinnumerot löydät www.essote.fi/yhteystietoluettelo
Sähköpostimme ovat muodossa etunimi.sukunimi@essote.fi
TERVEYSPALVELUT

HALLINTO

Seppälä Santeri, terveyspalvelujen johtaja
040 359 6934
Laine Heikki, sairaalapalvelujen palvelualuejohtaja
044 351 2283
Häkkinen Heidi, palvelupäällikkö, sairaalapalvelut
040 359 6701
Koiramäki Salli, palvelupäällikkö, sairaalapalvelut
044 351 2570
Perttu Mika, perusterveydenhuollon palvelualuejohtaja
040 359 9775
Laine Virpi, suun terveydenhuollon päällikkö
040 359 7225
Purhonen Hilpi, palvelupäällikkö, perusterveydenhuolto
040 522 1665
Järnefelt Heli, palvelupäällikkö, perusterveydenhuolto
040 359 6605
Gärdström Hans, päivystyspalvelujen palvelualuejohtaja
044 794 4000
Pylkkänen Marko, päivystyspalvelujen päällikkö
0403596742
Mutanen Minna, mielenterveys- ja päihdepalvelujen
palvelualuejohtaja
044 794 4300
Hoberg Antti
vastaava ylilääkäri, mielenterveys- ja päihdepalvelut
040 351 3193
Tanninen Anri, palvelupäällikkö , avopalvelut, nuorisopsykiatria,
päihdehoitoyksikkö
040 129 4341
Laamanen Sirpa, palvelupäällikkö , asumis- ja laitospalvelut
044 351 4171
Juhakoski Riikka, kuntoutuspalvelujen palvelualuejohtaja
044 351 9661
Hämäläinen Auli, palvelupäällikkö, kuntoutus
044 351 2440
Aarnio Jussi, yhteisten palvelujen palvelualuejohtaja
044 351 6482
Pulkkinen Johanna, asiakaspalvelupäällikkö
044 351 6637

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
Siira Heikki, konsernitalousjohtaja
044 794 2050
Sipilä Sami, muutosjohtaja
044 770 0577
Syväoja Pirjo, kehittämisjohtaja
040 359 6749
Hämäläinen Markus, johtava lakimies
040 359 7222
Hujanen Seppo, turvallisuuspäällikkö
044 351 4500
Ikäheimonen Merja, tietohallintojohtaja
044 351 2513
Thure Veli Matti, tila- ja tukipalvelujohtaja
044 351 9658
Leppäkumpu Pia, opetusylihoitaja
040 359 7251

VIESTINTÄ

Vauhkonen Jouni, viestintäpäällikkö
040 359 6445
Juntunen Taru, viestintäassistentti
044 351 9699
Salminen Jussi, viestintäasiantuntija
040 359 9744

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT

Auvinen Satu, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
044 351 2302
Kilpinen-Lonka Päivi, vastaava ylilääkäri (1.3.2021 alkaen,
28.2.2021 asti Jarmo J. Koski, 044 351 2541)
Puhakka Johanna, palvelupäällikkö, perhepalvelut (7.1.2021
alkaen)
040 359 8151
Will-Orava Johanna
palvelupäällikkö, lapsiperheiden sosiaalipalvelu
044 794 2393
Kirvesmies Pirjo, palvelupäällikkö, sosiaalipalvelut
040 522 5359

Palveluopas

VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT

Kaukonen Niina, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
044 794 4003
Asikainen Marju, vastaava ylilääkäri
040 129 4295 (Jari Kankaanpää ad 31.12.2020 asti)
Nina Lukkarinen
vastaava sosiaalityöntekijä, vanhus- ja vammaispalvelut
044 351 2552
Ihalainen Pirjo, palvelupäällikkö, ennakoivat palvelut
044 351 6615
Jaana Koinsaari, palvelupäällikkö, vammaispalvelut
040 359 6930
Loponen Maija, palvelupäällikkö, kotiin annettavat palvelut
050 389 5558
Räsänen Marjo, palvelupäällikkö, palveluasuminen
040 678 3013
Niina Helminen, palvelupäällikkö
044 794 4002
Sanna Luokkamäki, laatupäällikkö
044 351 6371
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Laboratorioiden näytteenotot
Laboratoriotutkimuksiin
tarvitaan
aina lähete, jonka tekee terveydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi lääkäri tai sairaanhoitaja. Näytteenotossa voi käydä missä tahansa
ISLABin näytteenottopisteessä.
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 hinnaston mukaiset hinnat ja
tulokset postitetaan asiakkaalle.

ISLAB näytteenottopisteet

Mikkelin seudun ja Pieksämäen apteekkien aukioloaikoja

MIKKELIN KESKUSSAIRAALA

ENSIMMÄINEN APTEEKKI

SUOMENNIEMEN SIVUAPTEEKKI

Porrassalmenkatu 35-37, Mikkeli
ma-pe klo 7.10-14.45

Porrassalmenkatu 21
p. 015 212 915
ma-pe 8-20, la 8-16, su 10-17

Kirkonkyläntie 17, p. 015 666 470
ti, ke, pe 9-15

ANTTOLAN HYVINVOINTIASEMA
Taipaleentie 27-29, 52100 Anttola
ke klo 7.20–11.30

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

HIRVENSALMEN
HYVINVOINTIASEMA
Keskustie 4, 52550 Hirvensalmi
ti ja to klo 7.20-11.00

AJANVARAUS
LABORATORIOON
Varaa netissä

www.essote.fi

(Kuvake etusivulla)
tai puhelimitse

 044 71 7 8888

(ma-pe klo 12.00 — 14.00)

PERTUNMAAN APTEEKKI
UUSI APTEEKKI
Maaherrankatu 18-20 (Akseli)
p. 044 713 3100
ma-pe 8.30-19.00, la 9-17, su 12-18

Mäyrätie 1 (Kuortin ABC-asema)
p. 015 681 028
ma-pe 10-18, la 9-15, su 11-15

JUVAN APTEEKKI
APTEEKKI STELLA
Porrassalmenkatu 20 (Stella)
p. 015 760 0200
ma-pe 9-20, la 9-18, su 12-16

GRAANIN APTEEKKI

Hiihtäjäntie 1, p. 044 034 0210
ma-pe 8.30-18.00, la 9-15

PUUMALAN APTEEKKI
Keskustie 11, p. 015 755 3300
ma-pe 9-17, la 9-13
(kesä-elokuussa la 9-14)

JOROISTEN TERVEYSASEMA

Graanintie 1 (Graanin kauppakeskus)
p. 015 361 177
ma-pe 8.30-20, la 9-17, su 12-16

Sairaalatie 1, 79600 Joroinen
ma-pe klo 7.10-11.00

URPOLAN APTEEKKI

Pentinpolku 2 (S-marketin kiinteistö)
p. 010 524 7720, ma-pe 9-18, la 9-15

JUVAN HYVINVOINTIKESKUS

Setrikatu 3, p. 015 222 112
ma-pe 9-18, la 9-15

PIEKSÄMÄEN UUSI APTEEKKI

Sairaalantie 3, 51900 Juva
ma-pe klo 7.10-12.00

RANTAKYLÄN APTEEKKI

KANGASNIEMEN
HYVINVOINTIKESKUS
Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi
ma-pe klo 7.10-11.50

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

PERTUNMAAN
HYVINVOINTIKESKUS
Virastokuja 1, 19430 Pertunmaa
ti ja to klo 7.20–11.00

PIEKSÄMÄEN SAIRAALA
Tapparankatu 1-3, 76100 Pieksämäki
Näytteenotto arkisin klo 7.00-14.00
(päivystysasiakkaat iltaisin klo 14.0020.30, la-su klo 8.00-14.30)

PUUMALAN HYVINVOINTIASEMA
Niementie 26, 52200 Puumala
ma, ke klo 7.50-11.30

RISTIINAN HYVINVOINTIASEMA
Brahentie 10, 52300 Ristiina
ma-pe klo 7.10-11.40

Puusepäntie 5, p. 015 178 372
ma-pe 9-18, la 9-14

MÄNTYHARJUN APTEEKKI

Keskuskatu 30, p. 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

ANTTOLAN APTEEKKI
Vanhanpappilantie 1, p. 015 660 062
ma-ti 9-12, 12.30-16
ke suljettu, to-pe 9-12, 12.30-16
(kesä-elokuu myös ke 9-12, 12.30-16)

PIEKSÄMÄEN I APTEEKKI

HAUKIVUOREN APTEEKKI

Kauppakatu 5-7, p. 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

Keskustie 64-66, p. 015 412 008
ma-pe 9-17

KONTIOPUISTON SIVUAPTEEKKI

HIRVENSALMEN SIVUAPTEEKKI

Kaakinmäenkatu 5-7, Pieksämäki
p. 040 700 9717, ma-pe 9.00-16.30

Hirvensalmentie 21, p. 015 652 899
ma-pe 9-17

NAARAJÄRVEN APTEEKKI

RISTIINAN APTEEKKI

Seunalantie 1, p. 015 422 170
ma-pe 9-17

Brahentie 16, p. 015 740 7700
ma-pe 9-18, la 9-14

JÄPPILÄN SIVUAPTEEKKI

KANGASNIEMEN APTEEKKI

Heponiementie 2, Jäppilä
p. 015 610 172, ma-pe 9-16.30

Otto Mannisen tie 1-3
p. 015 431 631
ma-pe 9.00-17.30, la 9-14
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VIRTASALMEN SIVUAPTEEKKI
Virtasalmentie 16, p. 015 480 109
ma-ti 9-16, ke suljettu, to-pe 9-16

Yhteisyritys voi tuoda hoitopaikan
myös kesäasukkaille

420 PYSÄKÖINTIPAIKKAA!

HINNASTO

Mikkelin keskussairaalan vierei
sessä Sairaalaparkissa on katettua pysäköintitilaa. Sisäänajo
osoitteessa Mannerheimintie 28.
Maksuvälineenä käy käteinen
tai pankki- ja luottokortti.

1/2 h

1€

1h

2€

2h

3€

3h

4 € jne.

Vuorokausipysäköinti
(9-24 h) 10 €

Neuvolapuhelin palvelee koko Essoten aluetta
Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan neuvolat tavoittaa yhdestä
numerosta. Palvelemme ajanvarauksissa sekä tarjoamme
neuvontaa terveydenhoitajien toimesta. Neuvola-asiakkaiden käytössä on myös
Kiireetön yhteydenotto
-palvelu Essoten
ma-pe klo 7.30-14.00
nettisivuilla.

015 744 7744

Kaikkien lapsiperheiden
tukena

essote.perheneuvo.fi

Älä jää yksin,
hae rohkeasti
apua
Mielenterveys- ja
päihdepäivystys

044 351 6313

(24/7)

Apua myös
nuorille ja
riippuvaisille:

Turvakodista
turvaa väkivallalle
Turvakoti palvelee kaikenikäisiä lähisuhdeväkivaltaa
tai sen uhkaa kokeneita.
Turvakotiin voi tulla yksin
tai yhdessä lasten kanssa.
Mikkelin turvakoti ja nuorten vastaanottokoti avattiin uusissa tiloissa vuoden
2019 lopussa.

040 1294 799

Perheneuvo on lapsiperheiden
yhteydenottokanava tilanteissa,
joissa perhe ei tiedä mistä apu
tai tuki tulee.

Pyydä apua!

Kolmen sairaanhoitopiirin yhteisyritys on tuomassa lisää
mahdollisuuksia hoitoon hakeutumiseen sekä Essoten alueen
vakituisille asukkaille että kesäasukkaille. Yhtiö on aloittamassa vuoden 2021 alkupuolella toimintaansa.
Yhtiö on perustettu erikoislääkäripalvelujen saatavuuden
ja monipuolisuuden takaamiseksi Essotessa, Keski-Suomen
sairaanhoitopiirissä ja Pohjois-Karjalan Siun sotessa. Yhtiön
avulla kuntayhtymät haluavat tiivistää sairaaloidensa yhteistyötä, saada uusia asiakkaita muun muassa kausiasujista ja
hankkia uusia erikoissairaanhoidon ammattilaisia yhtymien
palvelukseen.
Yhtiö pyrkii hankkimaan omistajakuntayhtymiensä asiakkaiksi potilaita myös muista sairaanhoitopiireistä, joilla on
esim. vaikeuksia pysyä hoitotakuussa. Yhtiön nimi varmistuu
myöhemmin.
Yhtiötä on valmisteltaessa kuvattu sanoilla ”light in-house”,
lyhennettynä lighthouse, jossa korostuu uuden tekeminen:
majakka näkyy ja sieltä näkee kauas. In-house kuvaa yhtiön
sidosyksikköasemaa eli sitä, että omistajakuntayhtymät voivat hankkia palveluita kilpailuttamatta.

turvakoti@essote.fi
MIKKELIN TURVAKOTI
TUUKKALANTIE 2
MIKKELI

Ota aikalisä ja
rauhoita mielesi.
Teet selkeämpiä valintoja.
t
hankala
t
a
m
o
a
Tunnist äpidä toivoa.
yll
tunteet,
Nuorten Välkkäri-työryhmä
040 359 6609
(ma–to 8-16, pe 8-14, la-su 9-17)

Huolehdi omasta
jaksamisesta ja
arjen rutiineista.

Riippuvuusvastaanotto
040 359 7999
(ma–to 8-15, pe 8-14)

Hyvinvointikeskusten ja -asemien tietoja
HUOM!

PERTUNMAAN
HYVINVOINTIASEMA

Tarkistathan juhlapyhien
poikkeavat aukioloajat:

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

www.essote.fi

ANTTOLAN HYVINVOINTIASEMA
Taipaleentie 27-29, 52100 Anttola
Terveysneuvo ja ajanvaraus
015 211 411 ma-pe klo 8-16

HAUKIVUOREN
HYVINVOINTIASEMA
Kankaalantie 2, 51600 Haukivuori
ma-to klo 8.00-15.30 pe 8-15
Terveysneuvo ja ajanvaraus
015 211 411 ma-pe klo 8-16

HIRVENSALMEN
HYVINVOINTIASEMA
Haapaniementie 17, 52550 Hirvensalmi, ma-to klo 8.00-15.30 ja pe klo 8-15
Terveysneuvo ja ajanvaraus
015 211 411 ma-pe klo 8-16

JUVAN HYVINVOINTIKESKUS
Sairaalatie 3, 51900 Juva
Kiireellinen vastaanotto ma-pe klo 8-16
ajanvaraus 020 690 252
Lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan
voi varata oman väestövastuualueen
hoitajalta ma klo 8.00-9.30 ja
ti-pe klo 8-9 tai 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

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)

MIKKELIN HYVINVOINTIKESKUS
Yleislääketieteen vastaanotto:
lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot
ma-pe klo 8-16
Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli, B-sisäänkäynti
Terveysneuvo ja ajanvaraus
015 211 411 ma-pe klo 8-16

Soita hätänumeroon kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti
viranomaisapua paikalle. Kun tiedät tai
epäilet hengen, terveyden, omaisuuden
tai ympäristön olevan vaarassa.

MÄNTYHARJUN
HYVINVOINTIKESKUS
Sairaalantie 3, 52700 Mäntyharju
ma-pe klo 8-16
Kiireettömät neuvonta- ja ohjausasiat
klo 8-16 numerossa 015 770 1700

Mikkelin
keskussairaalan numerot
ETKÖ TIEDÄ MIHIN SOITTAA?
Keskussairaalan keskus palvelee
numerossa 015 3511
Omaistiedustelut virka-ajan jälkeen
015 351 2300

LASKUTUSASIAT
MA-PE KLO 9–14
Erikoissairaanhoito
Perusterveydenhuolto
Kotihoito
Suun terveydenhuolto

015 351 2566
015 351 3000
015 351 3100
015 351 3200

ASIAKASPALVELU
Erikoissairaanhoidon lähete- ja
ajanvaraustiedustelut ma-pe klo 8–15
015 351 2161
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Niementie 26, 52200 Puumala
ma-to klo 8.00-15.30 ja pe klo 8-15
Ajanvaraus arkisin klo 7.30-10.00 015
194 4770
Muuna aikana:
Terveysneuvo ja ajanvaraus
015 211 411 ma-pe klo 8-16

RISTIINAN HYVINVOINTIASEMA
Brahentie 10, 52300 Ristiina
ma-to klo 8.00-15.30 ja pe klo 8-15
Terveysneuvo ja ajanvaraus 015 211
411 ma-pe klo 8-16

JOROISTEN TERVEYSASEMA
Sairaalatie 1, 79600 Joroinen
Ajanvaraus arkisin klo 8-15
017 579 6999
Päivystys ja ensiapu
arkisin klo 8-15
044 444 2542
Muina aikoina
017 579 5000
(Varkauden sairaala, Savontie 55)

PIEKSÄMÄKI, VASTAANOTTO

HÄTÄNUMERO 112

KANGASNIEMEN
HYVINVOINTIKESKUS
Sairaalantie 13, 51200 Kangasniemi
Lääkärin kiireellinen vastaanotto
ma-pe klo 8-16 ajanvaraus
015 7801 301
Ei-kiireellinen, normaali vastaanotto
ajanvaraus ma-pe klo 8-10 ja 13-15 015
7801 501
Sairaanhoitajan puhelinneuvonta
arkisin klo 8-9
015 7801 307
ja klo 14-15
015 7801 504

PUUMALAN HYVINVOINTIASEMA

2021

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, avoinna joka päivä klo 8-20. Ennen kiirevastaanotolle
hakeutumista soita arkisin vastaanotolle 015 788 4431, iltaisin ja viikonloppuisin päivystysapunumeroon 116 117
Kuvantaminen (röntgen)
Ajanvaraus ma-pe klo 8-11
050 351 1454
Jäppilän hoitajavastaanotto
Jäppilän Kirkkotie 16 015 788 4241
Soittoajat ma, ti, to klo 8-15,
ke, pe ja arkipyhien aattona klo 8-14
015 788 4431
Hoitajavastaanotto toimiiajan
varauksella ti ja ke, laboratorionäytteenottoa ajanvarauksella keskiviikkoisin klo 8-9
Virtasalmen hoitajavastaanotto
Sepäntie 26 A 015 788 4261
Puhelinaika ma ja to klo 8-9 ja 13-14, pe
ja arkipyhien aattona klo 8-9
Hoitajavastaanotto toimii ma-to klo
8-15, pe klo 8-13
Hoitajien vastaanotolle ainoastaan
ajanvarauksella

ESSOTE VIESTINTÄ 12 /2020 • GRANO OY

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.
Korona-asioissa valitse linja 1 ja kiireellisen
hoidon tarpeessa linja 2. Koronatestaukseen
pääset myös Omaolon oirearvion kautta.
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.

