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ESIPUHE
Viisauskirjallisuudesta löytyy kuningas Salomon sanalasku:

Harkinnalla hankkeet varmistetaan,
tarkoin suunnitelmin sotaan mennään. (San. 20:18)
Kädessäsi on hankesuunnitelma, johon liittyy suuria suunnitelmia. Suunnitelmia uudenlaisesta SOTE:sta ja
suunnitelmia rakennuksista ja tiloista Mikkelin keskussairaala-alueella. Tätä hankesuunnitelmaa on tehty
harkiten ja määrätietoisesti noin vuoden ajan. Kymmenissä työryhmissä, kokouksissa ja tapaamisissa on pyritty yhdessä ymmärtämään, millaista uutta toimintatapaa SOTE:lta edellytetään, ja mitä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi yhden johdon ja
yhden budjetin alle tarkoittaa. Hankesuunnitelmassa pyritään kuvaamaan syntynyttä tahtotilaa ja uusia ajatuksia. Uusia toimintamalleja ei ole vielä hiottu loppuun saakka - se työ jatkuu ESPERissä ja kaikissa niissä
hankkeissa, joissa tehdään työtä uuden etelä-savolaisen SOTE:n hyväksi.
Hankesuunnitelmassa kuvataan uudisrakentamista ja nykyisten tilojen saneeraamista. Rakentaminen on
nähtävä toiminnan tukena ja mahdollistajana - uusilla tiloilla halutaan mahdollistaa uusi SOTE ja uudella
tavalla tekeminen.
Hankkeen rakentamisen kustannusarvio on n. 105,7 milj.€ ja rakentamisaika n. 5 vuotta. ESPER-hanketta
suurempi rakennushanke, kustannuksiltaan 250 mmk ajoittui vuosille 1972 - 1992, jolloin nykyinen Mikkelin
keskussairaala laajeni 2/3:lla. Tuolloin harkinta-aika oli pitkä, peräti kymmen vuotta. Nykyisessä tilanteessa
ei ole varaa pitkään harkinta-aikaan, muuten taannumme julkisten SOTE-palveluiden tuottajana ja selvää
on, että Mikkelin keskussairaala ei ponnistelematta säily monialaisena päivystyssairaalana.
105,7 milj. euron investointi on hyvin iso panos. Jos investointia katsoo erikoissairaanhoidon käyttömenojen näkökulmasta, vastaa investointi kahdeksan kuukauden käyttömenoja. Jos investointia puolestaan tarkastelee sairaalakampukselle yhdistyvän SOTE:n näkökulmasta, vastaa rakentamiskustannus noin puolen
vuoden käyttömenoja. Kuten hankesuunnitelmasta selviää, hankkeesta saavat rakentamisen hyödyt liittyvät mm. kiinteistöhoitoon ja tilavuokriin, joista on odotettavissa vuositasolla n. 2 milj. euron säästöt. Toiminnan tehostumisen taloudellisia vaikutuksia ei ole pystytty arvioimaan tässä suunnitelmassa, mutta
hankkeen tavoitteena on n. 5 % tuottavuuden kasvu, mikä on linjassa maakunnallisen SOTE-tuotantoalueen
valmistelun tavoitteiden kanssa.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alue ja Etelä-Savon maakunta ovat isojen haasteiden edessä; näkymistä voi
lukea hankesuunnitelman luvusta ”Alueen väestökehitys ja hyvinvoinnin kehitys”. Olemme kuitenkin tulevaisuuden tekijöitä ja moni huono trendi on mahdollista kääntää myönteiseen suuntaan. ESPER-hankkeessa
on lähdetty etupainotteisesti luomaan uutta palvelujärjestelmää, joka on koko alueen väestön hyväksi.
On uskottu siihen, että tulevaisuus on tehtävä itse ja että hallintomalleilla (vaikka ovatkin tärkeitä) ei luoda
väestölle hyviä ja nykyistä vaikuttavampia palveluita.
Mikkelissä 27. helmikuuta 2015

Pirjo Syväoja
hankejohtaja
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1. HANKESUUNNITELMAN TAUSTA
1.1. Johdanto
Mikkelin keskussairaala-alueen uudistamista on suunniteltu helmikuusta 2014 alkaen eli noin vuoden ajan. Työn painopiste on ollut Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhdistymisen suunnittelussa erikoissairaanhoidon palveluiden kanssa. ESPER-suunnittelun toinen keihäänkärki on ollut nykyisen sairaalan modernisointi, niin että voidaan vastata Etelä-Savon
SOTE-palvelutuotantoalueen päivystyssairaalan vaatimuksiin. Tämä työ konkretisoituu ns. Kuuman
sairaalan suunnittelussa.
SOTE-integraatiotyö on ollut haastavaa ja välillä hapuilevaakin, koska valtakunnallisia SOTE-päätöksiä ei ole vielä tehty. SOTE-palvelutuotantoalueen suunnittelu on kuitenkin käynnistynyt alueen
kuntajohtajien toimesta ja valmistelun henki on rohkaissut tekemään omaa eteläsavolaista ratkaisua vaikka kävisikin niin, että eduskunta ei päättäisi SOTE-alueista ennen uusia vaaleja.
ESPER-hanke on lähtökohtaisesti rakentamisen hanke, mutta hankesuunnitteluvaiheessa peruspalveluiden ja erityispalveluiden yhdistäminen ja uusien toimintamallien tavoittelu on ollut suunnittelutyön perusta. Sairaala-alueen tilasuunnittelun lähtökohdaksi on otettu se, että rakennusten valmistuessa vuosien 2015-2020 aikana, SOTE-palvelut ovat samassa organisaatiossa, todennäköisesti
maakunnallisessa kuntayhtymässä.
Edessä on suuri muutos, joka on myös iso mahdollisuus. Uudistamisen keskeiset tavoitteet ovat
asiakkaiden ja potilaiden saama parempi ja sujuvampi palvelu, viihtyisä työympäristö henkilöstölle
ja SOTE-kustannusten hallinta. Tulevaisuudessa mikkeliläiset tulevat saamaan Mikkelin keskussairaalakampukselta niin peruspalveluita kuin erityispalveluita. Muiden Etelä-Savon sairaanhoitopiirin
kuntien osalta peruspalvelut säilyvät kunnissa lähipalveluina ja erityispalvelut Mikkelin keskustassa
kuten tähänkin asti.
1.2. Hankesuunnitelman toimeksianto
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto antoi 24.5.2013 hallituksen tehtäväksi organisoida ja toteuttaa yhdessä kaupungin kanssa hankesuunnittelu, jonka perusteella voidaan vaiheistaa hankekokonaisuus ja tehdä myöhemmin eri vaiheiden toteuttamista koskevat investointipäätökset. Mikkelin kaupunginhallitus oli aiemmin 9.1.2012 ottanut myönteisen kannan selvitysprojektin käynnistämiseksi ja Pankalammen sekä terveyskeskussairaalan toimintojen integroimiseksi Mikkelin keskussairaalan yhteyteen. Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan 9.9.2013 hankesuunnittelun
käynnistämisen. Valtuuston 24.5 päätös perustui erityisesti kahteen eri asiakirjaan: ”Tarveselvitykseen” ja psykiatrian ”Keskelle elämää” – suunnitelmaan.
Lähtökohtaisesti suunnittelutyön tavoitteena oli Moision sairaalan psykiatrian palveluiden ja Pankalammen pääterveysaseman palveluiden jalkauttaminen sairaala-alueelle. Tarveselvitysvaiheessa
ei vielä ollut nykyisenlaista näkemystä SOTE-integraatiosta ja siksi tarveselvityksessä kaupungin
palvelut ja erikoissairaanhoidon palvelut pidetään toisistaan hallinnollisesti ja organisatorisesti erillään. Tarkoituksena oli rakentaa nykyiselle sairaala-alueelle ja sen läheisyyteen uusi pääterveys7

asema, jossa olisi myös terveyskeskustasoista osastohoitoa sekä uusi psykiatrian palveluiden kokonaisuus. Sairaanhoitopiirin valtuusto antoi myös velvoitteen pitää kaupungin ja piirin kustannukset
erillään.
Hanketyön tavoitteena on ollut laatia hankesuunnitelma käsiteltäväksi sairaanhoitopiirin valtuustossa 27.3.2015. Hankesuunnitelmatyön aloitusvaiheessa helmikuussa 2014, tavoitteena oli saada
hankesuunnitelma valmiiksi jo marraskuuksi 2014. Aikataulu ei ollut mahdollinen lähinnä sen
vuoksi, että näkemys perus- ja erityispalveluiden yhdistymisestä sairaala-alueella kypsyi vasta syksyllä 2014. Kaupungin marraskuussa 2014 tehtyjen merkittävien linjauksien jälkeen hankesuunnitelma sai nykyiset raamit ja tilojen ja toiminnan suunnittelun kokonaisuus selkiytyi. Hankesuunnitelman aikataulua venytti alkuperäisestä suunnitelmasta myös se, että syksyllä 2014 päätettiin
suunnitella rakentaminen toteutettavaksi yhdessä vaiheessa, sisältäen myös päivystyssairaalan tilamuutokset ja uudisrakentamisen.
Kun SOTE-integraation tavoitteeksi asetettiin hallinnollinen ja toiminnallinen integraatio, kaatuivat
tilasuunnittelussa organisatoriset raja-aidat. Tämä tarkoittaa, että kaikkia tiloja voivat käyttää
kaikki sairaanhoitopiirin/uuden kuntayhtymän kunnat, mikä puolestaan tekee rakentamisen kustannusten erittelemisen hankalammin arvioitavaksi. Mikkelin osuutta perusterveydenhuollon ja
sosiaalipalveluiden investointien osalta täsmennetään rakentamisen toteuttamisvaiheen yhteydessä. Hankesuunnitelmavaiheessa on Mikkeli maksanut 75 % suunnittelukustannuksista. Vuonna
2014 suunnittelukustannukset olivat 345.000€ ja vuodelle 2015 on varattu hankesuunnitteluun
450.000€.

1.3. Hankesuunnitteluorganisaatio
ESPER-hanketta on johtanut sairaanhoitopiirin kuntien luottamushenkilöistä ja johtavista viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut kaupunginjohtaja Kimmo Mikander. Ohjausryhmä on kokoontunut yhteensä kuusi kertaa vuoden aikana. Ohjausryhmä on linjannut mm. rakentamisen vaiheistusta ja väistösuunnitelmaa, kaupungin ja sairaanhoitopiirin palveluiden integraatiota, tilasuunnittelun periaatteita ja uudistuvan sairaala-alueen aukioloaikoja.
Ohjausryhmän kokoonpanosta on päätetty yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja Mikkelin kaupungin
kanssa ja ohjausryhmässä on ollut myös muiden kuntien edustus.
Varsinainen suunnittelutyö on tehty ESPER-ydintiimissä hankejohtaja Pirjo Syväojan johdolla. Tiimiin jäsenet ovat sairaanhoitopiirin johtaja Matti Nupponen, johtajaylilääkäri Kati Myllymäki, sairaalajohtaja Jarmo J. Koski, apulaisylilääkäri Tuula Tarkiainen, rakentamisen projektipäällikkö Jukka
Rasilo, rakennusmestari Heikki Pukkila ja hankekoordinaattori Marika Ylönen. Johtajaylilääkäri Kati
Myllymäki on toiminut hankkeesta vastaavana viranhaltijana. Yli-insinööri Juhani Nummela on toiminut työryhmän asiantuntijajäsenenä. Ydintiimi on kokoontunut vuoden aikana pääsääntöisesti
viikoittain, yhteensä 37 kertaa. Ydintiimin valmistelemat ohjausryhmäasiat on käyty läpi sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ennen ohjausryhmän käsittelyä.
Uudistamishankkeen työryhmissä on ollut mukana yli 100 eri henkilöä erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista. Erilaisia työryhmiä on ollut yhteensä noin 50, jotka on
jaettu hankesuunnittelun osa-alueisiin seuraavasti: kuumasairaala, mielentalo, toimistosairaala,
vuodeosastotoiminta ja tukipalvelut. Kyseisten työryhmäkokonaisuuksien sisällä on toiminut
8

useita eri työryhmiä, joiden lisäksi hanke on ohjannut työryhmiä, joiden vastuualue kattaa koko
sairaalan toiminnan, esimerkkinä henkilöstö-, talous- ja tekninen työryhmä. Työryhmiä on ollut
mm. seuraavilla osa-alueilla: arkisto, brändi, ensihoito, fysiatrian/avokuntouksen yksikkö, geriatrian yksikkö, hallinto, hoitologistiikka, hoitokeskus, ICT, laboratorio, lääkehuolto, kuumasairaala,
lasten- ja naistensairaala, mielentalo, neurologia, palveluohjausyksikkö, perhetalo, poliklinikkaalue, puhelinpalvelu, radiologia, suun terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, tekninen, tekstinkäsittely,
toimistosairaala, tukipalvelut, turvallisuus, välinehuolto, vuodeosasto, ympäristösuunnittelu.
Koska kyse on ollut kaupungin peruspalveluiden sijoittamisesta sairaala-alueelle ja uusien toimintamallien luominen erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden kanssa, ovat hankkeen työntekijät
pyrkineet olemaan tiiviissä yhteydessä kaupungin SOTE:n kanssa. Keväällä 2014 järjestettiin kaksi
työpajaa SOTE:n johtoryhmän kanssa, jossa keskusteltiin sairaala-alueelle muuttavista toiminnoista ja toiminnallisesta yhteistyöstä. Hanketyöntekijät ovat käyneet SOTE-johtoryhmässä ja lisäksi kaupungilla on ollut edustus kaikissa niissä valmistelutyöryhmissä, jossa on käsitelty kaupungin ja sairaanhoitopiirin palveluiden integraatioon liittyviä asioita. Kaupungin toimialajohtajat ovat
ohjausryhmän jäseniä.
Työryhmien edustajat ovat pääsääntöisesti olleet ylintä johtoa ja keskijohtoa, mitä on puoltanut
se, että hankesuunnitelmavaiheessa on tehty tulevaisuuden strategisia linjauksia. ESPER-hankkeessa on edetty strategisesta päätöksenteosta kohti toimintayksiköiden prosessien määrittelyä.
Hankkeen toteuttamisvaiheessa jalkaudutaan työntekijöiden pariin (vaihe 7. alkaen).

Kuva 1. Strategisen ja operatiivisen suunnittelun vaiheet (Kurkela Teemu, 2012).
Työryhmien lisäksi hankesuunnitteluun on osallistunut sekä sairaanhoitopiirin että kaupungin
SOTE:n linjaorganisaatio kokonaisuudessaan ja monet työntekijät erityisesti talous-, kiinteistö- ja
tietohallinnosta. Tilojen suunnittelu on edellyttänyt näyttöön perustuvaa suoritteiden ja työntekijämäärien kartoittamista. Tämä työ on ollut suunnitteluvaiheen haasteellisimpia tehtäviä johtuen
kirjaamisen epätarkkuuksista ja eroavaisuuksista.
Asiantuntijapalvelua ESPER-hanke on ostanut Suomen Controlteam Oy:ltä, Arkkitehtiryhmä Reino
Koivula Oy:ltä ja Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy:ltä. Suomen Controlteamin Jukka Rasilo
9

Mikkelistä on ollut hankkeen rakentamisen asiantuntija ja projektinjohtaja. Arkkitehtiryhmä Reino
Koivula Oy on vastannut nk. Perhetalon ja Mielentalon suunnittelusta ja Arkkitehtitoimisto Kirjalainen Oy nk. Kuuman sairaalan ja poliklinikka-alueen suunnittelusta. LVISA suunnittelussa on käytetty sairaanhoitopiirin kilpailuttamia puitesopimissuunnittelijoita (Rejlers Oy ja Wise Group Oy).
Välinehuollon selvitys ostettiin Granlund Oy:ltä. Tilasuunnitteluun liittyvää asiantuntijapalvelua on
lisäksi ostettu Nordic Healthcare Group Oy:ltä (NHG) sekä Sweco PM:ltä. NHG antoi esityksen poliklinikka-alueen tilatarpeesta ja Sweco PM suun terveydenhuollon, Perhetalon ja Mielentalon tilatarpeesta.
Kaikki hankesuunnitteluvaiheen aikaiset muistiot, pöytäkirjat, arkkitehtisuunnitelmat, tärkeät sähköpostit jne. on tallennettu projektipankki Sokoprohon, joka toimii internet-selaimessa. Projektipankkiin on perustettu katselu- tai käyttöoikeus työryhmän jäsenille, joiden on ollut olennaista
päästä käsittelemään hankemateriaalia. Hanke on myöntänyt käyttäjäoikeuksia myös muille kuin
työryhmien jäsenille, ja käyttäjäoikeuksia on edelleen mahdollista perustaa esim. hallituksen ja
valtuuston jäsenille. Hankesuunnitelmavaiheen jälkeen projektipankki arkistoidaan osaksi sairaanhoitopiirin sähköistä arkistoa.
1.4. Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa
Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin ESSO-hankkeen kanssa. ESSO-hanke on kolmevuotinen (2014-2016) KASTE-hanke. Hankkeessa on vuoden 2014-2015 aika tehty esiselvitystyötä seuraavilla alueilla: sosiaali- ja kriisipalvelut, kuntoutuspalvelut, elektiiviset- ja päivystyspalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Koska ESSO-hankkeen ja ESPER-hankkeen suunnitteluvaiheen aikajana on erilainen, tulee ESSO- hankkeessa edellä mainituilla osa-alueilla tehtävä toimintamallityö hyödyttämään ESPER-hanketta erityisesti rakentamisen toteutusvaiheen aikana.
ESSO-hankkeessa selvitetään mm. alueen palveluketjujen toimivuutta ja sujuvuutta. Tästä esimerkkinä on ikäihmisten palveluketjujen kehittäminen, jonka puitteissa pilotoidaan asiakasraatitoimintaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntien asukkaiden ja
palvelujen käyttäjien sekä erityisryhmien kokemusten ja mielipiteiden kuuleminen sekä mukaan
ottaminen palvelujen kehittämiseen parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja käytettävyyttä sekä
edistää palveluiden kehittymistä väestön tarpeiden mukaiseksi (STM: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä). ESSO-hankkeen mielenterveys- ja päihdepalveluiden alueellisessa kehittämisessä painopistealueina ovat mm. depression kolmiohoitomallin
juurruttaminen, kotiin vietävät psykogeriatriset palvelut, lasten- ja nuorten palveluiden toiminnallinen SOTE-integraatio sekä sairaala-alueelle mahdollisesti sijoitettavan päihdeosaston valmistelu.
Sähköisten palveluiden laajentaminen ja juurruttaminen toimintaan on läpileikkaava teema kaikessa kehittämisessä.
Etelä-Savon SOTE-palvelutuotantoalueen valmisteluhanke on käynnistynyt 2014 loppupuolella ja
muutosjohtaja on aloittanut helmikuun 2015 alussa. ESPER-suunnitelmaa on esitelty tuotantoaluetta valmisteleville kuntajohtajille ja tuotantoalueen muutosjohtaja on perehtynyt ESPER-hankkeeseen ja osallistunut hankkeen ohjausryhmän kokouksiin. ESPER-hanke on
tuotantoalueen keskeinen hanke.
Suunnitteluorganisaatio on pyrkinyt tutustumaan mahdollisimman moniin suomalaisiin sairaalarakentamisen hankkeisiin oppiakseen muiden kokemuksista. Hanke on vieraillut seuraavissa kohteissa:
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-

Kouvola: Ratamo-hankkeeseen tutustuminen
Kuopion yliopistollinen sairaala: kuuma sairaalan tila- ja toimintasuunnitteluun tutustuminen
Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri: uuden sairaalan hankesuunnitteluun tutustuminen
Järvenpää: tutustuminen uuden sairaalan tilasuunnitelmaan ja 3D-tekniikkaan
EKSOTE: useita käyntejä mm. tutustuminen tukipalveluihin ja sähköisiin palveluihin
HUS Service: tekstinkäsittelijöiden toimitiloihin ja toimintamalliin tutustuminen
HUS-kolmiosairaala: päiväsairaalaan ja poliklinikka-alueeseen tutustuminen
Äänekoski: kesäkuussa 2014 avattuun pääterveysasemaan tutustuminen yhdessä sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden kanssa
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä: Akuutti 24 sairaalaan tutustuminen
Vaasan keskussairaala: päivystykseen ja päivystyksen toiminnanohjausjärjestelmään sekä
päivystyksen ja ensihoidon triageen tutustuminen
Tulevaisuuden sairaala 2014 ja Päivystys 2014 -seminaareihin osallistuminen

Ulkomaisia tutustumiskohteita ovat olleet:
-

-

Århusin sairaala Tanskassa. Matkalla perehdyttiin laajasti Tanskan terveydenhuollossa käytettyyn Systematicin toiminnanohjausjärjestelmään. Matkalla oli mukana hankejohtaja ja
projektinjohtaja.
EuHPN (European Health Properties Network) sairaalarakentamisen työpaja Edinburghissa.
Johtajaylilääkäri ja sairaalajohtaja osallistuivat matkalle.

Hanketyöntekijät ovat lisäksi osallistuneet aktiivisesti Suomen sairaalarakentajien verkoston vuosikokouksiin ja esitelleet ESPER-hanketta muille. Osallistumiset Tulevaisuuden sairaala -päiville
vuonna 2014 ja 2015 ovat antaneet varmuutta hankkeen suunnitteluun ja mahdollistaneet verkostoitumisen muiden hankkeiden kanssa.
Professori Erkki Vauramo Aalto yliopistosta on antanut asiantuntevaa ja ohjaavaa palautetta hankesuunnitelmasta kahteen otteeseen ja lisäksi Aalto Yliopiston ja Sotera-instituutin julkaisut ”Tunnuslukuja terveydenhuollon alueellista suunnittelua varten”(2014) ja ”Näkökulmia Etelä-Savon sairaanhoitopiirin SOTE-uudistukseen”(2015) ovat antaneet arvokasta tietoa erityisesti palveluvalikoiman ja kapasiteetin suunnittelua varten. SOTE-palvelutuotantoalueen valmistelijat tilasivat
NHG:ltä (Nordic Healthcare Group) asiantuntijaraportin Etelä-Savon SOTE:n organisaatiomalliksi.
Raportti on hyödyttänyt ESPER-suunnittelua.

2. HANKESUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA RAJAUKSET
Tässä hankesuunnitelmassa kuvataan tulevaisuuden sairaala-alueelle suunnitellut palvelut, toiminnalliset linjaukset, tilaratkaisut ja niiden rakennustekninen toteutus ja kustannukset sekä suunnitelman vaikutusten arviointi ja riskinarviointi. Suunnitelmassa kuvataan myös suunnitelman hyödyt toiminnallisesti ja SOTE-kustannusten osalta.
Suunnittelun keskiössä on Pankalammen pääterveysaseman toimintojen, ja joidenkin kaupungin
sosiaalipalveluiden ja vanhus- ja vammaispalveluiden toimintojen sijoittuminen sairaala-alueelle ja
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yhteistyö erityispalveluiden kanssa. Laajuudeltaan yhtä mittava suunnittelutyö on Moision psykiatrisen sairaalan ja psykiatristen avopalveluiden sijoittaminen sairaala-alueelle ja integraatio kaupungin mielenterveyspalveluiden, lastensuojelun ja A-klinikan päihdepoliklinikan kanssa. Kuuman
sairaalan suunnitelma sisältää nykyisen erikoissairaanhoidon palveluiden ”kuuman ytimen”: ensihoito, päivystys, teho-valvonta – yksikkö ja leikkausyksikkö. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös
synnytysosaston tilasuunnitelma Perhetalossa ja välinehuollon uusi tilaratkaisu.
Hankesuunnitelmassa ei oteta kantaa, Mikkeliä lukuun ottamatta, muiden sairaanhoitopiirin kuntien SOTE:n tai uuden palvelutuotantoyhtymän palvelujärjestelmään ja rakennuskantaan. Toivottavaa kuitenkin on, että kun valtuusto hyväksyy ESPER-hankesuunnitelman, niin muut kunnat sopeuttavat oman palvelutuotantonsa erityisesti vuodeosastokapasiteetin osalta päivystyssairaalan
akuuttihoidon suunniteltuun vuodeosastokapasiteettiin. Tässä hankesuunnitelmassa ei myöskään
oteta kantaa koko sairaanhoitopiirin/tuotantoalueen henkilöstösuunnitelmaan, mutta esitetään
Mikkelin kaupungin ja sairaanhoitopiirin integroituvan henkilöstön tulevaisuudennäkymiä. Tässä
hankesuunnitelmassa laadittu ja esitetty Mikkelin keskussairaala-alueen palvelujärjestelmä tultaneen sovittamaan yhteen tuotantoalueen palvelujärjestelmä kanssa tuotantoalueen valmistelussa.
ESPER-tilasuunnittelun kohteena on n. 93.000 bruttoneliömetrin alue; uutta rakentamista on n.
18.800 brm² ja nykyisten tilojen perusparannusta ja tilamuutoksia n. 22.500 brm² alueella. Kyseessä on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin historian toiseksi laajin rakentamishanke. Hankkeen kustannusarvio on 105 731 000 €, mikä tekee hankkeesta myös erään maakunnan mittavimmista
hankkeista. Tilasuunnittelu koskee vain sairaala-alueella olevia tilaratkaisuja ja hankesuunnitelmassa ei esimerkiksi oteta kantaa Kyyhkylän sairaalan mahdollisiin saneerauksiin eikä kaupungin
tilajärjestelyihin siirtymävaiheen aikana.

3. ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
3.1. Alueen väestökehitys ja hyvinvoinnin kehitys
Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strateginen painopistealue sairaanhoitopiirin toiminta-ajatuksen ollessa ”Terveempi Etelä-Savo”. Myös terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat seuraamaan kuntalaisten terveydentilaa väestöryhmittäin ja ottamaan terveysnäkökohdat huomioon kaikissa toiminnoissaan. ESPER-hankkeessa uudistetaan toimintoja ja rakennetaan tiloja huomioiden väestön palvelutarpeet. Sen vuoksi hankesuunnitelmassa kuvataan toimintojen uudistamisen ja rakentamisen ja taustaksi sairaanhoitopiirin alueen
väestön hyvinvointia ja sen kehitystä. Tarkastelussa käytetään sairaanhoitopiirin tietojen lisäksi
myös Etelä-Savon maakunnan tietoja ajatellen mm. maakunnallisen SOTE-palvelutuotantoalueen
valmistelua.
Yleistä väestötietoa
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen väestö oli vuoden 2015 alussa 103 194 henkilöä maakunnan
väkiluvun ollessa 152 518 henkilöä. Väkiluku vähenee koko maakunnassa, mikä johtuu syntyvyyttä
suuremmasta kuolleisuudesta, ja negatiivisesta nettomuutosta. Vuoteen 2040 mennessä on sairaanhoitopiirin väkiluvun arvioitu vähenevän n. 7 % (95 590 henkeä) ja maakunnan väkiluvun miltei 10 %. Ennusteen mukaan eniten väkeä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kunnista tulisi menettämään Pieksämäki.
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Kuvio 1. Kaikkien ikäryhmien yhteenlaskettu väestöennuste Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella
vuoteen 2040 mennessä.
Väestön ennustetusta vähenemisestä huolimatta yli 65 -vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2040
mennessä voimakkaasti, mikä merkitsee väestöllisen huoltosuhteen huomattavaa heikkenemistä.
Vuonna 2013 Etelä-Savon maakunnan väestöstä lähes 61 % oli 15-65 -vuotiaita (työikäisiä) ja 39 %
alle 15 -vuotiaita tai yli 65 -vuotiaita. 75-84 -vuotiaiden lukumäärän on ennustettu kasvavan alueellamme vuoteen 2040 mennessä 4263 henkilöllä ja puolestaan yli 85-vuotiaiden määrän 4656
henkilöllä. Vuoteen 2040 mennessä alueellamme on ennustettu olevan yhteensä 21 508 yli 75vuotiasta asukasta.

Yli 75-vuotiaiden määrä Etelä-Savon shp:n alueella
vuoteen 2040 mennessä
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Kuvio 2. Yli 75-vuotiaiden väestöennuste vuoteen 2040 mennessä.
Vuoteen 2040 mennessä huoltosuhde heikkenee lähes kaikissa Etelä-Savon kunnissa siten, että jokaista työikäistä kohden on yksi huollettavan ikäinen henkilö. Väestöllisen huoltosuhteen ennuste
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näyttäytyy vielä ongelmallisempana, kun otetaan huomioon viime vuosina vallinnut heikko taloustilanne ja Itä-Suomen muuta maata heikommat taloudelliset huoltosuhteet, jota kuvaa työvoiman
ulkopuolella ja työttöminä olevien suhde työllisten määrään. Etelä-Savossa oli vuonna 2013 työvoiman ulkopuolella 63,3 % väestöstä (koko maassa 57,8 % väestöstä). Työttömien määrä on EteläSavossa lisääntynyt ajanjaksolla 2011 -2013 10,7 %:sta 12,4 %:n. Työttömistä pitkäaikaistyöttömiä
on noin neljännes.
Lapsiperheiden osuus kaikista perhetyypeistä on vähentynyt alueellisesti muuta maata nopeammin ja yksinhuoltajaperheiden sekä yhden hengen asuntokuntien määrä on kasvanut nopeammin
kuin valtakunnassa keskimäärin. Vähäinen syntyvyys osaltaan parantaa huoltosuhdetta (alle 15 vuotiaiden huollettavien vähäinen määrä) mutta heikentää tulevaa taloudellista huoltosuhdetta
kun ei synny uutta työvoimaa. Yksinhuoltajaperheissä on tutkimusten mukaan enemmän taloudellisia ongelmia, mikä heijastuu myös perheen lasten hyvinvointiin epäedullisesti. Yhden hengen
asuntokuntien määrän kasvu naimattomuuden ja avioerojen seurauksena sekä iäkkään puolison
kuolemasta johtuen asettaa haasteita palvelujärjestelmälle sillä yksinasuvat tarvitsevat enemmän
kunnan tarjoamaa hoivaa ja hoitoa.
Etelä-Savon maakunnassa ei tapahdu äkillistä iäkkään väestön absoluuttista kasvua ja sen seurauksena palvelurakenteen muutoksia lähivuosien aikana, koska maakunta on ollut jo pitkään yksi iäkkäimpien asukkaiden maakunnista ja palvelurakenteita on kehitetty vanheneva väestö huomioon
ottaen.
Hyvinvoinnin kehitys ja kehittämistarpeet ikäryhmittäin
Kattava tieto lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvoinnista on Suomessa kaiken kaikkiaan melko
niukkaa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista saadaan valtakunnallista ja kuntatasoista välillisiä tietoja
palveluiden käytön perusteella, lastensuojelun tukitoimien perusteella sekä taloudellisten
indikaattoreiden valossa. Arvokasta, lasten itsensä kertomaa tietoa saadaan joka toinen vuosi
tehtävän kouluterveyskyselyn kautta.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen lasten, nuorten ja perheiden myönteistä kehitystä kuvaa se,
että











suurin osa neuvolaikäisistä on terveitä ja voi hyvin
suurin osa lapsista asuu kahden vanhemman perheessä
lähes kaikki lapset ovat hoidossa kotona yhteen ikävuoteen asti ja vähän yli puolet kolmevuotiaaksi asti
laadukasta päivähoitoa on tarjolla kaikille lapsille
lähes kaikki lasta odottavat ja alle kouluikäistä lasta kasvattavat perheet käyttävät neuvolapalveluja ja ovat pääasiassa palveluihin tyytyväisiä
valtaosa koululaisista ja opiskelijoista on terveitä ja kokee oman terveydentilansa hyväksi
oppivelvollisuusikäisten päivittäinen tupakointi ja humalahakuinen juominen on vähentynyt 2000 -luvulla ja myös lasten vanhempien tupakointi on lievässä laskussa
yliopisto-opiskelijoiden tupakointi on pysynyt melko vähäisenä
liikunnan harrastaminen vapaa-ajalla on pikku hiljaa lisääntymässä
lukioiden fyysiset työolot ovat kohentuneet ja opiskeluun liittyvä työmäärä koetaan aiempaa kohtuullisemmaksi.
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Keskeiset haasteet ja kehittämistarpeet liittyvät seuraaviin asioihin:
 yksi kymmenestä neuvolaikäisestä sairastaa pitkäaikaissairautta
 neuvolaikäisistä noin joka 10. ja kouluikäisitä joka 5. asuu yksihuoltajaperheessä; köyhyys
koskettaa eniten yksihuoltajaperheitä.
 monet neuvolaikäisten lasten vanhemmista eivät saa riittävää apua läheisiltään
 useammalla kuin joka kymmenennellä vauvalla on masentunut äiti tai isä
 nuorten terveystottumuksissa ja elämänhallinnassa on useita haasteita: ylipaino, liian vähäinen nukkuminen, erilaiset fyysiset oireet, masennusoireet, runsas ruudun äärellä vietetty aika, riittämätön liikunta, tupakointi ja päihteiden käyttö.
 kouluissa väkivalta, sen uhka ja kiusaaminen sekä koulutapaturmat eivät ole vähentyneet
 lasten vanhemmat käyttävät runsaasti alkoholia
 huostaan otettujen ja lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien lasten ja nuorten (0-17 v) määrä kasvaa
 oppilas- ja opiskelijahuollon (lääkäri, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi) palveluiden
saatavuudessa on puutteita ja ennaltaehkäisevää työtä ei pystytä tekemään tarpeeseen
nähden riittävästi
 terveyserot ovat merkittäviä oppilaitosten välillä: toisella asteella ammattiin opiskelevien
terveys ja terveystottumukset ovat heikommat kuin lukiolaisten ja vastaavasti ammattikorkeakouluopiskelijoiden tilanne on heikompi kuin yliopisto-opiskelijoiden
 terveystottumuksissa huolenaiheita ovat erityisesti runsas alkoholin käyttö ja kannabiskokeilujen lisääntyminen ja ammattiin opiskelevien runsas tupakointi
 nuorisotyöttömyys on lisääntynyt, nuorilla on vaikeuksia päästä kiinni työelämään ja toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden nuorten määrä on kasvanut.
Työikäisten hyvinvoinnin kehityksen haasteet sairaanhoitopiirin ja maakunnan alueella liittyvät
mm. työikäisten perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntien vähenemiseen. Käynnit ovat
miltei puolittuneet kymmenessä vuodessa ollen n. 900 käyntiä 1000 asukasta kohden vuodessa
vuonna 2013. Vastaavana ajankohtana potilaiden määrä terveyskeskuksen vastaanotoilla on vähentynyt 25 %. Vastaavasti työterveyshuollon käynnit ovat kasvaneet mahdollisesti kokonaisvaltaisten työterveyshuoltosopimusten määrän lisääntymisen myötä. Osittain perusterveydenhuollon
vastaanottokäyntien vähenemistä selittänee myös sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksia vaivannut lääkäripula sekä myös työnjaossa tapahtuneet tehtäväsiirrot lääkäreiltä hoitajille. Täyttämättömien lääkäritehtävien (lääkärivaje) osuus kaikista terveyskeskusten lääkäritehtävistä sairaanhoitopiirin kunnissa oli vuonna 2014 8,6 % koko maan arvon ollessa 5,2 %. Hammaslääkärien vastaava luku oli 12,8 % (koko maa 6,8 %).
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien (25-64v)
määrä on pysynyt jokseenkin samana 10 vuoden aikana mutta on koko maan keskiarvoa huomattavasti suurempaa (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 4,5 %, Etelä-Savo 4,3 %, koko maa 3,2 % vuonna
2013). Myös tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömien määrä on lisääntynyt alueen
kunnissa. Em. syiden vuoksi 25 – 64-vuotiaiden eläkkeellä olevien suhteellinen osuus ylittää valtakunnan keskiarvon.
Päihdehuollon asumispalveluiden, laitoshoidon ja avopalveluiden käyttö kasvanut Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä 10 vuoden aikana n. 30-40 %. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten
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vuodeosastoilla hoidettujen henkilöiden määrä on vastaavasti laskenut niin sairaanhoitopiirissä,
maakunnassa kuin koko maassa. Samoin vammojen ja myrkytysten vuoksi hoitoon hakeutuminen
sairaalaan on vähentynyt 2008 jälkeen sairaanhoitopiirin alueella, vaikka vammoille ja myrkytyksille altistavan tekijän, alkoholin, käyttö onkin lisääntynyt.
Ikääntyvien ( yli 75 -vuotiaiden) hyvinvoinnin kehityksestä voidaan yleisesti todeta, että ikääntynyt väestö on aikaisempiin ikäluokkiin verrattuna terveempää ja toimintakykyisempää ja heillä on
enemmän taloudellisia resursseja käytettävissä. Etelä-Savon maakunnan ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen suuri haaste on dementiasairauksien lisääntyminen. Maakunnan ikävakioimaton
dementiaindeksi oli 120,7 vuonna 2010 ja sairaanhoitopiirin indeksi 129,3 koko maan indeksin ollessa 100. Indikaattori kuvaa Alzheimer-tautiin määrättyjen reseptilääkitysten määrän suhteutettuna alueen väestöön ja edelleen koko maan tasoon.

Kuvio 3. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ikävakioimaton dementia-indeksi.
Ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakykyä mitataan välillisesti sen perusteella, miten ja missä he
asuvat. Vuoden 2013 tilastojen mukaan maakunnan alueella 75 -vuotta täyttäneistä 90,3 % asui
kotona. Noin puolet heistä asuu kotonaan yksin. Säännöllistä kotihoidon piirissä oli 13,7 %, tehostetussa palveluasumisessa 6,9 % ja vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksen vuodeosastoilla oli 2,6 % yli 75 vuotiaista. Kaikissa alueen kunnissa on tehty tai on tekeillä
palvelurakenteen muutoksia, jotka siirtävät ikääntyneiden hoidon painopistettä laitoshoidosta kotihoitoon. 2013 oli omaishoidon tuen piirissä maakunnan 65 -vuotta täyttäneistä 2,8 %.
Valtakunnalliset yli 75 -vuotiaiden asumiselle vuoteen 2015 mennessä asetetut tavoitteet ovat
seuraavat:
 omaishoidon tuen piirissä on 5-6 % 65 -vuotta täyttäneistä
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91–92 % asuu kotona (sisältää palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen)
13–14% on säännöllisen kotihoidon piirissä
8-9 % on tehostetussa palveluasumisessa (korvaa laitoshoidon, sisältää vanhainkodit ja
pienryhmäkodit). Laitoshoidon % -osuutta ei erikseen määritellä. Laitoshoito sisältää akuuttihoidon ja kuntoutuksen.

On huomioitava, että ikääntyvä väestö on merkittävä voimavara yhteiskunnassa ja esim. ikääntyvien antaman epävirallisen työn asema on vahvistunut erityisesti hoivan alueella. Väestön ikääntymiseen liittyvän lisääntyneen sairastavuuden ja raihnaisuuden johdosta tarvitaan kuitenkin lisää
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten panosta samoin kuin ammatillisen hoivan yhdistämistä perheen ja lähiyhteisön antamaan tukeen ja huolenpitoon. Perheiden ja omaisten kykyä
kantaa entistäkin suurempaa vastuuta iäkkäistä omaisistaan joudutaan kuitenkin arvioimaan kriittisesti. Tarvitaan myös ennakkoluulotonta uusien palvelumuotojen kehittämistä (esim. perhehoito). Huoltosuhteen noustessa ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet työikäisten työkykyisyyden edistämiseksi ja iäkkäiden toimintakyvyn parantamiseksi yhä tärkeämpiä.
Sairastavuus ja ennenaikainen kuolleisuus
Väestön sairastavuutta mitataan mm. erilaisten indeksien avulla. Yleisesti käytetty on KELAn sairastavuusindeksi, joka perustuu kolmeen tilastolliseen muuttujaan: 1) kuolleisuuteen, 2) työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä (16-64 v) sekä 3) lääkkeiden ja ravintovalmisteiden
korvausoikeuksien haltijoiden osuuteen väestöstä. Indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo.
Kela:n sairastavuusindeksin, samoin kuin muiden alla esitettyjen indeksien, perusteella (pois lukien
tapaturmat ja syöpäsairaudet), Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairastavuus on maan keskiarvoa
suurempaa ja vaikuttaa suoranaisesti palveluiden tarpeeseen ja kustannuksiin. Etelä-Savon maakunnan sairastavuus on kyseisten indikaattoreiden osalta hyvin samanlaista kuin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairastavuus.
Taulukko 1. KELA:n sairastavuusindeksin kehitys Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Koko
maan indeksi on 100.
Vuosi
KELA:n sairastavuusindeksi

2004
111,8

2005
113,0

2006
113,1

2007
112,5

2008
112,2

2009
112,3

2010
112,3

2011
112,6

2012
112,4

2013
112,4

Taulukko 2. Ikävakioimattomia sairausindeksejä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Koko
maan indeksi on 100.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

Mielenterveysindeksi

110,5 110,7 111,0 111,8 113,6 113,2 111,5 109,1

Syöpäindeksi

98,3

Dementiaindeksi

100,7 102,2 102,7 103,7 104,6 107,7 110,6
78,4

88,9

100,4 110,4 120,7

Aivoverisuonitauti-indeksi

144,1 147,8 141,1 135,2 126,9 125,8 123,7 124,1

Tapaturmaindeksi

102,7 106,9 108,0 107,6 108,9 108,2 108,3 106,8

Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi 133,8 133,4 133,8 135,0 136,8 139,8 142,5 143,5
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sepelvaltimotauti-indeksi

181,8 174,4 165,6 158,5 149,2 140,0 137,7 137,3

THL:n sairastavuusindeksi*

118,2 119,6 119,3 119,3 119,3 119,8 120,5 120

*THL:n sairastavuusindeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat
syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden
ongelmat, tapaturmat ja dementia. Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen
perusteella, mikä on ko. sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten kannalta. Lähde: Sotkanet
Kuntaliiton Audiapro Oy on tutkinut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen väestön varhaista kuolleisuutta ja ennenaikaisissa kuolemissa tapahtunutta kehitystä (nk. PYLL-indeksi). Tutkimusjaksot
ovat olleet 1994 -1998 (analyysi 2005) ja 2004 -2008 (analyysi 2011). Tutkimus on kohdistettu 28.
ehkäistävissä olevaan kuolinsyyhyn (esim. liikennetapaturmat, alkoholimyrkytykset, itsemurhat,
diabetes, sydäninfarkti). Tulosten perusteella Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella menetetään
elinvuosia ja arvokasta inhimillistä pääomaa liian varhain seuraavista syistä:
a) Miesten ennenaikaiset kuolemat
1. sydänsairaudet
2. tapaturmat ja myrkytykset
3. alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset
b) Naisten ennenaikaiset kuolemat
1. syöpäsairaudet (erityisesti rintasyöpä)
2. sydänsairaudet
3. alkoholiperäiset sairaudet ja tapaturmat & myrkytykset
Väestön ennen aikaiseen kuolleisuuteen voidaan vaikuttaa tupakoinnin ja alkoholin käytön vähenemisen, ylipainon ehkäisemisen ja laihduttamisen sekä liikunnan lisäämisen kautta. Tupakointi on
erityisesti yhteydessä keuhko- ja verenkiertosairauksiin mutta myös syöpätauteihin. Alkoholi on
erityisesti yhteydessä tapaturmiin, itsemurhiin, verenkiertoelinten sairauksiin mutta myös esim.
rintasyövän merkittävä riskitekijä. Ylipaino on erityisesti yhteydessä sydän- ja verenkiertoelinten
sairauksiin ja diabetekseen mutta myös syöpäsairauksiin. Alkoholi on merkittävä liikalihavuuden
syy samoin kuin liian vähäinen liikunta.
Alkoholihaittojen ehkäisy
Tehokas alkoholihaittojen ehkäisy lisää kuntalaisten hyvinvointia, vähentää palvelujen tarvetta ja
säästää kuntien sosiaali- ja terveysmenoja. Alkoholin käytön aiheuttamat välittömät haitat maksoivat julkiselle sektorille n. 1 miljardia euroa ja huumeiden käytön aiheuttamat haitat n. 250 miljoonaa euroa vuonna 2010. Sekä alkoholi- että huumehaittakustannukset muodostuvat pääosin haittojen hoitamisesta ja korjaamisesta. Alkoholihaittakustannuksista valtaosa aiheutui sosiaalihuollon
(25 %), järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon (24 %) sekä eläkkeiden ja sairauspäivärahojen kustannuksista (24 %). Terveydenhuollon kustannukset olivat 11 % kaikista haittakustannuksista. Eniten terveydenhuollon kustannuksia aiheuttivat alkoholisairauksien erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitojaksot. Terveydenhuollon alkoholi- ja huumehaittakustannukset olivat n. 0,7 % julkisen
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sektorin terveydenhuoltokustannuksista. Välittömien kustannusten lisäksi on arvioitu, että alkoholihaittojen välilliset kustannukset (esim. ennenaikaisen kuoleman aiheuttaman työpanoksen menetyksen arvo) ovat välittämiä kustannuksia paljon suuremmat. Haittakustannuksista ei ole sairaanhoitopiirikohtaista tilastotietoa, mutta kun koko maan haittakustannukset suhteutetaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin väkilukuun, muodostuisi sairaanhoitopiirin alueen välittömiksi haittakustannuksiksi n. 25 miljoonan euron summa. Haittakustannusten arviointi luo kuvaa ennaltaehkäisevän
toiminnan tärkeydestä.
Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisy ja tehokas hoito
Diabeteksen esiintyvyyttä väestössä mitataan diabeteslääkityksen avulla. Etelä-Savon
sairaanhoitopiirin alueella oli 6835 henkilöä vuonna 2013, joilla oli oikeus erityiskorvattaviin
lääkkeisiin diabeteksen vuoksi (Etelä-Savon maakunta 10477 henkilöä). Vuonna 2001 erityiskorvattavuuden piirissä oli 3664 joten sairastuneiden määrä on kasvanut sairaanhoitopiirissä 46% 12 –
vuodessa ja n. 10 % kahden viime vuoden aikana. Esiintyvyys alueella on kaikissa muissa paitsi 015 -vuotiaiden ikäryhmässä korkeampaa kuin maassa keskimäärin.
Sepelvaltimotaudin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja yli 40 -vuotiaita oli EteläSavossa yhteensä 5602 henkilöä, mikä on 600 henkilöä vähemmän kuin 12 vuotta aikaisemmin.
Kahden viimeisen vuoden aikana laskua on 271 henkilön verran. Sepelvaltimotaudin esiintyvyyden
lasku johtuu ennen kaikkea naisten sairastumisen laskusta – miehillä sairastavuus on pysynyt
melko tasaisena edellisen kymmenen vuoden aikana. Valtimosairauksien ehkäisy on tärkeää kaikissa elämän vaiheissa. Suurimmassa sairastumisvaarassa olevat henkilöt on tärkeä saada ennaltaehkäisyn piiriin jo lapsuus- ja nuoruusiässä. Ikä on kuitenkin valtimosairauksien merkittävä riksitekijä, joten ennalta ehkäisevien toimien merkitys kasvaa väestön ikääntyessä. Riskinarvion jälkeen
niille, joiden valtimotauti- ja diabetesriskipisteet ylittävät sovitut rajat, annetaan elintapaneuvontaa ja heidät ohjataan erityistarpeiden mukaiseen jatkohoitoon. Jatkohoito voi olla tupakasta vierotusta, liikuntaneuvontaa tai ohjaus sopivaan painonhallintaryhmään paikallisen saatavuuden
mukaisesti.
Eriarvoisuuden vähentäminen
Voimakkaasti lisääntynyt eriarvoisuus eri väestöryhmien kesken on koko Suomen haaste. Eriarvoisuus, syrjäytyminen ja yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen alkavat usein jo varhain, sillä köyhyys ja
huono-osaisuus periytyvät. Tutkimuksissa on selvitetty, että vanhempien sairastaminen, mielenterveysongelmat, työttömyys ja taloudelliset ongelmat liittyvät lasten ja nuorten myöhempään pahoinvointiin ja mielenterveysongelmiin. Syrjäytyneiden nuorten vanhemmista arvioiden mukaan
noin puolet on itsekin syrjäytyneitä. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden mottona tulisi olla: ”pääpaino elämän alussa – parempi varhain kuin myöhään – mieluummin kevyesti kuin raskaasti”.
http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Mediapalvelut/Tiedotteet1/Suomalaisrekisterit-osoittavat-kuinka-koyhyys-huono-osaisuus-periytyvat/
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä voi ehkäistä syrjäytymistä ja tasata hyvinvointieroja mm. lisäämällä eri sektoreiden välistä yhteistyötä, aivan niin kuin Etelä-Savossa halutaan tehdä sote-tuotantoalueen valmistelussa ja ESPER-, ESSO- ja TERVIS -hankkeissa. TERVIS-hankkeen yhtenä kolmesta tärkeimmästä kärjestä on syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistuminen. Voimavaroja tulee suunnata erityisesti heikommassa asemassa oleviin, jotka usein ovat palveluiden suurkuluttajia. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteydessä tulisi aina kun vanhemmilla havaitaan
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olevan ongelmia, selvittää myös lasten tilanne, jotta ns. periytyvää huono-osasisuutta voidaan estää. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta hyötyvät kaikki kuntalaiset, myös hyväosaiset.
Eriarvoisuuden vähetessä väestön työ- ja toimintakyky kohenee, terveys- ja sosiaalipalvelujen
tarve vähenee, ja riittävät palvelut voidaan turvata kaikille kansalaisille. Samalla paranee kustannusten kasvun hallinta.
ESPER-rakentamisen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen
ESPER-rakentamisen suurin vaikutus väestön hyvinvointiin ja terveyteen liittyy siihen, että hankkeessa yhdistetään toiminnallisesti ja tilojen osalta perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon
ja sosiaalihuollon palveluita yhdeksi kokonaisuudeksi, niin että palveluiden käyttäjät voivat saada
paremmin suunnitellun ja toteutetun palvelukokonaisuuden oman hyvinvointinsa ja terveytensä
edistämiseksi, ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi.
ESPER-rakentamisen ympäristövaikutusten osalta on todettava, että Mikkelin keskussairaala-alueen lisärakentaminen ja kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittäminen sairaala-alueelle
lisää keskustan liikennettä, jolla on yhteys ilmansaasteisiin, meluun ja tapaturmiin. Toisaalta palveluiden keskittäminen keskustaan mahdollistaa monille ihmisille palveluiden saatavuuden kävellen,
pyöräillen tai käyttäen joukkoliikennettä. Rakentamisessa otetaan huomioon esteettömyys, niin
että liikuntarajoitteisella on helppo asioida sairaala-alueella. Rakentamisella pyritään luomaan sairaala-alueesta paikka, joka edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Tämän mahdollistaa mm. alueen
rakennusten ja toimintojen tiiviys ja aulatila kohtaamisten keskuspaikkana. Panostamalla arkkitehtuuriin, sisustamiseen (värit, materiaalit, valaistus) ja taiteeseen, halutaan lisätä hoito- ja toimintaympäristön viihtyisyyttä asiakkaille, potilaille, omaisille ja henkilökunnalle, minkä toivotaan edistävän kakkien alueella asioivien tai työskentelevien hyvinvointia ja terveyttä.
3.2. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja sen palvelutuotanto
Perussopimuksen mukaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen
jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon palvelutehtäviä sekä huolehtia sairaanhoitopiireille säädetyistä muista tehtävistä.
Kuva 2. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnat
1.1.2015 ovat Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki ja Puumala.

Sairaalatoimiala vastaa sairaalan hoito- ja lääketieteellisestä työstä sosiaali- ja terveydenhuollon
lainsäädännön sekä kuntayhtymän ohjauksen mukaisesti. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on toiminut ensihoitopalvelun tuottajana keväästä 2014 alkaen. Uusi päivystysasetus tuli voimaan
1.1.2015, jolloin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin vastuu päivystyspalveluista lisääntyi kattamaan
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myös osan Itä-Savon potilasmäärästä (synnytykset, päivystyskirurgia, tehohoito) Ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystys edellyttää vahvaa naistentautien ja synnytysten, pehmytosa- ja tuki- ja liikuntaelinkirurgian sekä anestesiologian erikoislääkärityöpanosta. Lisäksi on oltava nopeasti saatavilla lastentautien ja radiologian työpanos. Asianmukaisen päivystyspalvelun
toteuttaminen on edellyttänyt lisäresursointia.
Vuoden 2014 aikana ja alkuvuodesta 2015 on toteutettu merkittäviä muutoksia käynnistämällä
päivystysosaston ja hoitokeskuksen toiminta, yhdistämällä eri erikoisalojen vuodeosastoja ja valvontayksikköjä sekä tuomalla Mikkelin kaupungin palveluja sairaalan tiloihin (kaksi terveyskeskuksen vuodeosastoa ja avofysioterapia). Edellä mainitut muutokset ovat tukeneet ESPER-hankkeen
tulevia toimenpiteitä esim. osastotoimintojen kehittäminen kohti erikoisalattomuutta, vuodeosastopaikkojen vähentäminen ja avopalveluiden kehittäminen.
Tukipalvelukeskuksen palveluiden (materiaalipalvelut, ruokapalvelut, tekniset palvelut, toimitilapalvelut, välinehuolto ja lääkehuolto) avulla turvataan sairaalatoimialan tarvitsemat peruspalvelut
ja hoitoprosessien sujuvuus. Vuoden 2015 erityisiä kehityskohteita ovat mm. toiminnanohjauksen
kehittäminen (yhdessä tietohallinnon ja sairaalatoimen kanssa), sisäinen logistiikka, osastofarmasia ja hoitologistikko-toiminta sekä yhteistyö Mikkelin kaupungin kanssa ruoka- ja toimitilapalveluissa ja hankintayhteistyön tiivistäminen IS-Hankinta Oy:n kanssa. Alueellisten tieto- ja potilastietojärjestelmien tulevaisuuden määrittelyyn varaudutaan ISSOTE-hankkeessa.
Toiminnan tukipalveluiden (henkilöstö-, talous-, tietotekniikka- ja yleishallintopalvelut) keskeisiä
toimintoja vuonna 2015 on terveyden ja hyvinvoinninjärjestelmän kilpailuttamisen käynnistäminen yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Sairaalatoimiala, tukipalvelukeskus ja toiminnan tuki
-palvelut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ESPER-hankkeen suunnittelun kanssa.
3.3. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strategia
Toimintaa ja palveluja kehitetään kuntien hyväksymän Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palvelujen alueellisen järjestämissuunnitelman 2013–2016 ja KYS-Erva -alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen 2013–2016 mukaisesti. Erillinen tuottavuusohjelma on osa sairaanhoitopiirin strategiaa. Tuottavuusohjelman keskeiset osa-alueet ovat vuodeosastosuunnitelman jatkaminen, sähköisen asioinnin ja Hyvis-palvelun käytön merkittävä laajentaminen sekä ostopalveluiden korvaaminen omalla työllä.
Strategian mukaisesti sairaanhoitopiirin organisaatiota kehitetään prosessimaisesti toimivan organisaation suuntaan. Kehittämistyössä painotetaan toimivia hoitoketjuja perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon välillä niin, että potilas/asiakas saa terveyttä edistäviä ennalta ehkäiseviä palveluja sekä oireiden ja sairauden edellyttämän hoidon oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköllä on tässä työssä merkittävä rooli. Kuntayhtymän
visio ja tahtotila ulottuvat vuoteen 2020.
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Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan visiona on:

Toiminta-ajatuksena on:

Toimintaa ja valintoja ohjaavat arvot ovat: potilaslähtöisyys, luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja
uudistamistahto.
Toiminnan strategiset tavoitteet neljästä eri näkökulmasta ovat seuraavat:
1. Potilas/asiakas: erinomainen palvelukokemus (sujuva hoito, asiakastyytyväisyys, vaikuttava palvelutoiminta)
2. Henkilöstö: houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka sekä johtaminen kunnossa joka tasolla
3. Toiminta: sujuvat ja toimivat palveluketjut (selkeä työnjako ja sujuvat tukipalvelut, näyttöön perustuva hoito, toiminnanohjaus- ja tietojärjestelmät)
4. Talous: tuottavuus, vaikuttavuus, taloudellisuus ohjaavat toimintaa ja investointeja
3.4. Erikoissairaanhoidon toiminnan tarkastelua
Voimassa oleva Etelä-Savon sairaanhoitopiirin strategia lähtee 24/7 päivystävän erikoissairaanhoidon sairaalan turvaamisesta ja päivystysasetus määrittelee päivystävät erikoisalat ja päivystystyypin. Synnytykset jatkuvat Mikkelissä STM:n päätöksen mukaisesti ainakin 30.6.2017 asti, jolloin tilannetta arvioidaan uudelleen ja mahdolliset uudet SOTE-ratkaisut on tehty.
Asetuksen edellyttämä päivystävän erikoissairaanhoidon palveluvalikoima on vähintäänkin kirurgia, sisätaudit, anestesiologia, lastentaudit ja gynekologia sekä psykiatria. Lisäksi tukipalveluista
tarvitaan laboratorio sekä kuvantamispalvelut. Mielenterveyslaki asettaa ehtoja psykiatriselle vuodeosastotoiminnalle.
Päivystystoiminta määrittelee suurimman osan sairaalan resurssien käytöstä, sillä suuri osa potilaista tulee erikoissairaanhoitoon juuri päivystyksen kautta. Lisäksi sairaalan palveluvalikoimaa tulee arvioida ikääntyvän väestön palvelutarpeesta lähtien, jolloin geriatria, syöpätaudit, kuntoutus
ja aistielinten sairaudet nousevat tärkeiksi. Vanhusväestölle palveluiden hakeminen etäältä on
hankalaa ja myös kallista, jos potilas tarvitsee saattajan mukaan. Lisäksi osa tutkimuksista ja hoidoista on tiiviitä sarjahoitoja (esim. säärihaavat, silmänpohjan rappeuman injektiohoidot, dialyysi),
jolloin omasta maakunnasta saatavat palvelut ovat tärkeitä.
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KYS-ERVA sopimuksessa on määritelty nykyinen erikoissairaanhoidon työnjako. SOTE-ratkaisu tulee määrittelemään uudenlaista työnjakoa. Sairaanhoitopiirin ESSO-hankkeessa kehitetään SOTEintegraatiota ja perusterveydenhuollon, erikoisairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden yhteistyötä.
Pieksämäen ulkoistusratkaisun hylkäämisen jälkeen on tarkoitus aloittaa uudelleen neuvottelut
Pieksämäen sairaalan roolista. Savonlinnan kanssa on yhteistyötä synnytysten, neurologian, infektiotautien, tehohoidon, tietojärjestelmien sekä potilasturvallisuuden alueella. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri odottaa Savonlinnan kantaa yhteistyön mahdollisesta kehittämisestä.
Taulukko 3. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin palveluvalikoiman arviointia.
ERIKOISALA /
toiminta

24/7
päivystys

Osittainen
päivystys-/
hälytystyö

Akuuttilääketiede

x

Arvio palvelutarpeen kehittymisestä
kasvaa

Ensihoito

x

kasvaa

Sisätaudit
Ortopedia ja
traumatologia
Pehmytosakirurgia
Anestesia
Gynekologia
Lastentaudit
Psykiatria

x
x

kasvaa
nykyisellään

x
x
x
x
x

Lastenpsykiatria
Nuorisopsykiatria
Radiologia

x

Neurologia

x

nykyisellään
nykyisellään
nykyisellään
nykyisellään
avopainotteisuus lisääntyy
pkl-toimintaa
pkl ja osasto
toimenpideradiologia kasvaa
kasvaa

Korva-nenä-kurkkutaudit
Keuhkosairaudet
Ihotaudit

x

kasvaa
nykyisellään
nykyisellään

Onkologia

kasvaa

Silmätaudit

kasvaa

Geriatria
Suu- ja
leukasairaudet
Fysiatria

kasvaa
kasvaa

Lääkinnällinen
kuntoutus

x

kuntoutus on
kriittinen menestystekijä
apuvälinetarpeet kasvavat

Muuta huomioitavaa

riittävästi resursoituna voi keventää kirurgian ja
sisätautien etupäivystyksen painetta, Pieksämäen ja Savonlinnan mahdollinen päivystystarve
kehitetään vieridiagnostiikkaa ja ensihoidon
triagea
työnjako KYS, Pieksämäki, Savonlinna
työnjako KYS, Pieksämäki, Savonlinna
kasvua Savonlinnan synnytyksistä?
kasvua Savonlinnan synnytyksistä?
suljetun laitoshoidon turvaamisen haaste (psykiatrien saatavuus?)
psykiatrien saatavuus?
psykiatrien saatavuus
radiologien saatavuus?
etätyönä voidaan korvata lausuntojen saatavuutta
ikääntyvä väestö, aivoverenkiertohäiriöt, dementia
kuulonhuolto ikääntyvässä väestössä
osallistuu sisätautipäivystykseen
vanhusväestön krooniset iho-ongelmat, säärihaavat, runsaasti pitkiä sarjahoitoja
syöpätautien esiintyvyys väestön ikääntyessä
on merkittävä
harmaakaihi, glaukooma, silmänpohjan ikärappeuma
väestön ikääntyminen
vanhusväestöllä yhä enemmän omia hampaita,
implantteja, siltoja jne.
laitostumisen välttäminen ja hoitoaikojen lyhentäminen edellyttää aktiivista avokuntoutusta ja kotipalvelua
edellytys kotona pärjäämiselle
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Patologia

Kotisairaala
Hoitokeskus
Päivystysosasto

välttämätön
kirurgiselle
toiminnalle
välttämätön
↓hoitoajoille
välttämätön
↓hoitoajoille
välttämätön
↓hoitoajoille

Dialyysi

kasvaa

Laboratorio
Kliininen
neurofysiologia

kasvaa
kasvaa

etätyönä voidaan korvata lausuntojen saatavuutta osittain
tukee myös kotisaattohoitoa
parantaa hoidon laatua, kun potilas voi asua
kotonaan
parantaa hoidon laatua, kustannusvaikuttavuutta, kun diagnoosi ja hoito ratkaistaan nopeasti
intensiivistä hoitoa 3 x viikossa, matkustaminen
potilaille raskasta
ISLABin toimintana
tällä hetkellä ei ole lääkäriä, jatkossa ostopalveluna?

3.5. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin talous
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin talous on kireä, sillä kumulatiivinen alijäämä on merkittävä (6,2 milj.
euroa). Vuosi 2015 tulee jatkumaan taloudellisesti erittäin kireänä ja toiminnan kustannuksia on
edelleen karsittava. Sairaanhoitopiirin talousarviossa vuoden 2015 toiminnan kulut ovat n. 152
milj.€, mikä on 0,6 % kasvu vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenot ovat 53 % toimintakuluista, palveluiden ostot 29 % ja tarvikekulut 16 %.
Kuntayhtymän maksuvalmius on heikko alijäämäisen kehityksen myötä. Pieni väestöpohja aiheuttaa merkittävää vuosittaista vaihtelua toimintakuluissa ja tuotoissa. Sairaanhoitopiiri tavoittelee
tuottavuuden kasvua ja kustannus- ja menokehityksen hallintaa palvelutoiminnassa tuottavuusohjelman toimenpiteillä.
6,0
4,0

Kumul. yli/alijäämä
Vuotuinen
yli-/alijäämä

2,0
0,0
-2,0

2008200920102011201220132014201520162017

-4,0
-6,0
-8,0

Kuvio 4. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin taseen alijäämän kehitys.
Vuoden 2015 investointisuunnitelmaan ei ole otettu ESPER-rakentamista, vuodeosasto-suunnitelman jatkohanketta ja R-rakennuksen peruskorjausta, sillä näistä hankkeista tehdään erilliset päätökset. ESPER-hankesuunnittelun loppuun saattamiseksi on varattu vuoden 2015 talousarviossa
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450.000€. Vuonna 2014 ESPER-hankesuunnitteluun käytettiin 351.730€. Mikkelin osuus hankesuunnittelun kustannuksista on 75 %. ESPER-hankkeen ja muiden kehittämishankkeiden investoinnit palvelevat myös jäsenkuntien tarpeita, minkä vuoksi hankkeiden yhteensovittaminen kuntien
palvelutuotannon kanssa on erittäin tärkeää.
Sairaanhoitopiirin velkamäärä on sairaanhoitopiirien keskimääräisellä tasolla. Jatkossa kehittämishankkeet tulevat nostamaan velkamäärää merkittävästi, vuoden 2015 osalta arvio on noin 10 milj.
euroa.
3.6. Alueellinen näkemys SOTE-palveluiden tehtävänjaosta tulevaisuudessa
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien SOTE-johtajat ovat tavanneet sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön toimesta vuoden 2014 ja 2015 aikana ja määritelleet yhteistä alueellista
sosiaali- ja terveydenhuollon tahtotilaa. Tämä tahtotila ohjaa ensisijaisesti tulevan tuotantokuntayhtymän valmistelua mutta se myös auttaa ESPER-hanketta mitoittamaan sairaala-alueelle tulevat palvelut oikealla tavalla ja antaa näkemystä tilaratkaisujen taustalla olevien toimintamallien
kehittämiselle. Mikkelin kaupungin osalta on huomioitava, että merkittävä osa kaupungin lähipalveluista on sijoittumassa sairaalakampukselle.
Keskeisenä näkemyksenä on, että tulevaisuudessa organisoidutaan asiakaslähtöisesti ongelmakokonaisuuksien ympärille. Näitä kokonaisuuksia voisivat olla hyvinvointipalvelut (kuntoutus, neuvolat, terveyttä edistävät palvelut), akuuttipalvelut ja hoitavat/korjaavat palvelut. Tavoitteena on,
että uudella tuotantoalueella peruspalvelut ovat keskiössä ja että peruspalvelut ja erityispalvelut
muodostavat riittävän laaja-alaisia palvelualueita/osaamisalueita. Osaamiskeskus-sanaa pidetään
huonona terminä kuvaamaan kunnissa tuotettavien lähipalveluiden ja keskitettyjen erityispalveluiden yhdistyvää kokonaisuutta.
Kuntien peruspalveluiden roolina nähdään olevan asiakkaiden prosessien johtaminen. Tehtävänjaon perusteella SOTE:n peruspalvelut keskittyvät pitkäaikaissairauksien ja monisairaiden hoitoon
sekä pärjäämisen edistämiseen. Alueellisesti on tärkeää edistää hoitosuunnitelmien käyttöönottoa
yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa, sillä hoidon lisääntyvä suunnitelmallisuus sujuvoittaa hoitoa
ja säästää kustannuksia.
Lähipalveluita halutaan vahvistaa ja säilyttää monilla paikkakunnilla vahvaksi muodostunut terveyspalveluiden integraatio sosiaalipalveluihin ja kunnan muihin toimialoihin (hyvinvointikeskustoimintamalli). Lähipalvelut ovat lähellä kuntalaisia olevia matalan kynnyksen palveluita; lääkäripalvelut, neuvolapalvelut ja perheiden tukipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, hammashoidon peruspalvelut, ennaltaehkäisevät palvelut, kotiin annettavat palvelut (mm. kotihoito ja kotisairaala), vanhusten asumispalvelut, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito lähellä sijaitsevalla vuodeosastolla, röntgenin perustutkimukset (paikkakunnilla, jossa vuodeosastotoimintaa), laboratorion näytteenotto, sosiaalipalvelut sekä puheterapeutin, psykologin ja ravitsemusterapeutin palvelut.
Osa lähipalveluista voidaan tuottaa jalkautuvina palveluina. Koska kotiutuminen akuuttisairaanhoidosta ja siirtyminen peruspalveluihin tapahtuu yhä nopeammin, tarvitaan ympärivuorokautinen
alueellinen konsultaatiojärjestelmä kotihoidon ja palveluasumisen tueksi. Myös hoitajien ja eri-
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tyistyöntekijöiden konsultaatiota tulee kehittää ja jalkauttaa asiantuntijahoitajia ja erityistyöntekijöitä. Erikoislääkärien jalkauttaminen kuntiin nähdään tärkeäksi toiminnaksi peruspalveluiden tukena. On myös huomioitava, mitä lisäarvoa saadaan potilaan hoitoprosessiin, kun myös erikoislääkäri voi joustavasti konsultoida yleislääkäriä. Ikäihmisten määrän ja dementiasairauksien lisääntyminen voimakkaasti seuraavien vuosien aikana asettaa kunnille myös haasteen lisästä geriatrista
resurssia ja kuntoutusosaamista peruspalveluissa. Konsultaatiota voidaan monipuolistaa ja kehittää joustavaksi teknologiaa hyödyntäen. Jalkautuva palvelu voi olla videovälitteistä palvelua, sähköistä asiointia ammattilaisten kesken tai mobiilia palvelua (esim. EKSOTE:n Mallu monitoimintaauto).
SOTE-johtajien kannanottona on, että erityiskuntoutus voisi sijaita Kyyhkylässä, jossa voisi lisäksi
sijaita koko aluetta palveleva vaativan saattohoidon osasto. Muutoin saattohoito on osa lähipalvelua, jota kotisairaalatoiminta tukee. Mielenterveys- ja päihdepalvelut tulee yhdistää yhdeksi alueellisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Päihdeongelmaisten laitoshoidon osalta kunnilla voisi olla
tarvetta n. 10-paikkaiselle päihdeosastolle sairaalakampuksella, jossa pari paikkaa olisi huumekatkaisuhoidolle ja loput paikat alkoholikatkaisulle. Lisäksi kunnan SOTE-johtajien visiona on, että erityistyöntekijät muodostavat yhteisen alueellisen poolin, josta jalkaudutaan kuntiin.
Kuntien vuodeosastohoidon osalta on käynnistetty keskustelu siitä, että lähisairaalat olisivat useamman kunnan käytössä, niin että muodostuisi riittävän iso yksikkö. Lähisairaaloiden palveluihin
kuuluisi lyhytaikainen laitoshoito esim. akuuttisairaalajakson jälkeen, geriatrinen kuntoutus, kotihoidon tukiosastona toimiminen ja osa saattohoidosta. Lähisairaaloiden paikkatavoitteeksi on suositeltu 1/1000 (WHO, Vauramo jne.2014), mikä tarkoittaisi useimpien kuntien osalta pieniä alle
kymmenpaikkaisia osastoja. Toisaalta lähisairaaloiden keskittämisen ongelmana on se, että kotihoidon tueksi tarvitaan lähellä oleva 24/7 palvelupaikka. Kaiken kaikkiaan seudun kunnissa on meneillään palvelurakennemuutos, jossa terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja vähennetään ja tehostetaan kotihoitoa sekä perustetaan tehostetun palveluasumisen yksiköitä ja välimuotoisia asumisyksiköitä niitä tarvitseville.

Kuntaliitto ja STM määrittelevät lähipalvelut siten, että ne ovat usein käytettyjä
tai arkipäiväisiä palveluita. Palvelut ovat
kohtalaisen helposti saavutettavissa, joko
asiakkaan läheltä, sähköisesti tai kotiin
tuotuna. (Kuntaliitto: Lähipalvelut - mitä
nekin nyt ovat? 2014, STM 2014).

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan on SOTE:n palvelurakenneuudistuksessa tavoitteena luopua erityistason palvelujen hallinnollisesta määrittelystä, jolloin alueella on
järjestämisvastuu kaikista palveluista ja järjestämissopimuksessa määritellyt kuntayhtymät tuottavat erityistason
palvelut. Osa palveluista vaatii edelleenkin erityisosaamista, kalliita laitteita tai tiloja. Palvelujen laadun sekä
asiakas-ja potilasturvallisuuden varmistaminen voi edellyttää palvelun tuottamista vain joissakin harvoissa toimintayksiköissä (STM 2014).
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3.7. Etelä-Savon SOTE-palvelutuotantoalueen perustaminen
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toiminnan muutoksiin vaikuttaa keskeisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainsäädäntöön liittyvä toimeenpano SOTE-alueiden ja SOTE-palvelutuotantoalueiden muodostamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2010 työryhmän valmistelemaan peruslinjauksia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen asettamien uudistuksen tarkoituksena on mm. ollut, että lähipalvelut, kuten terveyskeskukset, vanhusten kotipalvelut
ja sosiaalihuollon palvelut säilyvät jatkossakin lähellä ihmistä. (Finlex, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, HE 324/2014.)
SOTE-uudistuksen linjauksena on ollut, että kaikki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu
on viidellä SOTE-alueella ja tuotantovastuu 19. kuntayhtymällä. Itäiselle tuotantoalueelle on määritelty 4 tuotantoalueen kiintiö, sairaanhoitopiirin lukumäärän ollessa viisi. Sittemmin perustuslakivaliokunnan helmikuun 2015 kannanoton jälkeen, on SOTE:n uutta hallintomalliratkaisua haettu
yksiportaisen kuntayhtymämallin eli 19 tuotantovastuualueen pohjalta niin, että tuotantoalueilla
olisi myös järjestämisvastuu. On epävarmaa, tekeekö nykyinen eduskunta päätöksen SOTE-laista
13.3.2015, vai siirtyykö päätöksenteko yli vaalien, seuraavalle eduskunnalle.
Sairaanhoitopiiri on mukana Etelä-Savon SOTE-tuotantoalueen perustamisen valmistelussa, jota
on tehty jo usean vuoden ajan alueen kuntien kanssa. Virallisesti perustamishanke on käynnistetty
1.2.2015 alkaen ja muutosjohtaja on nimetty vetämään hanketta. Myös valmistelevien kuuden
työryhmän työ on käynnistynyt. Työryhmiä ovat: peruspalvelutyöryhmä, talous-, hallinto- ja tukipalvelutyöryhmä, tietohallintotyöryhmä, kiinteistötyöryhmä, henkilöstötyöryhmä sekä rajapintatyöryhmä. Hankkeen mottona on ”tehdään uutta, ei paikata entistä”. Hankkeen henki on se, että
vaikka uutta SOTE-lakia ei tulisikaan, niin Etelä-Savossa halutaan edetä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatiossa perustamalla vapaaehtoinen kuntayhtymä.
Tuotantoalueella on tavoitteena SOTE:n valtakunnallisen kustannustason saavuttaminen, mikä tarkoittaa 5,6 % säästötavoitetta.
Tuotantoalueiden valmistelussa on varmistettava sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti Mikkelin
keskussairaalan säilyminen 24/7 päivystävänä sairaalana. Tämä edellyttää maakuntatason yhteistyön vahvistamista Savonlinnan ja Pieksämäen SOTE:n kanssa.
Uuden tuotantokuntayhtymän valmistelun aikatauluarvio on seuraava:
- 30.4.2015 valmistelun suuntaviivat valmiina
- 19.6.2015 perussopimukset valmiina
- 30.9.2015 kuntien päätökset valmiina
- 30.11.2015 uuden organisaation keskeiset toimijat nimetty
- 1.1.2016 uusi johto ottaa toiminnan vastuulleen.
Valmistelun aikatauluun voi vaikuttaa valtakunnantason SOTE-alueen valmistelu ja asian käsittely
eduskunnassa ennen vaalikauden loppua. Jossain vaiheessa uuden kuntayhtymän perustamisen
jälkeen ESPER-hanke tulee osaksi uutta kuntayhtymää. Siihen saakka ESPER-hanketta viedään
eteenpäin Etelä-Savon sairaanhoitopiirin toimesta.
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ESPER-hankkeenkin tavoitteet ovat yhteneväiset valtakunnallisen SOTE-uudistuksen ja maakunnallisen SOTEpalvelutuotantoalue -hankkeen tavoitteiden kanssa. Päämääränä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja tavoitteena on mm. yhdenvertaisten, asiakaslähtöisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden
turvaaminen, eriarvoisuuden vähentäminen, peruspalveluiden vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa palveluiden toteutus uusilla tavoilla ja uudistaa palveluja niin, että kustannuskehitys voi tasapainottua. Uudistusten toteuttamisen keinoina
esitetään mahdollisimman laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota, jossa palvelukokonaisuudet ovat
saman johdon ja budjetin alla ja ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena.

4. HANKESUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄ RAKENNUSKANTA
4.1. Mikkelin keskussairaalan rakennusten historia
Mikkelin keskussairaalan vanhimmat rakennukset on suunnitellut intendentti C.L. Engelin Suomen
senaatin toimesta. 78-paikkainen sairaala valmistui joulukuussa 1844 ja potilaat ja sairaalakalusto
kuljetettiin Mikkeliin Heinolasta 45 hevosella. Mikkelistä oli aiemmin vuonna 1838 tullut Venäjän
keisarikunnan Kymenkartanon läänin keskuskaupunki.
Mikkelin keskussairaalaa on Engelin rakennusten osalta Suomen vanhin edelleen käytössä oleva
sairaala. Sairaala on kokenut ja kestänyt molempien maailmansotien aikaiset pommitukset. Viimeisin muisto pommituksista oli naapuritontille (nk. Pirtin tontti) pudotettu sodanaikainen palopommi, joka kaivettiin esille syksyllä 2014.
Suurimpien hankkeiden valmistelut ovat olleet aina aikaa vieviä ja ne ovat herättäneet tunteita
päättäjissä. Tähän mennessä suurin hanke ajoittuu vuosille 1972 - 1992, josta ajasta suunnitteluvaihe kesti 10 vuotta ennen rakentamisen aloittamista. Sairaala laajeni 2/3:lla kokonaan uudeksi
kokonaisuudeksi ja sen perustamiskustannukset olivat yhteensä n. 250 miljoonaa markkaa. Se on
edelleen läänin suurin rakennushanke.
Yhteispäivystyshankkeen käynnistämisestä ja tarpeellisuudesta käytiin perusteellinen keskustelu
vuodesta 2004 alkaen, kunnes hanke kokonaisuudessaan toteutui vuonna 2010.
Rakennuksia, kalustoa ja laitteita on uusittu tarpeen mukaan. Pienemmissä perusparannuksissa on
korjailtu käytöstä aiheutuvia kulumisia ja uusittu laitteita. Isoissa hankkeissa, joissa on haluttu
tehdä myös toiminnallisia muutoksia, on rakennettu laajennusosia ja perusparannettu vanhoja tiloja. Tällaisia suuria hankkeita on sairaalan historiassa toteutettu tähän mennessä kuusi kertaa eli
keskimäärin 30-40 vuoden välein. Tulevan rakennushankkeen perustelut ovat SOTE-integraatiossa
ja Mikkelin keskussairaalan aseman turvaamisessa 24/7 päivystyssairaalana. Uudistamisen keskeiset tavoitteet ovat asiakkaiden ja potilaiden saama parempi ja sujuvampi palvelu, viihtyisä työympäristö henkilöstölle ja SOTE-kustannusten hallinta.
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4.2. Sairaanhoitopiirin nykyinen rakennuskanta ja sen kunto
Tässä kappaleessa käsitellään ESPER-hankesuunnitelmaan kuuluvien ja sairaanhoitopiirin omistuksessa olevien tilojen kuntoa.
1. Moision psykiatrinen sairaala, Moisiontie 5-11 B
Moision sairaalan päärakennukset (A ja B-rakennus) on rakennettu n. 85 vuotta sitten potilasosastoiksi. Rakennukset on peruskorjattu pääosin 1980-luvulla. Rakennusten korjausaste on yli
70 %, eikä rakennusten peruskorjaus nykyiselle toiminnalle ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti järkevää. Rakennusten massa on n. 10400 kerrosneliömetriä (kem²). Aikuisten vuodeosastot ja niiden paikkamäärät ovat vuosien kuluessa supistuneet nykyiseen kolmeen osastoon ja
50 paikkaan.
Moision psykiatrisen sairaalan tukipalveluiden rakennukset (keittiö, konehuone) ovat myöskin
n. 85 vuotta vanhoja rakennuksia, jotka ovat peruskorjattu viimeksi n. 15 vuotta sitten. Rakennusten massa on noin 3000 kem2. Rakennukset ovat peruskunnoltaan huonoja ja tilat liian
suuria alueen nykyiseen
toimintaan nähden.
Psykiatrian nuoriso-osasto Lammenranta on rakennettu 1959, ja tiloihin on tehty peruskorjaus
vuonna 1999, jolloin kaikki tekniset järjestelmät uusittiin. Rakennuksen massa on 1176 kem².
Rakennus on peruskuntoinen. Nuoriso-osaston nykyinen ja v. 2020 suunniteltu paikkamäärä on
8.
Alueellinen apuvälineyksikkö sijaitsee teollisuushallirakennuksessa (1008 kem²). Rakennus on
rakennettu vuonna 1975 ja peruskorjattu nykyiseen käyttöön n. 10 vuotta sitten. Rakennus on
peruskuntoinen.
Moision sairaalan kuntokeskus / uimahalli on rakennettu vuonna 1987 (1613 kem²) ja tilat ovat
edelleen kunnossa sekä rakenteiltaan että järjestelmiltään.
Moision alueella on tällä hetkellä ulosvuokrattuina päiväkoti ja työtalo. Rakennuksiin on tehty
peruskorjaukset n. 20 vuotta sitten. Rakennukset ovat välttävä kuntoisia.
Lisäksi Moision alueella sijaitsee useita varasto-, yms. rakennuksia, jotka ovat käyneet tarpeettomiksi toimintojen supistuessa alueella. Keittiön vinttitiloissa sijaitsevalle Moision ”museolle”
on esitetty tulevaksi sijoituspaikaksi keskussairaalan alueella olevaa Q-rakennusta. Moision
alueella olevat nykyiset tukipalvelut tulevat sulautumaan keskussairaalaan ilman lisärakentamista. Kaikille Moision alueelta siirtyville toiminnoille on suunniteltu korvaavat tilat ESPER-hankesuunnitelmassa.
Taulukko 4. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin omistamat rakennukset Moision alueella.
Rakennus

kem²

toiminta

A-rakennus

rakentamisvuosi
1927

4429

vuodeosastot 1 kpl, psykiatrian hallinto

Työtalo

1929

692

vuokrattu ulkopuoliselle

29

B-rakennus
Keittiö
Konehuone
Liikuntahalli
Lammenranta
Teollisuushalli
Palvelutalo
Kuntokeskus
Muut rakennukset
Yhteensä

1930
1930
1937
1956
1959 (1999)
1975
1976
1987

5997
1747
1250
577
1176
1008
598
1613
717
n. 19800 kem²*

vuodeosastot 2 kpl, kanttiini, terapiatilaa
jakelukeittiö, ruokalat
tekninen huolto, terapiatilaa
sisäliikuntatila
nuorisopsykiatrian osasto
alueellinen apuvälineyksikkö, varasto
sairaalakoulu, kokoustila
uimahalli, kuntokeskus
varastotilaa, päiväkoti
(vastaa n. 21700brm²)

2. Mikkelin keskussairaala, Porrassalmenkatu 35-37
Engelin pihamiljöön rakennukset
Mikkelin keskussairaalan ns. Engelin pihamiljöön rakennukset (P-, Q-, R -rakennukset) on rakennettu 1840-luvulla ja rakennuksia on laajennettu ja peruskorjattu useaan otteeseen. Rakennukset S ja T ovat rakennettu myöhemmin. Viimeksi peruskorjauksia on suoritettu 1970-luvun
aikana. Rakennuksissa on havaittu sisäilmaongelmia, ja niihin on tehty pieniä korjauksia vuosien aikana. R-rakennus on perusteellisen peruskorjauksen alla ja valmistuu 12/2015 pääosin
avotoimistokonttoriksi tietohallinnolle, tekstinkäsittelijöille, taloustoimistolle ja palkanlaskennalle. Rakennusten massa on noin 1629 kem². Muihin rakennuksiin tulee suunnitella perusteelliset peruskorjaukset seuraavan viiden vuoden aikana.
Mikkelin keskussairaalan rakennusosien seloste löytyy sivulta 32.

Vanhan sairaalan rakennukset
Vanhan sairaalan rakennukset (A-, B-, C-, D-, E- ja F-osat) on rakennettu pääosin 1960-luvulla,
lukuun ottamatta rakennusosaa E, joka on rakennettu vuonna 1934. Edellä mainittuihin rakennuksiin on tehty peruskorjaukset 1980 - 1990 luvuilla. Rakennusten massa on noin 18200 kem².
Rakennuksissa on toiminut pääasiassa sairaalan vuodeosastoja, ja P- ja K-kerroksissa huollon ja
tukipalvelun tiloja. A-, D- ja E-osien kolmannen kerroksen tilat on peruskorjattu fysiatrian yksikölle vuonna 2014. Rakennus on kolmatta kerrosta lukuun ottamatta huonokuntoinen ja rakennukseen tulee tehdä täydellinen peruskorjaus.
Laajennusosa 1984
Rakennusosat G-, H-, K-, L-, M-, N- ja O-osat on rakennettu 1984. Rakennusosat ovat laajuudeltaan noin 24550 kem². Tiloihin on tehty toiminnallisia muutoksia 2000- ja 2010-luvuilla. P- ja Kkerrokset ovat pääosin tekniikan ja tukipalveluiden käytössä sekä sosiaalisina tiloina. Ensimmäisessä kerroksessa toimii erikoissairaanhoidon poliklinikkatilat, kokous- ja aulatilat sekä laboratorion näytteenotto. Toisessa kerroksessa on diagnostiikan yksiköt (radiologia ja patologia) sekä laboratoriot. Leikkausosasto, teho-osasto ja leiko-yksikkö sijaitsevat H-, K- ja G-osien
kolmannessa kerroksessa. O-osan 3 ja 4- kerroksissa sijaitsevat nykyiset sisätautien ja kirurgian
vuodeosastot. Rakenteet ovat pääosin hyväkuntoisia, mutta esim. leikkaussalitilojen elinkaari
on loppumassa.
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U-rakennus 2006
Päivystyksen, apteekin ja silmäyksikön tilat ovat rakennettu vuonna 2006 ja ovat laajuudeltaan
3800 kem². Tällöin samassa yhteydessä on perusparannettu ensimmäisen kerroksen poliklinikkatilat. Rakenteet ja järjestelmät ovat hyvä kuntoisia. Toimintamallimuutosten johdosta päivystyksen tilat joudutaan peruskorjaamaan kokonaisuudessaan hankkeen yhteydessä. Silmäyksikön tiloihin tulee pieniä muutoksia ja yksikön tilat kasvavat.
Vuokratilat
Psykiatrian toiminnoilla on vuokrattuina tiloja eri puolelta kaupunkia (Setrikatu, Mikonkatu,
Lähemäenkatu) yhteensä 1480 kem². Tietohallinto, tekstinkäsittelijät ja Ensihoito ovat tällä
hetkellä vuokratiloissa Stellassa, Vuorikadulla ja Jääkärinkadulla. Yhteenlaskettu vuokra-ala on
1608 kem². Kaikki kyseiset tilat tullaan sijoittamaan keskussairaalan alueelle hankkeen yhteydessä.
Taulukko 5. Yhteenveto Mikkelin keskussairaalan tiloista.
Rakennus
tai osa

Peruskorjaus

kem²

Toiminta

P

Rakentamisen
vuosi
1844

1976

1005

hallintorakennus

Q

1844

1976

265

R
S
T
A
B
C
D
E
F
G,H,K,L,
M,N,O
U
Yhteensä

1844
1887
1850
1963
1963
1963
1963
1934
1963
1985

2015
1975
1992
1986-1992
1986-1992
1986-1992
1992
1984-1992
1984-1992
2001-2009

1629
184
112
5906
3405
426
1588
4419
2463
24547

psykiatrian päiväosasto/ensihoitokeskus/taloushallinto
tietohallinto, taloushallinto, tekstinkäsittely
tyhjänä
sauna, kokoustilat
vuodeosastoja, tekniikkaa
synnytysosasto, poliklinikan tiloja, leiko-yksikkö
vuodeosasto, lasten neurologian poliklinikka
toimistoja, poliklinikkatiloja
vuodeosastoja, poliklinikkatiloja, hallintoa
poliklinikkatiloja, päiväkirurgia
poliklinikoita, diagnostiikkaa, tukipalvelut, leikkausyksikkö, teho-osasto
päivystys, apteekki, silmäyksikkö
(vastaa 54703 brm²)

2006

3800
49749
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Kuva 3. Mikkelin keskussairaala-alueen rakennusten kirjainmerkinnät.
4.3. Mikkelin kaupungin Pankalammen terveysaseman kunto ja palveluiden siirtymisaikataulu
Pankalammen terveysaseman vanhin osa on lähes 40 vuotta vanha. Vuonna 2010 laaditun kuntoarvion ja 2011 valmistuneen hankesuunnitelman perusteella terveysaseman peruskorjaus ei ole
taloudellisesti kannattavaa, koska korjausaste nousee korkeaksi (n. 70 %) ja korkeasta korjausasteesta huolimatta rakennukseen jää riskirakenteita, jotka voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia. Lisäksi 70 % korjausasteellakaan rakennuksesta ei saada energiataloudellisesti, elinkaarikustannuksiltaan eikä myöskään toimintakustannuksiltaan tehokasta. Vuonna 1993 valmistuneen osan korjausaste jää n. 40 %:iin.
Pankalammmen terveysasemaa on pidetty käytössä osakorjauksilla ja ilmanpuhdistuksen avulla.
Tästä huolimatta osassa kiinteistöä joillakin käyttäjillä on sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua.
Edellä mainituilla toimenpiteillä terveysasemakiinteistöä pyritään pitämään teknisesti käytössä
toistaiseksi, arviolta 2016 loppuun tai enintään vuoden 2017 loppuun. Uudempaa osaa (Pankalammen alatalo) voidaan pitää käytössä pidempäänkin, aina 2020 asti. Kun toimintoja asteittain siirtyy
keskussairaalan yhteyteen 2016-2020, on Pankalammen palvelut mahdollista tuottaa siirtymäkaudella useammassa Pankalammen toimipisteessä. Siirtymäkaudella on sisäilmaongelmista eniten
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kärsivät palvelut mahdollisuuksien mukaan sijoitettava kiinteistössä uudempaan ja terveempään
osaan, kuitenkin huomioiden se, että muutostöistä ei aiheutuisi lisäkustannuksia.
Pankalammen toimintojen siirtymäaikataulu:
- kaksi aluetiimiä keskussairaalan poliklinikka-alueelle lopullisiin tiloihin syksyllä 2016
- kaksi aluetiimiä keskussairaalaan väistötiloihin syksyllä 2016
- röntgen ja laboratorio lakkaavat Pankalammella samaan aikaan aluetiimien muuttojen
kanssa
- Pankalammen (myös Lähemäen ja Rantakylän) äitiys- ja lastenneuvolat siirtyvät sairaalaalueen Perhetaloon syksyllä 2018
- kaupungin vanhus- ja vammaispalveluista siirtyvät kotisairaala, kotiuttamistiimi, yöpartio ja
kotihoidon lääkärit sairaala-alueen nk. kuuman sairaalan uudisosaan alkuvuodesta 2018
- Pankalmmen (myös Lähemäen ja Rantakylän) hammashoitolat siirtyvät sairaala-alueelle
syksyllä 2019
- Pankalammen mielenterveysvastaanotot siirtyvät sairaala-alueen Mielentaloon keväällä
2020
- Etelä-Savon Ensineuvon tilat sairaala-alueella valmistuvat loppusyksystä 2020
Mikkelin kaupunki laatii tarvittaessa väistösuunnitelman Pankalammen palveluille siirtymäkauden
ajaksi. Kaupunki myös tekee tarvittavat päätökset, mitä kaupunki tekee tyhjiksi jääville tiloille ja
päättää henkilöstön ja toimintojen siirtymisestä.
4.4. Mikkelin kaupungin sosiaalipalveluiden tilojen kunto ja palveluiden siirtymisaikataulu
Kaupungin sosiaalipalvelut siirtyvät sairaala-alueelle seuraavasti:
- lasten kehityksen tukiyksikkö Lähemäkitalolta syksyllä 2018
- lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyöntekijät ja lastenvalvojat Lähemäkitalolta syksyllä 2018
- lastensuojelu kaupungin virastotalolta keväällä 2020
- mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityöntekijät kaupungin virastotalolta keväällä 2020
Lähemäkitalolla ja virastotalolla toimivat yksiköt voivat toimia kyseisissä tiloissa kiinteistöjen tekninen kunto huomioituna, suunniteltuun muuttoon asti. Kiinteistöpidon haasteeksi tulee muodostumaan, mihin käyttötarkoitukseen Lähemäkitalon erityistilat, kuten hammashoidon, neuvolan ja
sairaalakoulun tilat muutetaan tai on tarve muuttaa. Kaupunki päättää näistä toiminnallisista muutoksista.
4.5. Mikkelin kaupungin omistaman Kyyhkylän sairaalan kunto ja neurologisen kuntoutusosaston
muutto Kyyhkylän sairaalaan
Kyyhkylän kuntoutussairaala on rakennettu 1973. Eri osissa sairaalarakennusta on tehty vuosien
varrella useampia muutos- ja korjaustöitä. Rakennuksen kunto on tyydyttävä. Tehostetulla vuosittaisella kunnossapidolla/osakorjauksilla rakennuksen peruskorjausta voidaan siirtää myöhemmin
toteutettavaksi. Isoimmat lähivuosien korjaustyöt toiminnallisten muutosten lisäksi ovat kaukolämpökeskuksen uusinta (ohjelmassa 2015), ilmanvaihtokoneiden ja rakennusautomaation uusinta, allasosaston ilmanvaihdon uusinta, keittiöön jäähdytyksen rakentaminen, allas- ja sauna-
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osaston pintaremontti, vesikatteen (huopakateosa) uusinta sekä julkisivujen ja ikkunoiden kunnostus ja maalaus. Mikäli rakennuksessa tehdään laajempia toiminnallisia muutostöitä, näiden yhteydessä tulee tehdä samanaikaisesti myös ko. alueen talotekniikan uusiminen.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin omistama neurologinen kuntoutusosasto (17 potilaspaikkaa) siirtyy
Moision sairaalan tiloista Kyyhkylän tiloihin (osasto 5) elokuussa 2015. Kyyhkylä säätiö tuottaa sopimuksen mukaan Mikkelin kaupungille osastolla 5 kuntoutusosastohoitoa ortopedisille, traumaja neurologisille potilaille. Sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun. Tavoitteena on, että vuoden 2016 alusta osasto 5 toiminta siirtyisi kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Ennen neurologisen kuntoutuosaston muuttoa osasto 5 tiloihin, tehdään tiloissa seuraavia muutostöitä: hoitajakutsujärjestelmän uusiminen, sairaanhoitopiirin tietohallinto-ohjelmien asentaminen
ja lähikuntoutustilojen rakentaminen (kustannukset n. 270 000€).
Tavoitteena on, että Kyyhkylän sairaalasta tulee maakunnallinen ja monialainen vaativan kuntoutuksen keskus, johon Kyyhkylän nykyiset toimitilat ja ympäristö antaa hyvät puitteet. Kyyhkylään
kaavaillaan myös maakunnallista saattohoitoyksikköä. Asian jatkovalmistelu tapahtuu kaupungin
hallinnossa ja tuotantoaluehankkeessa.
ESPER-hankkeeseen ei ole tehty investointivarausta Kyyhkylän korjaustöille.
4.6. Hankesuunnitelmaan sisältyvät tilat
Hankesuunnitelmaan sisältyvä tilamäärä on yhteensä n. 93.000brm². Etelä-Savon sairaanhoitopiirin omistamat Mikkelin keskussairaala ja Moison sairaala muodostavat suurimman rakennuskannan. Neliömäärään on sisällytetty myös sairaanhoitopiirin omistama Moision neurologinen kuntoutusosasto, joka tulee sijaitsemaan Kyyhkylässä (tilatarve 1400 brm²). Sairaanhoitopiiri on lisäksi
vuokrannut tilaa n. 3400 brm². Kaupungin SOTE:n sairaala-alueelle siirtyvien palveluiden käyttämä
tila on n. 13.000 brm². Vuoden 2020 lopussa, kun rakentaminen on saatettu päätökseen, on palveluiden käytössä yhteensä n. 74.900 brm², mikä tarkoittaa tilojen tiivistymistä 19,25 %.

12853
3400
Tilat yhteensä
92 737 m²

76483
Sairaala-alue ja Moisio

Sairaala-alueen ulkopuolella

Mikkelin sote

Kuvio 5. Hankesuunnitelmaan sisältyvä nykyinen tilamäärä.
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Taulukko 6. Hankesuunnitelmaan sisältyy uudisrakentamista 18.784 brm², mikä on 34 % sairaalaalueen nykyisestä rakennuskannasta.
Uudisrakentaminen

brm²

Perhetalo, sisältää valokuilun ja O-rakennuksen välisen lasiosan
Kuuman sairaalan U 1-4. krs, sisältää
myös pienen laajennuksen päivystyksen
alueella ja yhdyskäytävät
U-laajennus: Ensihoidon ambulanssihalli
ja yhteiset sosiaalitilat päivystyksen ja
kotisairaalan kanssa
Mielentalon laajennusosa A-D-E -osien
väliin
Aulatilat

11 065

UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ

18784 brm²

4316

864

2360
179

Taulukko 7. Nykyisten tilojen peruskorjausta tehdään yhteensä 22.548 brm² alueelle, mikä on 41,2
% sairaala-alueen nykyisestä rakennuskannasta (Mikkelin keskussairaalan tilat yhteensä 54 703
brm²).
Rakennusosa

brm²

Kuuma sairaala, HK-, G- ja B-rakennukset

4 920

Poliklinikka-alue, HK-, G- ja B-rakennukset
Aula ja neuvottelutilat, M-, N- ja O-rakennukset
Mielentalo, A-, B-, C-, D-, E-, ja F-rakennukset
Hammashoitola, A-, C-, ja F- rakennukset

4 035

PERUSKORJATTAVAT TILAT YHTEENSÄ

22548

793
12150
650

5. UUDET TOIMINTAMALLIT
Toiminnan kannalta katsottuna Mikkelin päivystyssairaalaan ollaan keskittämässä alueen väestön
akuuttihoito ja akuuttien kriisien hallinta, jota tukee sairaalan ei-kiireellinen toiminta. Tämä elektiivinen toiminta muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden alueen kuntien SOTE-palveluiden kanssa.
Myös Kuuma sairaala (päivystys, ensihoito, kotisairaala, leikkaustoiminta) muodostaa yhtenäisen
kokonaisuuden alueen terveyskeskusten ja sairaaloiden kanssa. Alueella tulee myös olla nk. lähisairaaloita, jotka yhdessä kuntien lähipalveluiden kanssa vastaavat kuntoutuksesta, terveyden
edistämisestä ja pitkäaikaissairauksien hallinnasta.
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Kuvio 6. Eri sairaalatyyppien ja lähipalveluiden välinen työnjako (Kurkela Teemu, 2012.)

5.1. Toiminnan operatiiviset linjaukset
1. Laajennettu aukioloaika
Hankkeen ohjausryhmä on linjannut, että uuden sairaala-alueen toiminnan ja tilojen suunnittelussa tulisi pyrkiä laajentamaan aukioloa vähintään klo 18 asti ja tavoitteeksi tulisi asettaa aukiolo klo 20 saakka. Asiaa on käsitelty henkilöstötyöryhmän kokouksessa, joka on linjannut asiaa
9.1.2015 seuraavasti: ”Henkilöstötyöryhmän yhteinen kannanotto on, että selvitetyt reunaehdot huomioiden tällä hetkellä lähdetään päiväaikaisesta vastaanottotoiminnasta. Tahtotilana
on laajentaa vastaanottoaikaa (klo 18 saakka) kustannukset huomioiden, mikäli toiminnan
tarve sitä edellyttää.” Yhteenvetona Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton kannanotoista voidaan todeta, että virkaehtosopimusmääräysten johdosta, lääkäreiden ja hammaslääkäreiden
iltavastaanottojen toteuttamisesta tulisi tehdä paikallinen sopimus ja iltatyöskentelyn perustua
vapaaehtoisuuteen. Sen sijaan kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus mahdollistaa hoitajavastaanottojen toteuttamisen klo 7-18.
Sairaanhoitopiirin taloustoimisto on laskenut laajennetun vastaanoton (klo 16-18) vaikutusta
toiminnan kustannuksiin verrattuna klo 8-16 toimintaan. Laskelman perusteella voidaan todeta, että klo 16-18 tapahtuvalla työllä ei juuri ole kustannusvaikutuksia, mutta tilojen järjestely ja hallinta voi tuoda lisätyötä klo 10-16 välillä. Ainut suora lisäkustannus klo 16-18 välillä
on lääkärityön lisähinta, joka on 45€/tunti (laskettu päivystyksen kulujen mukaisesti). Tukipalvelutoiminnot (siivous, väline- ja laitehuolto) voidaan suorittaa myös seuraavana aamuna klo 7
alkaen ja esim. vartiointi on jo nyt järjestetty ympäri vuorokauden.

2. Uusien välineiden aktiivinen hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä,
ehkäisevässä työssä ja palvelujärjestelmässä
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Linjauksena on, että toimintaprosesseja uudistetaan niin, että kuntalaisten osallisuus ja oma
aktiivisuus lisääntyy ja että kuntalaisilla on mahdollisuus asioida sähköisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sähköisten palveluiden avulla tarjotaan välineitä, joilla oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpito ja seuranta tehostuu sekä hoitoon sitoutuminen lisääntyy.
Palvelujärjestelmää luotaessa on huolehdittava siitä, että sähköinen kanava on kuntalaisille
houkutteleva ja helppokäyttöinen. Lisäksi kuntalaisia tulee määrätietoisesti tukea siirtyä käyttämään sähköisiä palveluita. Niille kuntalaisille, joilla ei ole mahdollista käyttää sähköisiä palveluita, järjestetään mahdollisuus käyntiasiointiin. Käyntiasioinnin ei kuitenkaan tule olla sähköisen asioinnin vaihtoehto niille kuntalaisille, jotka pystyvät käyttämään sähköisiä palveluita.
Sähköiset palvelut täydentävät ja korvaavat perinteisiä vastaanotto- ja puhelinpalveluita ja tukevat sosiaali- ja terveyshuollon toiminnallista muutosta. Sähköinen asiointi tehostaa prosesseja ja mahdollistaa lisääntyvän palvelutarpeen hoitamisen nykyisellä tai nykyistä vähemmällä
henkilöstöllä. On arvioitu, että n. 85 % asiakkaista ja potilaista hyötyy sähköisistä palveluista ja
heidän kohdallaan sähköiset palvelut osittain korvaavat perinteisiä palveluita. Sen sijaan n. 15
% asiakkaista ja potilaista tarvitsevat vahvaa palveluohjausta ammattilaisten toimesta eivätkä
hyödy sähköisistä palveluista. Sähköisen asioinnin taloudelliset vaikutukset syntyvät siitä, että
asiakkaat itse tekevät osan työstä (esim. sähköiset lomakkeet), siitä että raskaat palvelut korvautuvat kevyemmillä (esim. sähköinen viesti korvaa vastaanottokäynnin tai puhelinsoiton)
sekä siitä, että henkilökunnan työaikaa säästyy toimistotyöstä hoidollisin tehtäviin (esim. aikojen perumiseen, varaamiseen ja vaihtamiseen kuluva työaika vähenee).
Taustajärjestelmä- ja organisaatioriippumaton Hyvis -asiointialusta tarjoaa seuraavia sähköisiä
palveluja osoitteessa www.hyvis.fi: turvallinen viestinvälitys (TVV), kansalaisen ajanvaraus,
sähköiset lomakkeet ja kutsukirjeet, omahoitopalvelut (mm. INR-vastaus ja Marevan-annostuspalvelu), avuntarpeen itsearviointimittarit sekä mielenterveys - ja päihdepalvelut.
Mielenterveystalo.fi on kaikille avoin psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalvelu, jossa on tietoa aikuisten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeasioista ja jonka avulla voi lisäksi arvioida
omaa tai toisen psyykkistä vointia ja löytää paikkoja, jotka tarjoavat tilanteeseen sopivaa apua.
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on ottaa käyttöön sähköisen Mielenterveystalo-konseptin vuonna
2015. Palvelussa on myös omahoito-ohjelmia, joilla henkilö voi helpottaa tilannettaan ja edistää psyykkistä hyvinvointia. Nettiterapiat tarjoavat kohdennettua etähoitoa mielenterveyden
häiriöihin ja niihin tarvitaan lääkärin lähete.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat ovat sitoutuneet käyttämään ja kehittämään sähköisiä
palveluita Hyvis- asiointialustan kautta. ESPER-hanke tukee sähköisen asioinnin laajentumista,
niin että kampukselle luodaan kansalaisen sähköinen SOTE-keskus. Hyvis-asiointialustan käyttöliittymän kehittämisen ja palveluvalikoiman laajentamisen lisäksi kampuksen avopalveluissa
käytetään itseilmoittautumisjärjestelmää. Lisäksi etäyhteys kuvayhteyden avulla on tulevaisuuden työtapa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön keskuudessa mahdollistaen konsultaatiot ja yhteydenpidon välimatkasta huolimatta. Asiakkaiden ja potilaiden etämonitorointi ja hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ovat myös osa tulevaisuuden palvelujärjestelmää.
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Kuva 4. Sähköisen asioinnin tarjoamat mahdollisuudet.

3. Tukipalvelulinjaus
Tukipalvelukeskus tuottaa seuraavia palveluita: materiaali- ja hankintapalvelut, logistiikka, kiinteistöhuolto, lääkintälaitehuolto, ruokapalvelut, puhelinvaihde, siivouspalvelut, vaatehuolto,
lääkehuolto ja välinehuolto. Linjauksena on, että nämä palvelut tuotetaan tulevaisuudessa, kuten nytkin, lähes kokonaisuudessaan sairaala- alueella. Palvelut säilyvät pääosin sairaalan itse
tuottamina, yhdessä kuntien ja Mikkelin kaupungin kanssa tuotettavina tai sairaalan osin omistamien yhtiöiden tuottamina. Sijoittuminen samalle alueelle antaa mahdollisuuden järkevöittää henkilöstön työtä.
5.2. Kuuma sairaala
Kuuma sairaala pitää sisällään erityispalveluiden kuumimman ytimen: ensihoito, monialapäivystys, päivystysosasto, kotisairaalatoiminta ja kotiin vietävät palvelut, leikkaustoiminta, tehohoito, vaativa valvonta ja synnytykset tukipalveluineen (laboratorio, radiologia, välinehuolto, hoitologistiikka). Kuuman sairaalan toiminnot keskittyvät tulevaisuudessa U-rakennukseen. Kuuman sairaalan rakentaminen on kytköksissä työnjakoon Savonlinnan keskussairaalan
ja Pieksämäen aluesairaalan sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.
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Kuva 5. Uudistuva sairaala-alue. Kuvasta näkyvät Kuuman sairaalan toiminnot, jotka sijoittuvat Urakennuksen Pirttiniemenkadun ja Mannerheimintien kulmaukseen. Mannerheimintien puoleisessa laajennusrakennuksessa ovat ambulanssihallit ja sosiaalitilat henkilöstölle. Normaalit synnytykset hoidetaan Perhetalon 3. kerroksessa, josta on kulkusilta leikkausyksikköön hätäsynnytyksiä
varten.
Taulukko 8. Kuuma sairaala tunnuslukuina. Kuuma sairaala sisältää ensihoidon, monialapäivystyksen, kotisairaalan, teho-valvonta - yksikön, leikkausyksikön, heräämöt, välinehuollon ja hoitologistiikan.
Henkilökunta 2015
Suoritteet 2014

293
avokäyntejä 42.454
hoitopäiviä 5.521

Uudisrakentaminen

5180 brm²

Perusparantaminen

4920 brm²

Kustannusarvio

30 299 000 €

ESSHP 264, Mikkeli 29
lisäksi leikkauksia 5614 (vuonna 2013 leikkauksia 5576)
ensihoidon tilat, teho-valvonta -yksikkö, leikkausyksikkö,
pieni laajennus päivystykseen
päivystys, silmäyksikkö, nykyisen leikkausosaston paikalle tulevat heräämöt, endokopia, kehittämisyksikkö,
call center, kuntosali, simulaatiotilat
rakentamisen kustannukset: 24 842 000€
KSL ja irtaimisto:5 457 000€

Ensihoito
Ensihoito, joka on tärkeä osa terveydenhuoltoa, tarvitsee tilat sairaankuljetusyksiköille ja henkilöstölle (n. 40) päivystyksen läheisyydestä. Päivystysvuorossa on noin kahdeksan ensihoidon työntekijää. Heidän toimenkuvaansa on tulevaisuudessa tarkoitus kohdentaa niin, että akuuttipotilaan nopea siirto tapahtuu mahdollisimman pitkälle sairaalan sisälle ensihoidon toimesta. Henkilöstön tilat ovat yhteiset päivystyksen ja kotisairaalan kanssa. Henkilöstötilat ja autohalli ovat lähellä toisiaan, jotta kiireellisiin tehtäviin lähteminen onnistuu nopeasti. Lämmintä huoltotilaa ja pesutila tarvitaan 6 yksikölle. Autojen pesutilassa tapahtuu myös kemikaalialtistuneen potilaan peseminen.
Tulevaisuudessa helikopteria tullaan käyttämään myös siirtokuljetuksiin, mikä tehostaa kenttäyksiköiden toimintaa. Helikopterin laskeutumispaikkaa suunnitellaan Kuuman sairaalan katolle.
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Ensihoidolla on tällä hetkellä kohtuulliset tilat Etelä-Savon pelastuslaitoksen Mikkelin paloasemalla, Jääkärinkadulla. Osa nykyisestä ensihoitovalmiudesta (kaksi yksikköä) tullaan pitämään nykyisessä sijaintipaikassa Jääkärinkadulla. Ensihoidon tilojen rakentaminen Kuumaan sairaalaan vapauttaa nykyisistä pelastuslaitoksen tiloista ison osan pelastuslaitoksen muuhun käyttöön ja samalla resursseja saadaan hajautettua vastaamaan alueen tarvetta. Tällöin Mikkelin keskustaan sijoitettava ensihoidon tukikohta toimisi kolmantena asemapaikkana Ristiinan ja Jääkärinkadun tukipisteiden lisäksi. Mikkelin VPK toimii tällä hetkellä Annikinkadulla olevissa Mikkelin kaupungin
omistamissa tiloissa ja VPK:n toiminta voitaisiin siirtää ensihoidolta vapautuviin tiloihin Jääkärinkadulle. Tällä ratkaisulla Annikinkadulla vapautuvat tilat voitaisiin käyttää Mikkelin kaupungin muihin
tarpeisiin.
Kohti monitoimijapäivystystä
Päivystyksen uusi toimintamalli edellyttää nykyisten tilojen uudelleen järjestelyjä. Potilaslogistiikkaa muutetaan siten, että hätätilapotilailla/ambulanssilla tulevilla potilailla ja kävellen päivystykseen tulevilla potilailla on omat sisäänkäynnit. Lapsipotilaat, geriatriset potilaat ja ne henkilöt,
jotka hakutuvat päivystykseen muun kuin somaattisen syyn vuoksi, huomioidaan päivystyksessä
erityisryhminä. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen on määrä aloittaa päivystyksessä vuoden 2016
alussa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on tiimityötä somaattisen päivystyksen ja mielenterveys- ja päihdepäivystyksen kanssa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen aloittaminen päivystyksessä vaatii vielä yhteistä työskentelyä ja erilaisten vaihtoehtojen pohdintaa alueen kuntien kanssa mm. virka-aikaisen
ja virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestämisessä.
Puoli-kiireellisille, ilman ajanvarausta tuleville potilaille järjestetään oma nk. stand-by -klinikka päivystyksen ja poliklinikka-alueen raja-alueelle. Toiminta on luonteeltaan ns. kevyttä päivystysvastaanottoa, jossa työtä tehdään hoitaja- ja yleislääkärityöparina. Volyymista ja kuormituksesta riippuen on mahdollista toimia hoitajapainotteisesti tai lääkäripainotteisesti. Mikäli potilas vaatii hoidon tarpeen arvion perusteella varsinaista päivystyshoitoa, ohjataan hänet päivystyksen puolelle.
Stand-by -klinikan toimintamuoto alkaa Pankalammen lääkärivastaanottojen siirryttyä kampukselle.
Päivystyksen tilat on suunniteltu seuraavia toimintoja varten: hoidon tarpeen arviointi (nk. triage),
vastaanotot, hätätilahuone (ns. traumahuone), toimenpidehuoneet, odotustila (lapsille erillinen),
sänkypaikat (tarkkailutila), eristyshuoneet, eristystarkkailuhuone/putka, näytteenottopiste, osastosihteereiden toimistotilat, vainajahuone, henkilöstön sosiaaliset tilat ja takatoimisto, johdon toimistohuoneet, ensihoidon tilanne- ja johtokeskus, päivystäjien lepohuoneet, lääkehuone, varastotilat.
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Kuvio 7. Kuuman sairaalan monitoimijapäivystyksen toimintamalli. Päivystykseen tulevat jaotellaan somaattisesti kiireellisen, muun kiireellisen ja ei-kiireellisen avun tarpeen perusteella.
Nykyisen poliklinikan valvomo ja tarkkailupaikat järjestetään uudella tavalla ja tarkkailupaikkoja
lisätään, niin että kenenkään tarkkailupotilaan ei tarvitse maata käytävällä. Hoito annetaan tarpeen ja hoidon kiireellisyyden perusteella, jota tehdään puhelimessa, ensihoidossa ja paikan päällä
alueellisen triage-ohjeistuksen mukaisesti. Päivystyksessä työskentelee pysyvien lääkäreiden tiimi.
Päivystys on yksi kokonaisuus yhden johdon alla. Päivystykseen tulee laboratorionäytteenottopiste
ja päivystyksen yläpuolelle toiseen kerrokseen tulee natiivikuvantamis- ja CT-laite päivystystutkimuksia varten.
Päivystysosasto
Mikkelin keskussairaalassa toimii 2014 alkaen 19 paikkainen päivystysosasto. Päivystysosastolla
hoidetaan kaikki ne päivystyksen kautta saapuvat potilaat, joiden hoitojakson oletetaan kestävän
1-2 vrk. Päivystysosastolta potilas joko kotiutetaan tai hän siirtyy vuodeosastolle diagnoosin mukaiseen hoitoon. Päivystysosaston tavoitteena on osaltaan vähentää kuormitusta vuodeosastoille.
Leikkausosasto
Uudet leikkaussalit ja henkilöstön tilat rakennetaan U-rakennuksen 3. kerrokseen. Valmiiksi varusteltuja leikkaussaleja sisältyy hankesuunnitelmaan kahdeksan kappaletta ja huonetilasuunnitelmassa on tilavaraus kolmelle salille. Niiden varusteleminen riippuu maakunnan SOTE-ratkaisuista
ja työnjaosta leikkaustoiminnassa. Leikkausyksikössä hoidetaan keskistetysti päiväkirurgisia, leikkaukseen kotoa saapuvia sekä sairaalan sisältä saapuvia elektiivisiä ja päivystyksellisiä leikkauspotilaita. Heräämö ja leikkausosasto ovat yksi toiminnallinen kokonaisuus.
Nykyisen leikkausyksikön alueelle jäävät heräämötilat, potilaiden valmistelu- ja odotustiloja sekä
hoidon varaajien tilat. Uusi välinehuolto ja tilat hoitologistiikalle rakennetaan nykyisten leikkaussalien paikalle. Uudessa mallissa kaikki kotoa tulevat potilaat (leiko) tulevat leikkausosastolle samasta ovesta, jossa tapahtuu potilaan ilmoittautuminen, potilaan valmistelu leikkaukseen ja leikkauksen odottaminen. Tavoitteena on, että seitsemän leikkausta pääsee alkamaan heti aamusta.
Leikkauksen jälkeen potilas siirtyy 1. vaiheen heräämöön tai suoraan kotiutusheräämöön. 1. vaiheen päättyessä potilas siirtyy joko vuodeosastolle tai kotiutusheräämöön. Lapsilla ja aikuisilla on
omat kotiutusheräämötilat. Valtaosa leikatuista potilaista pyritään kotiuttamaan heräämöstä.
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Teho-osasto ja vaativa valvonta (Teho-Valvonta -yksikkö)
Teho-osaston kanssa integroitu vaativan valvonnan osasto rakennetaan Kuuman sairaalan toiseen
kerrokseen. Teho-osastolla valvotaan ja tuetaan vakavasti sairaan ihmisen elintoimintoja. Vaativan
valvonnan osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen potilaita, joiden elintoimintojen häiriöt ovat
lievempiä. Yksikön paikkasuunnitelma on 19 paikkaa (teho 5, tehostettu valvonta 3, sydänvalvonta
4, invasiivinen kardiologinen toimenpideyksikkö 4, neurologinen valvonta 2). Paikkamäärä mahdollisesti nousee 1-2 paikkaa Savonlinnan keskussairaalan toiminnan muutosten seurauksena. Yksikössä on yksi ilmaeristyshuone ja kaksi yhden hengen huonetta. Eri potilasryhmillä on omat erilliset tilat, mutta hoitajien valvomosta on näkyvyys kaikkiin potilaisiin.
Teho-osasto ja vaativa valvonta on saman johdon alla ja hoitohenkilökunta koulutetaan työskentelemään vaativuustasoltaan erilaisten potilaiden hoidossa. Tehon ja vaativan valvonnan osalta ei
ole ikärajaa mutta lasten pidempikestoinen tehohoito on yleisesti keskitetty yliopistosairaaloihin.
Päivystysradiologia (natiivi-, CT- ja ultraäänikuvaus) on samoissa tiloissa teho-valvonta -yksikön
kanssa. Nämä kuvaukset kattavat lähes kaiken päivystysaikaisen kuvantamistarpeen. Nykyinen
magneettilaite on nykyisissä tiloissa elinkaarensa loppuun ja uusi laite sijoitetaan uuteen, parempaan paikkaan röntgenosastolla.
Kotiin vietävät palvelut
Kuuman sairaalan kotiin vietäviin palveluihin kuuluvat kotisairaala (8 sairaanhoitajaa klo 7-21), kotiutustiimi (6 lähihoitajaa klo 7-22), yöpartio (5 lähihoitajaa 21-7), kotihoidon lääkärit (4 geriatria
tai yleislääkäriä), kotisairaalan osastonhoitaja ja yhteinen osastonsihteeri. Kotihoidon vastuulääkäri (jatkossa vanhuspalveluiden ylilääkäri) tekee päätöksen kotisairaalan hoitoon tulevista asiakkaista, joita on n. 400/vuosi. Tyypillisiä asiakkaita ovat antibioottihoitoa, kipulääkitystä ja nesteytystä saavat potilaat, haavanhoitopotilaat sekä saattohoitopotilaat, joiden hoitoa toteutetaan yhteistyössä ensihoidon kanssa. Kotisairaalahoitoa annetaan henkilön omaan kotiin, palveluasumiseen ja tehostetun palveluasumisen palvelu- ja hoivakoteihin. Kotiutustiimi auttaa asiakasta palaamaan sairaalahoidosta kotiin. Tavoitteena on luoda saumaton yhteistyömalli kuntien kotisairaaloiden, kotiuttamis- ja jatkohoitoyksiköiden kanssa. Mikkelin kaupungin osalta Palveluneuvo päättää
säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon tulevista uusista asiakkaista, samoin yöpartion asiakkaista.
Tilapäisen kotihoidon asiakkaille järjestetään kotona asumista tukevat palvelut, yleisimmin ateriaja turvapalvelut. Kotiutustiimin hoitovastuu on enintään kaksi viikkoa, jonka jälkeen henkilö siirtyy
palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarvittaessa kotihoidon asiakkaaksi. Yöpartiotoiminta täydentää päivä- ja ilta-aikaisia kotihoidon palveluita. Kuuman sairaalan kotisairaalapalvelu tekee tiivistä yhteistyötä mm. Palveluneuvon kanssa. Kotihoidon lääkärit (geriatreja) tekevät työtä kodeissa ja palveluasumisen paikoissa kuumasta sairaalasta käsin ja antavat lisäksi asiantuntija-apua
päivystykseen ja päivystysosastolle geriatristen potilaiden hoidossa. Kuuman sairaalan kotisairaalapalvelu, päivystys ja ensihoito tekevät tiivistä yhteistyötä ja jakavat yhteiset tauko- ja toimistotilat.
Tulevaisuudessa kotisairaalatoiminta on koko sairaanhoitopiirin kattava toiminnallinen kokonaisuus. Kun laitospaikkoja puretaan ja yhä huonokuntoisempia henkilöitä hoidetaan palveluasumisessa ja kotona, tarvitaan
ympärivuorokautista kotisairaalatoimintaa, jonka toimintasäteen on oltava riittävän laaja. Kotisairaala, kotihoito, kotiuttamistoiminta ja ensihoito ovat lähipalveluita ja miniammatillisia tiimejä (sisältäen myös lääkärin), on oltava kaikissa tuotantoalueen kunnissa.
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Kuvio 8. Päivystyksen uusi toimintamalli. Ensihoidon, päivystyksen (sis. sosiaali- ja kriisipäivystys)
ja kotisairaalan tiivis yhteistyö hyödyttää mm. vanhusten hoitoa siksi, että suurin osa ensihoitotehtävistä kohdentuu ikä-ihmisille (huippu n. 85 vuoden kohdalla) ja siksi, että Etelä-Savon sairaanhoitopiirin päivystyksessä käy arvion mukaan keskimääräistä enemmän vanhuksia. (Vauramo jne.
2015 Näkökulmia Etelä-Savon sairaanhoitopiirin SOTE-uudistukseen)
Kuuman sairaalan osaaminen
Päivystystoiminta tarvitsee moniammatillisen henkilökunnan, jolla on riittävä koulutus ja kokemus
ja joka tuntee alueen olosuhteet. Päivystysyksikössä käynnistetään akuuttilääketieteen koulutus ja
toimintaa ohjataan siihen suuntaan, että erikoislääkäritasoista osaamista on aiempaa enemmän
käytettävissä heti hoidon alkuvaiheessa. Tällä turvataan päivystystoiminnan korkea laatu sekä potilasturvallisuus ja päivystyksen sujuva toiminta. Päivystyksessä tarjotaan myös asiantuntevaa koulutusta eri ammattiryhmille.
Päivystyksen, ensihoidon ja kotisairaalan henkilöstö tulee työskentelemään tiiviisti yhdessä, mikä
ohjaa kehittämään ja käyttämään optimaalisesti kotisairaalan mahdollisuuksia.
Päivystyksen yhteydessä toimiva sosiaalipäivystys tuo sosiaalipalvelujen osaamista päivystykseen
ja mahdollistaa terveydenhuollon ja sosiaalityön henkilöstön yhteistyön sekä lääketieteellisistä
että ei-lääketieteellisistä ongelmista kärsivien asiakkaiden hyväksi. Teho-osasto ja vaativa valvonta
keskitetään, mikä antaa mahdollisuuden henkilökunnan joustavaan yhteiskäyttöön ja osaamisen
jakamiseen. Leikkausosastolla kehitetään edelleen hoitologistikko-toimintaa turvaamaan pitkälle
koulutetun leikkaussalihenkilöstön riittävyys.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä on varmistettu päivystyssairaalan toimintavalmius toteuttamalla
synnytystoiminnan vaatima gynekologien sairaalapäivystys, ns. jaettu kirurgian takapäivystys ja
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järjestämällä radiologisten tutkimusten saatavuus päivystysaikana. Lastenlääkäreiden sairaalapäivystystä selvitetään synnytystoiminnan tukemiseksi. Yleislääkäripäivystys on järjestetty omana
toimintana. Virkavastuulla tehtävien päätösten (M1-päätös) vaatimukset on huomioitu.
5.3. Avopalvelut
Avopalvelukokonaisuudesta käytetään käsitettä poliklinikka-alue. Poliklinikka-alueeseen kuuluu
osa keskussairaalan erikoispoliklinikoista, Pankalammen lääkärivastaanotot sekä hoitajien ja erikoistyöntekijöiden vastaanotot. Kaupungin hammashoitoloista kirjoitetaan omassa kappaleessa.
Taulukko 9. Avopalvelut tunnuslukuina. Avopalvelut sisältävät osan keskussairaalan erikoispoliklinikoista, Pankalammen lääkärivastaanotot sekä hoitajien ja erikoistyöntekijöiden vastaanotot ja
kaupungin hammashoitolat.
Henkilökunta 2015
Suoritteet 2014

Uudisrakentaminen
Perusparantaminen

187
148 087 avokäyntiä
79 brm²
4685 brm²

Kustannusarvio
8 764 000 €
*KSL tarkoittaa kiinteitä sairaalalaitteita

ESSHP 61, Mikkeli 75, suun terveydenhuolto 51
suun terveydenhuollon käyntejä 37 661
poliklinikka-alueelle tehdään pieni laajennus takatoimistolle B- ja G -rakennusten väliin.
suun terveyden huollon osuus on 650 brm².
rakentamisen kustannukset: 7 275 000€
KSL* ja irtaimisto: 1 489 000 €

Erikoissairaanhoidon käyntimäärät aliarvioituvat hoitajakäyntien vaihtelevien kirjaamiskäytäntöjen
vuoksi. Kirjatut hoitajakäynnit muodostavat n. 40 % kaikista käynneistä.
Toiminnalliset kokonaisuudet
Poliklinikka-alue on yksi yhtenäinen kokonaisuus, jossa toisiaan tukevat toiminnot sijaitsevat lähekkäin. Poliklinikka-alueella on seitsemän asiakaslähtöistä kokonaisuutta, joita ovat aistielinten
sairaudet, geriatria ja neurologia, keuhkosairaudet, perusterveydenhuollon kokonaisuus, jossa
osana kiireellisten kävelevien potilaiden vastaanotto, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, valtimotaudit ja
diabetes sekä vatsan ja lantion alueen sairaudet. Vaalijalan kuntayhtymän kehitysvammapoliklinikka on tulossa vuokralaiseksi tiloihin.
Toimintakokonaisuudet asettuvat joustavasti poliklinikka-alueelle ja standardoitujen huoneiden
käyttö määräytyy tarpeen mukaan, mikä vaatii hyvän toiminnanohjausjärjestelmän. Tilaan rakennetaan monitilatoimistoja, joissa voidaan tehdä sellaista terveydenhuollon ammattilaisten työtä,
jossa potilas ei ole läsnä (mm. lähetekäsittelyt, diagnostisten tutkimusten arviointi ja jatkosuunnitelmat, konsultaatiot).
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Kuva 6. Poliklinikka-alueen toiminnalliset kokonaisuudet.
Yleislääkäripalvelut jakautuvat jatkossa kiireettömiin vastaanottokäynteihin sekä kiireellisten kävelevien potilaiden palveluihin (nk. kevyt päivystys). Erityispalveluihin kuuluu potilaiden diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan liittyviä erikoisairaanhoidon vastaanottokäyntejä sekä konsultaatiopalveluita poliklinikka-alueella ja sairaanhoitopiirin alueella. Koko alueen lähipalvelujen ja erityispalvelujen integroituminen potilaan hoitopolun kannalta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi on
olennainen haaste ja on osa tuotantoalueen valmistelua.
Terveydenhuollon ammattilaisten työ tulee muuttumaan nykyistä enemmän tiimityyppiseksi työskentelyksi, jossa potilaan ongelman ja kokonaistilanteen ympärille kerätään kaikki tarvittava asiantuntemus. Poliklinikka-alueella pyritään tilaratkaisuilla järjestämään luontevia kohtaamisia henkilökunnan kesken, mutta konsultaatiokäytännöissä hyödynnetään myös sähköisiä yhteyksiä ja videoneuvotteluita. Osalla erikoisaloja on päivystystoiminnan vaatimusten vuoksi hyvä lääkäriresurssi, jota voidaan hyödyntää jalkauttamalla työtä peruspalveluiden yhteyteen. Kouluttavana yksikkönä toimiminen on keskeinen näkökulma uusia toimintamalleja luotaessa.
Hoitajavastaanotot ja erityistyöntekijät
Hoitohenkilökunnan työn osalta on tutkittava erilaisia malleja. Lääkäri-hoitajatyöparin vaihtoehtona on eri tavalla painotettuja työskentelytapoja. Näissä tavoissa lääkärin ja hoitajan työn osuus
potilastapaamisen aikana vaihtelee, esimerkiksi hoitaja voi huolehtia tapaamisen kokonaisuudesta
ja lääkäri tuo tapaamiseen vain oman erityisosaamisensa. Näissä malleissa on keskeistä myös monitilatoimiston ja vakioitujen vastaanottohuoneiden hyödyntämisen mahdollisuus. Poliklinikka-alueella itsenäisten hoitajavastaanottojen määrä lisääntyy entisestään.
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Taulukko 10. Nykyiset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot.

Erityistyöntekijät tuovat moniammatillisiin tiimeihin merkittävän osaamisen itsenäisten vastaanottojen ohella. Poliklinikka-alueella työskentelee ravitsemus- ja jalkaterapeutteja. Neuropsykologin
(neurologiset potilaat) ja puheterapeutin (KNK) työskentelypaikkana on mahdollisesti Lääkinnällisen kuntoutuksen yhteydessä olevat työtilat, joita arvioidaan jatkotyössä.
Palveluohjaus
Osastonsihteerien työ on tällä hetkellä kohdistunut tulevien vastaanottojen järjestämiseen (lähetekäsittely, kontrolliajanvaraus, puhelut) hoitajien huolehtiessa kiireellisistä ajanvarauksista. Jatkossa on perusteltua kohdentaa puhdas ajanvaraustyö osastonsihteereille, jolloin ainoastaan hoidolliseen ohjaamiseen liittyvät ajanvaraukset tulevat hoitajille. Osa osastonsihteereistä tulee työskentelemään tekstinkäsittelyssä. Toimistosairaalaan on suunniteltu jokaiseen kokonaisuuteen (rakennukset: HK, G ja B) sijoittuvan kaksi osastonsihteeriä, joista toinen palvelee paikalla olevia asiakkaita ja toinen hoitaa puhelinliikennettä.
Toimistosairaalan puhelinliikenne tapahtuu Etelä-Savon Ensineuvon numeron kautta valikko-ohjauksella. Tavoitteena on luopua nykyisistä monista puhelinnumeroista ja soittoajoista. Älykkään
puhelinkeskusjärjestelmän ansiosta asiakkaat voivat soittaa poliklinikalle koko sen aukioloaikana ja
tarvittaessa jättää soittopyynnön, jolloin asiakkaalle soitetaan takaisin heti kun se on mahdollista.
Tällä hetkellä Mikkelin perusterveydenhuollossa ja keskussairaalan poliklinikoilla on erilaiset ajanvarauksen toimintatavat. Perusterveydenhuollossa potilas varaa ajan Etelä-Savon Ensineuvon
kautta. Erikoissairaanhoidossa ajanvaraus tehdään osastosihteerin tai hoitajan toimesta. Yhtenäinen tulevaisuuden toimintamalli olisi, että kaikkien potilaiden uusinta-ajanvaraukset hoidetaan
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käynnin yhteydessä. Mikäli tämä ei ole mahdollista (esim. seuraava aika on pitkän ajan päästä), ohjeistetaan potilasta odottamaan kutsukirjettä kotiin.
Sähköisten palveluiden käyttöönotto tullee muuttamaan niin ajanvarauskäytäntöjä kuin muita toiminnallisia käytäntöjä. Ajanvarauksessa pyritään luomaan moniajanvarausmahdollisuus, jolloin
esim. diagnostisten tutkimusten tilaaminen ei estä potilaan itse suorittamaa sähköistä ajanvarausta. Myös merkittävä osa hoitopuheluista tullee korvautumaan turvallisella viestinvälityksellä
Hyvis.fi -alustalla.
Tilasuunnittelun periaatteista
Poliklinikka-alueen tilaa suunniteltaessa pyritään parhaaseen toiminnalliseen lopputulokseen rakentamalla standardoituja vastaanottohuoneita, joita voivat hyödyntää kaikki potilaan hoitoa toteuttavat ammattilaiset. Huoneiden varustelun tulee olla riittävä ja varusteet säilytetään vakioiduissa paikoissa työskentelyn selkiyttämiseksi. Toimenpidehuoneet on määritelty niin, että ne
soveltuvat ainoastaan tietyn tyyppiseen työskentelyyn eivätkä mahdollista tavanomaista vastaanottotyötä. Potilaiden, omaisten tai perheiden tapaamisten tarpeet huomioiden, ovat ns. verkostohuoneet hieman tavanomaisia vastaanottohuoneita suurempia. Henkilökunnan tapaamisiin soveltuvat, kookkaammat neuvottelutilat sekä ryhmävastaanottotilat rakennetaan lähelle auditoriota
eli ne eivät sijoitu poliklinikka-alueelle.
Monitilatoimisto
Monitilatoimistotilat sisältävät muun kuin vastaanottotyyppisen työskentelyn vaatimat tilat ja henkilökunnan taukotilat. Monitilatoimistotiloihin on mahdollisimman sujuva pääsy vastaanottohuoneista. Monitilatoimisto sijoitetaankin HK-rakennusosien keskelle sekä B- ja G-osan Mannerheimintien puoleiseen reunaan.
HUS:issa on toteutettu selvitys erityisesti lääkäreiden ja akateemisten erityistyöntekijöiden toimistotyötilojen laatusuositukseksi. ESPER-hankkeessa on monitilatoimisto suunniteltu koko henkilöstön työtilaksi. HUS:in selvityksessä lähdetään tilojen suunnittelussa työntekijöiden tarpeista huomioiden terveydenhuoltotyön poikkeukselliset henkiset rasitteet ja tietosuojan vaatimukset. Lisäksi painotetaan työtilan vaivatonta löytymistä.
Soveltaen HUS:in suositusta on poliklinikka-alueella monitilatoimisto jaettu ensinnäkin alueisiin,
jotka ovat täysin hiljaisia ja mahdollistavat keskittymistä vaativan työskentelyn ja toiseksi välivaiheen tiloihin, joissa akustiset ratkaisut takaavat hiljaisen työskentelyn mutta sallivat keskeytykset
ja puhelut. Kolmas tila-alue on ns. kotipesätila, johon työntekijöiden on luontevaa tulla heti työpäivän aluksi ja tauoilla tapaamaan muuta henkilökuntaa ja virkistäytymään. Tilojen viihtyisyys on
keskeinen arvo.
Poliklinikka-alueen ja aulan väliin rakennetaan palvelutiski ja lisäksi HK-, B- ja G-rakennusosiin tulevat ohjauspisteet. Odotustilan määrä pyritään optimoimaan toiminnan hyvällä virtauksella. Odotustilat sijoittuvat aulan yhteyteen ja osin poliklinikka-alueen käytäville.
Poliklinikka-alueen tilatarve
Poliklinikka-alueen optimaalisen huonemäärän selvittämiseksi ostettiin konsulttipalvelua Nordic
Healthcare Groupilta (NHG). NHG:n mukaan vuonna 2013 huoneiden käyttöaste on 2,3 käyn47

tiä/vastaanottohuone/pvä erikoissairaanhoidossa. Laskennassa oli mukana myös toimistohuoneita, mutta tämäkin huomioiden on tilojen käyttöaste matala. Lisäksi todetaan, että Mikkelin kaupungin terveydenhuollon avopalvelut ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.
NHG:n ehdottama toimistosairaala-malli pohjautuu käytännön työn suunnitteluun mahdollisemman tasaiseksi vuorokauden ja viikon sisällä sekä käytäntöjen vakioimiseen poliklinikoiden kesken.
Ehdotetaan lisäksi lääkäreiden ja hoitajien työn lomittamista uudella tavalla. Tilasuunnittelun perusta on tilojen jakaminen yhteisten vastaanottohuoneiden ja monitilatoimistotilojen kesken.
Paitsi tilasäästöön, pyritään tällä suunnittelumallilla sujuvampaan toimintaan, asiantuntijuuden
kasvuun ja osaamisen leviämiseen sekä henkilökunnan viihtyvyyteen.
NHG:n suorittama laskenta perustui v. 2013 käyntitilastoihin. Johtopäätöksissä arvioitiin tilatarpeen olevan poliklinikka-alueella 32,7 - 45,6 vastaanottohuonetta laskentamallista riippuen. Toimenpidehuoneiden tai muiden tilojen tarvetta ei eritelty laskennassa.
Tilatarvetta arvioitiin vielä omalla selvitystyöllä, joka myöskin pohjasi v. 2013 käyntitietoihin. Laskentaperiaatteena käytettiin 200 vastaanottopäivää/v ja vastaanottohuoneiden käyttöasteena
62,5 %, joka vastaa viiden tunnin aktiivista käyttöä päivässä (vastaanottoaika on klo 8-16). Laajennettua aukioloaikaa ei ole tässä vaiheessa otettu tilasuunnittelun perustaksi. Edellä mainitun
NHG:n esityksen sekä hankkeessa asetettuja pidemmän aikavälin tavoitteita väljempiin laskentaperiaatteisiin päädyttiin, koska uusi poliklinikka-alue tulee käyttöön jo reilun vuoden päästä ja uusiin toimintamalleihin siirtyminen tulee viemään aikaa. ESPER-tilasuunnittelussa päädyttiin 82 huoneeseen, joista 64 on standardoituja vastaanottohuoneita ja 18 toimenpidehuoneita. Monitilatoimistoihin rakennetaan yhteensä 105 työpistettä. Suunnitelmaa tullaan arvioimaan henkilöstön
kanssa jatkotyön aikana erityisesti vastaanottohuoneiden ja monitilatoimistojen osalta. Uusia toimintamalleja tullaan pilotoimaan jo väistötiloihin siirtymisten yhteydessä.
Hoitokeskus
Vuoden 2015 alussa avattuun Hoitokeskukseen on uutena toimintamallina sijoitettu suonensisäiset lääkehoidot sekä onkologian ja hematologian poliklinikan toiminta, jotka aiemmin sijaitsivat
poliklinikka-alueella.
5.4. Suun terveydenhuolto
Mikkelin kaupunki on lakkauttamassa keskusta-alueen neljä hammashoitolaa ja keskittämässä
suun terveydenhuollon palvelut sairaalakampukselle. Vuoden 2014 suoritteiden pohjalta (yhteensä n. 36497 käyntiä, joista n. 9000 päivystyskäyntiä) on tilatarve arvioitu 22 vastaanottohuoneeksi, joista kaksi on päivystyshuoneita. Monihuonemallia, jossa hammaslääkäri kiertää useammassa huoneessa hoitajien ja suuhygienistien toteuttaessa suurimman osan potilaan hoidosta, toteutetaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tarkastuksissa ja/tai hoidon tarpeen arvioinneissa,
oikomishoidossa ja parodontologiassa. Päivittäin hammashoitolassa käy n. 170 potilasta. Potilastyö tehdään pääasiallisesti klo 8-16 välillä ja päivystys tapahtuu klo 8-21. Suun terveydenhuollon
keskittämistä sairaalakampukselle voidaan perustella mm. seuraavilla tekijöillä:
 Pankalammen tilojen huono kunto
 kevennetty hallinto
 suu- ja leukasairauksien ja suun terveydenhuollon synergia osaamisen ja tilojen osalta
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 erikoissairaanhoito voi käyttää perusterveydenhuollon henkilökunnan osaamista omien
potilaidensa hoitamiseen, kun vähemmän osaamista vaativat toimenpiteet voidaan delegoida joustavasti
 mahdollisuus hyödyntää erityisosaamista paranee, kun eri alojen erikoishammaslääkärit toimivat samalla palvelualueella
 toimintamalli suojaa yksikköä haavoittuvuudelta, joka usein johtuu siitä, että osaamista
on keskitetty pieniin yksiköihin
 erilaisen osaamisen keskittyminen palvelee myös henkilöstön kehittymistä ja kouluttautumista ml. työssäoppiminen
 väline- ja laitehuollon keskittäminen säästää kustannuksia, samoin ajanvaraus-, sihteeri- ja kiinteistöhuoltopalvelujen keskittäminen
Erityisesti toiminnan keskittämisestä hyötyvät ikäihmiset, joiden osuus väestöstä kasvaa. ”Terveys
2000”-väestötutkimusten perusteella on todettu, että hampaallisen väestön määrä on kasvanut ja
kasvaa tulevaisuudessa. Hampaallisuuden lisääntyminen johtaa hammashoidon tarpeen lisääntymiseen. Sairaalatiloissa hoidon tarpeen ja hoitoisuuden määritykset voidaan toteuttaa joustavammin, jolloin sekä potilaita että hoitolaitoksia tai kotihoidon henkilökuntaa rasittavia tarpeettomia
käyntejä pystytään vähentämään. Hammashoitolassa työskentelevää henkilökuntaa voidaan myös
liikutella helpommin ja kustannuksia säästäen osastoille tekemään hoidon tarpeen arviointeja sekä
myös toteuttamaan hoitotoimenpiteitä, jotka eivät vaadi potilaan siirtämistä hammashoidon tiloihin.
Hammashuollon keskittäminen tuo osaamista yhteen ja tarjoaa mahdollisuuden konsultoida peruspalveluiden ja erityispalveluiden välillä sekä kollegojen kesken niin erikoishammaslääkäreitä
kuin eri tavalla pätevöityneitä kollegoja. Keskitetyssä toiminnassa voidaan tarjota myös opiskelijoille erinomainen mahdollisuus kokeneiden kollegojen konsultointiin.
5.5. Somaattiset vuodeosastot
Sairaala-alueen neljä somaattista vuodeosastoa sijoitetaan O-rakennukseen ja Perhetalon kahteen
ylimpään kerrokseen. O-rakennuksen nykyiset osastot 34 (sisätauti- ja keuhkosairaudet) ja osasto
33 (kirurgia) eivät kuulu hankesuunnitelman piiriin. Tiloissa on tehty vuoden 2014 ja 2015 aikana
tilamuutostöitä.
Somaattiset vuodeosastot jakautuvat jatkossa operatiiviseen, konservatiiviseen ja yleislääketieteen kokonaisuuteen (Kuva 7). Lastenosasto ja synnytysosasto sekä psykiatriset vuodeosastot käsitellään omana kokonaisuuteen muualla tässä hankesuunnitelmassa.
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Kuva 7. Esitys somaattisten vuodeosastopaikkojen jakautumisesta.
Vuodeosastopaikkoja käytetään joustavasti niin että tietyn erikoisalan tai suppean erikoisalan potilaat ryhmitellään lähelle toisiaan. Tällöin kyseisestä kokonaisuudesta huolehtivan moniammatillisen tiimin työ koordinoituu mielekkäällä tavalla.
Vuodeosastopaikkojen riittävyyden mahdollistaa sujuva yhteistyö avopalveluiden ja kotiin annettavien palvelujen kanssa. Oleellista on, että vuodeosastojen henkilökunnalla on hyvän substanssiosaamisen lisäksi hyvä alueen ja palvelujen tuntemus. Potilaan turvallisen kotiuttamisen takaamiseksi on tärkeää hyödyntää kotiuttamishoitajien asiantuntemusta ja tuoda yleislääkäriosaamista
vuodeosastotyöhön. Muiden erikoisalojen erikoislääkärit tuovat hoitoon oman erityisosaamisensa
ja kouluttavat erikoistuvia lääkäreitä.
Hoitajamitoituksessa hoitaja/potilasmäärä-suhdeluku vaihtelee 0.8-0.9 tavanomaisella vuodeosastolla. Tämän luvun määritykseen vaikuttaa se, kuinka vaativaa hoitoa tarvitsevia potilaita osastolla
hoidetaan (esimerkkinä yöaikaan leikattujen potilaiden valvonta), tilojen sijoittelu, yhden vai useamman potilaan huoneet, osastofarmasian käyttöönotto ja tukipalveluratkaisut. Tulevaisuudessa
on tarve nykyistä laaja-alaisempaan osaamiseen samalla kun on turvattava korkeatasoinen erityisosaaminen. Tähän kiinnitetään huomiota perehdytyksessä ja muutosten yhteydessä. Osastolla 34
hoidetaan tällä hetkellä sisätautien ja keuhkosairauksien potilaita ja kevään 2015 aikana osastolle
keskittyy hematologian osastohoito. Neurologian osastolla on hoidettu hematologisia ja ajoittain
myös muita sisätautipotilaita. Kirurgian osastolla 33 on edustettuna useimmat kirurgian suppeat
erikoisalat, mutta verisuonikirurgia ja plastiikkakirurgia sijoittuvat osastolle 22. Yleislääketieteen
akuuttiosastoilla on totuttu laaja-alaiseen työtapaan. Näin ollen sairaalassa on jo nyt olemassa
sekä laaja-alaista osaamista että erityisosaamista.
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Vuodeosastojen toimintamallia tarkennettaessa kiinnitetään huomiota potilaan hoidon ydintoimintoihin ja hoitoa tukeviin prosesseihin koskien lääkehuoltoa, ruokahuoltoa, siivousta, materiaalitoimea, logistiikkaa sekä toimivaa ICT:ta. Vuodeosastojen sijoittaminen lähelle toisiaan tukee yhtenäisten logististen ratkaisujen käyttöönottoa. Tilasuunnittelussa tavoitteena pidetään, että yli
puolet huoneista olisivat kylpyhuoneella varustettuja yhden hengen huoneita, joissa on läheisten
yöpymismahdollisuus.
Taulukko 11. Somaattiset vuodeosastot tunnuslukuina (sisältää kaikki muut vuodeosastot paitsi
psykiatrian, lastentaudit, synnytykset, päivystysosaston ja teho-valvontayksikön)
Henkilökunta 2015
Suoritteet 2014
Uudisrakentaminen brm²
Perusparantaminen brm²

187
avokäyntejä 1903
hoitopäiviä 51091
4426
0

Kustannusarvio €

9 480 000

ESSHP 143, Mikkeli 44

2 uutta osastoa Perhetalon ”päälle”
rakentamisen kustannukset: 9 240 000 €
KSL ja irtaimisto: 240 000€

Vuodeosastopaikkojen määrän arviointi
Sairaansijojen tulee olla käytössä 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Osastojen käyttöasteessa tavoitellaan 90 % tasoa erityisesti silloin, kun päästään hyödyntämään yhden hengen huoneita. Keskeistä suunnittelussa on tilojen yhteiskäyttöisyys ja moniammatillisen työskentelyn mahdollistuminen. Paikkamäärää arvioitaessa tarkasteltiin v. 2013 hoitopäiviä 90 % kuormitustasolla ja havaittiin
ylikapasiteettia erityisesti kirurgian alalla sekä naistentautien ja synnytysten erikoisalalla. Itä-Savon
sairaanhoitopiiriin tarjotut hoitopäivät vastasivat 4,6:tta potilaspaikkaa.
Vuonna 2014 toteutettiin Mikkelin keskussairaalassa tuottavuusohjelma, jossa lakkautettiin erillinen keuhkosairauksien vuodeosasto ja yksi kirurgian vuodeosasto. Vuoden 2015 alusta on valvontaa vaativien kardiologisten ja neurologisten potilaiden hoito siirretty osastoilta yhdistetylle valvontaosastolle, mikä muuttaa vuodeosastojen luonnetta.
Tulevaisuuden vuodeosastopaikkamäärää suunniteltaessa on tavoiteltu WHO:n suosittelemaa
kahta erikoissairaanhoidon paikkaa/1000 asukasta. Kokonaispaikkamääräksi muotoutui 227 paikkaa sisältäen yleislääketieteen 25 paikkaa ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin 18 paikkaa. Tämän lisäksi
on päivystysosastolla 19 paikkaa ja teho- ja valvontayksikössä 18 paikkaa. Itä-Savon sairaanhoitopiirin varaus koskee erityisesti raskasta kirurgiaa, neurologiaa sekä synnytyksiä. Pieksämäen akuuttihoidon paikkojen vaikutusta ei tässä yhteydessä huomioitu aluesairaalan osin avoimen tilanteen
vuoksi. Mikkelin yleislääketieteen osastopaikkojen arvioidaan puolittuvan v. 2018 mennessä kotihoitoon panostamisen myötä. Akuuttihoidon jälkeinen vaativa kuntoutus, saattohoito ja geriatrinen kuntoutus ovat sijoittumassa Kyyhkylän kuntoutuskeskukseen.
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Taulukko 12. Paikkatilanteen kehitys ja esitys potilaspaikkamääräksi v. 2018.
ERIKOISALA

Suunniteltu paikkamäärä
1.6.2015
59
(56 kirurgia,
3 gynekologia)
+1 ISSHP
49
(38 sisätaudit ja keuhkosairaudet +
11 neurologia)
+3 ISSHP neurologi
50

Paikkamääräesitys

Synnytysosasto

15
(10 lastentaudit,
5 vastasyntyneiden
seuranta)
20

15
(10 lastentaudit,
5 vastasyntyneiden
seuranta)
10
+2 ISSHP

Kuntoutus: neurologia

21

21

13
(9 lastentaudit, 4
vate)
+1 ISSHP
8
+2 ISSHP
(6 synnytyssalia)
17

Psykiatria, aikuiset

47
+1 ISSHP
16
8
6

35
+1 ISSHP
16
8
6

25
+1 ISSHP
14
8
6

290 +5 ISSHP
+50 YLE

219 + 7 ISSHP
+ 50 YLE

184 + 18 ISSHP
+ 25 YLE = 227

Operatiivinen toiminta:
kirurgia ja gynekologia

Konservatiivinen toiminta:
sisätaudit, keuhkosairaudet, neurologia
YLE
Lastentautien osasto

Psykogeriatria
Psykiatria, nuoret
Psykiatria, lapset päiväosasto
YHTEENSÄ

Paikkatilanne
1.1.2014
77
(70 kirurgia,
7 gynekologia)
+1 ISSHP
80
(46 sisätaudit,
21 keuhko-sairaudet,
13 neurologia)
+3 ISSHP neurologia
50

v. 2018
45
(41 kirurgia,
4 gynekologia)
+11 ISSHP
48
(38 sisätaudit ja
keuhkosairaudet,
10 neurologia)
+3 ISSHP neurologia
25

Suunniteltu sijainti
v. 2018
O-talo

O-talo ja Puistotalo

O-talo ja Puistotalo
Perhetalo

Perhetalo

Kyyhkylän
kuntoutuskeskus
Mielentalo
Mielentalo
Mielentalo
Mielentalo

LISÄKSI:
Päivystysosasto 19 pp, Teho-osasto ja keskitetty vaativa valvonta 18 pp (teho-osasto 5 pp, tehostettu valvonta 2 pp,
kardiologia 9 pp, neurologia 2 pp), synnytyssalit 6 kpl, leikkaussalit 8-11 kpl.

Kirurgian potilaspaikkojen vähentäminen tulee vaatimaan sekä päiväkirurgisen toiminnan lisääntymistä että hoitoaikojen lyhentymistä, mikä edellyttää hyvää yhteistyötä avopalvelujen kanssa. V.
2012-2014 on päiväkirurgisten leikkausten määrä kaikesta elektiivisestä leikkaustoiminnasta ollut
n. 48 % (ei sisällä silmätauteja). Fast track-tyyppisen kirurgian odotetaan kasvavan. Lisäksi jo puolen päivän lyhenemä hoitoajoissa (3,7:stä 3,2:een) vähentäisi vuodeosastojen paikkatarvetta 13,5
%.
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Kuvio 9.
Päiväkirurgian, elektiivisen kirurgian ja päivystyskirurgian jakautuminen v. 2013.
Uusia vuodeosastoja rakennettaessa tai vanhoja
perusparannettaessa rakennetaan pääsääntöisesti
yhden hengen huoneita, joiden etuna on mm. vähäisempi altistuminen infektioille ja nopeampi kotiutus. Yhden hengen huoneita on myös mahdollista käyttää tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin. Yhden hengen huoneiden haittapuolia ovat matalampi tilatehokkuus ja pidentyneet etäisyydet ajatellen henkilökunnan liikkumista. Osa potilaista
myös hyötyy vertaistuesta, jolloin kahden hengen huoneet ovat perusteltuja. Perhetaloon rakennettavissa osastoissa yli puolet potilaista sijoittuisi yhden hengen huoneisiin, mutta O-rakennuksen osastoilla osuus on nykyisellään 9-18 %. Mikäli avohoitopainotteisuus vähentää vuodeosastohoidon tarvetta tai Itä-Savosta tulee odotettua vähemmän potilaita hoidettavaksi, voidaan nykyisten osastojen 33 ja 34 huoneita muuttaa yhden hengen huoneiksi.
Osastolla 34:llä on kaksi ja osastolla 33 neljä kosketuseristyshuonetta. Infektiolääkärin suosituksen
mukaan tulee uusiin tiloihin rakentaa kaksi kosketuseristyshuonetta n. 20 sairaansijaa kohden.
5.6. Perhetalo
Perhetalo on kokonaisuus, jossa sijaitsevat erityispalveluista lastentautien ja -neurologian, naistentautien ja äitiyspoliklinikka sekä lastentautien, vastasyntyneiden seurannan ja synnyttäneiden vuodeosastot ja synnytyssalit sekä Mikkelin kaupunkialueen neuvolat, lasten kehityksen tukiyksikkö,
perheoikeudelliset palvelut ja perhetyö.
Kuva 8. Yöllinen havainnekuva Pirtin
tontin kokonaisuudesta
Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
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Toimintamalli
Perhetalon suunnittelun lähtökohtana on parantaa erityisesti lapsiperheiden palvelua, yksinkertaistaa hoitopolkuja, parantaa potilasturvallisuutta sekä tukea toiminnan tehokkuutta ja henkilökunnan työviihtyvyyttä. Keskeistä on muodostaa lapsiperheiden palveluista saumaton kokonaisuus
yli nykyisten toimialarajojen. Tavoitteena on muodostaa toimiva naisten ja lasten alueellisten lähipalvelujen ja erityispalvelujen kokonaisuus.
Perhetalossa on mahdollista moniammatillinen arviointi, jossa perheet saavat oikeanlaista apua
oikeaan aikaan ja lapsen ongelmat tulevat ajoissa tunnistetuksi ja arvioiduksi. Arvion pohjalta
voidaan laatia lapsen ja hänen perheensä tarpeita vastaava tavoitteellinen työskentelysuunnitelma
koko verkostoa hyödyntäen ja päällekkäistä työtä välttäen. Yhteiset tilat ja hallinnollinen
yhtenäisyys mahdollistavat yhteisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen.
Perhetalon toiminta nivoutuu yhteen Mikkelin kaupungin strategian kanssa, joka painottaa lasten,
nuorten ja perheiden hyvinvointia ja syrjäytymisen ehkäisyä. Strategiassa on nähty tärkeänä riittävä resursointi varhaiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen. Perhetalossa asiakkaat eivät liiku
yksiköstä toiseen, vaan työntekijät liikkuvat ja konsultoivat toisiaan. Perheen kannalta on
ihanteellinen tilanne, että samasta Perhetalosta saa tukea vanhemmuuteen esimerkiksi johonkin
ikäkauteen liittyvässä kriisissä (lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikkö),
perusneuvolatarkastukset ja tarvittavan lisätuen neuvolasta sekä mahdolliset erityispalvelut kuten
puheterapian, toimintaterapian, lastenneurologian, lastentautien ja äitiyspoliklinikan palvelut.
Yhteistyö Mielentalossa sijaitsevien lastensuojelun ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen
kanssa on tärkeässä roolissa koko perheen tilannetta arvioitaessa. Perhetalo mahdollistaa matalan
kynnyksen tuen ja puuttumisen sekä erityispalvelut samasta paikasta ilman, että perheelle tulee
tunnetta eri paikoissa juoksemisesta.
Perhetalon 1. kerroksen neuvolat ja lapsiperheiden sosiaalityö
Perhetalon ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat Mikkelin kaupunkialueen neuvolat, lasten
kehityksen tukiyksikkö (=perheneuvola), perheoikeudelliset palvelut ja lapsiperheiden tilapäisen
kotipalvelun ns. kotipesä.
Mikkelin kaupungin neuvoloiden käyntimäärät olivat v. 2013 yhteensä 22164 käyntiä. Laskennallisesti neuvolassa tarvitaan 19 vastaanottohuonetta. Neuvolassa työskentelevät osastonsihteerit
huolehtivat ajanvarauksista sekä neuvonnasta. Vuonna 2014 yksikössä on vastattu 12768 puheluun. Puhelinliikenne Perhetaloon on suunniteltu ohjautuvan sairaala-alueen puhelinnumeron eli
Etelä-Savon Ensineuvon kautta valikko-ohjauksella.
Lasten kehityksen tukiyksikössä oli v. 2013 n. 6000 käyntiä lääkärillä, psykologilla, sosiaalityöntekijällä, toimintaterapeutilla tai puheterapeutilla. Perheoikeudellista palvelua sai 1685 asiakasta sosiaalityöntekijän tai ylemmän ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen omaavan työntekijän toimesta. Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Perhetyö tapahtuu ensisijaisesti kodeissa. Lisäksi on ryhmätoimintoja.
Lasten kehityksen tukiyksikön työntekijät ovat terveydenhoitajia ja lähihoitajia sekä sosionomeja.
Lapsiperheiden sosiaalityön tilatarpeeksi Perhetalossa arvioidaan toimintalukujen perusteella viisi
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vastaanottohuonetta. Lisäksi rakennetaan monitilatoimistotilaa ns. kotipesätilaksi sekä yksikössä
että asiakkaiden kodeissa työskenteleville.
Perhetalon 2. kerroksen poliklinikat
Perhetalon toiseen kerrokseen sijoittuvat lasten ja naisten polikliiniset toiminnat, jotka ovat koko
alueelle tarjottavia erityispalveluita. Lastentautien poliklinikan tilatarve on kahdeksan standardoitua vastaanottohuonetta (5988 käyntiä v. 2013) ja lastenneurologian tilatarve viisi vastaanottohuonetta (1572 käyntiä v. 2013). Lastentautien poliklinikalla tarvitaan myös kaksi seurantahuonetta, joista toinen on ns. puhdas seurantahuone infektioeristystä vaativille lapsipotilaille. Erityistyöntekijöiden, kuten psykologien, neuropsykologien, puhe- ja toimintaterapeuttien vastaanottohuoneet ovat osittain yhteiskäytössä lasten kehityksen tukiyksikön kanssa. Lisäksi rakennetaan
monitilatoimistotilaa, joka mahdollistaa luontevat konsultaatiomahdollisuudet työntekijöiden kesken. Äidinmaitokeskus sijoittuu Perhetalon poliklinikka-alueelle.
Naistentautien ja äitiyspoliklinikalla oli v. 2013 9166 käyntiä. Kolmasosa oli hoitajakäyntejä, kuten
raskauden aikaisia ultraäänitutkimuskäyntejä (n. 2000 kpl) sekä pelkopoliklinikan, seksuaaliterapian ja raskausdiabeteksen hoitoon liittyviä käyntejä. Tilatarpeeksi arvioidaan kahdeksan vastaanottohuonetta. Yksi huone varustetaan toimenpidehuoneeksi, sillä suuntaus on siirtyä enemmän
polikliiniseen työskentelyyn päiväkirurgian asemasta. Itä-Savon kanssa tehdään yhteistyötä polikliinisen kirurgian kehittämisessä ja Itä-Savossa olevan volyymin hyödyntämisessä. Syöpäpotilaiden
määrä tulee lisääntymään, mutta vaikeat gynekologiset syöpähoidot keskitetään KYS:iin.
Taulukko 13. Perhetalo tunnuslukuina. Perhetalo sisältää neuvolat, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lasten- ja naisten poliklinikan, synnytysosaston, lastenosaston ja vauvasyntyneiden valvonnan.
Henkilökunta 2015
Suoritteet 2014
Uudisrakentaminen
Perusparantaminen

138
avokäyntejä 53 430
hoitopäiviä 6 041
6 639 brm²
0 brm²

Kustannusarvio

15 320 000 €

ESSHP 92, Mikkeli 46
osa käynneistä tilastoituu asiakkuuksina (sosiaalipalvelut)
Perhetalon kolme kerrosta
rakentamisen kustannukset: 13 860 000€
KSL ja irtaimisto: 1 460 000€

Perhetalon 3. kerroksen vuodeosastot
Perhetalon kolmannessa kerroksessa on yhdistetty synnyttäneiden, vastasyntyneiden valvonnan ja
lastentautien osasto. Synnytyshuoneita on kuusi ja yksi näistä on eristyshuone. Synnytyssaleista
rakennetaan välitön kulkuyhteys leikkausosastolle U-rakennukseen hätätilanteita varten. Osa äideistä voi kotiutua suoraan synnytyssalista 6-24 tunnin seurannan jälkeen. Nopea kotiutuminen on
mahdollista uudelleensynnyttäjälle, kun lapsen tilanne on normaali. Synnytystä edeltävään ja synnytyksen jälkeiseen seurantaan varataan viisi huonetta, joita on mahdollista käyttää perhehuonetyyppisesti ja ruuhkatilanteissa kahden hengen huoneina.
Osaston suunnittelun haaste on kuormituksen suuri vaihtelu, jota pyritään tasaamaan yhteistyöllä
lastentautien kanssa. Synnytysosaston viiden huoneen laskennallisena lähtökohtana on arvio, että




Mikkelissä hoidetaan 700-1000 synnytystä vuodessa (näistä 200 Itä-Savosta)
synnytyksistä 15,5 % on sektioita, joiden hoitoaika osastolla on 3-4 vrk
ensisynnyttäjien (40 % synnyttäjistä) hoitoaika on 2-3 vrk
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uudelleen synnyttäjien hoitoaika on 1-2 vrk
lyhytjälkihoitoisten (polikliinisten) synnytysten määrä on toistaiseksi alle 1
%, mutta tullee kasvamaan.

Synnytysosaston viereen tulee neljä vastasyntyneiden valvontapaikkaa, joista yksi kaksipaikkainen
huone on varustettu varsinaisella tehohoitomahdollisuudella ja kaksi yksipaikkaista huonetta mahdollistavat vastasyntyneen arvioinnin ja perheen osallistumisen hoitoon. Kevyempää valvontaa tarvitsevat lapset sijoittuvat äitinsä kanssa synnytysosastolle varattuihin perhehuoneisiin. Yksi vastasyntyneiden tehohoitopaikka on varattu Itä-Savon potilaille. Vastasyntyneiden hoidossa korostetaan äidin ja vauvan läheisyyttä sekä perheen mahdollisuutta olla lähellä vastasyntynyttä. Yhden
hengen huoneiden on voitu osoittaa lyhentävän hoitoaikoja ja parantavan ennustetta. Helsingin ja
Kuopion yliopistolliset sairaalat rakentavat vastasyntyneiden osastot yhden hengen huoneiksi.
Lastenosaston keskimääräinen paikkatarve v. 2013 lukujen pohjalta arvioituna vastaa kuutta,
mutta runsaan vaihtelun sekä Itä-Savon kanssa aloitetun yhteistyön takia varataan osastolle yhdeksän potilashuonetta, joihin mahtuu lapsen kanssa myös omainen tai huoltaja. Yksi huone on
ilmaeristetty huone ja muut kahdeksan kosketuseristyshuoneita. Tilojen käytössä tehdään yhteistyötä synnyttäneiden osaston kanssa, mutta varataan mahdollisuus eristää lastenosasto muusta
toiminnasta infektiotilanteiden aikana.
Gynekologisten potilaiden vuodeosastohoito tapahtuu operatiivisella yleisosastolla, mutta potilaiden sijoittelussa huomioidaan synnytystoiminnan läheisyys, koska henkilökunta on yhteistä.
Perhetalon päivystysjärjestelyt
Päivystystilanteissa lapsipotilaat arvioidaan päivystyksessä esim. akuuttilääketieteeseen erikoistuvien toimesta ja päivystyksestä käsin konsultoidaan lastentautien erikoislääkäreitä. Raskauteen ja
gynekologiaan liittyvät päivystyspotilaat on suunniteltu virka-aikana tutkittavan äitiys- tai naistentautien poliklinikalla, mutta päivystysaikana osastolla sijaitsevassa päivystyspotilaiden tutkimushuoneessa.
Perhetalon osaaminen
Perhetalossa työskentelee lastenhoitajia, yleislääkäreitä, erikoislääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä,
kätilöitä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, lähihoitajia, fysioterapeutteja,
puheterapeutteja jne. Yhteisissä tiloissa ja yhteisessä talossa henkilöstön käyttö tehostuu ja osaaminen laaja-alaistuu.
Päivystystoiminnan turvaamiseksi tarvitaan sairaalassa erityisesti riittävä määrä kätilöitä ja leikkauksissa avustavaa henkilökuntaa. Lisäksi on oltava välitön valmius sikiön voinnin seurantaan
sekä lapsen ja äidin hoidontarpeen arviointiin. Sairaalassa onkin välittömästi saatavilla naistentautien ja synnytysten sekä anestesiologian erikoislääkärit ja nopeasti saatavilla lastenlääkäri.
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5.7. Mielentalo
Mielentalo on työnimi mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen kokonaisuudelle. Psykiatrian
palvelut ovat osa talon erityispalveluita. Mielentaloon muuttavat lähes kaikki psykiatrian palvelut
ja lisäksi Mikkelin kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut. Tilasuunnittelussa on lisäksi varattu
tilat päihdepoliklinikkatoiminnalle (nykyisin A-klinikan tuottama palvelu). Mielentalo rakentuu
vuosina 2018-2020 nykyisen sairaalan A, D, E ja F sekä osittain B ja C rakennusosiin. Kaksi kerrosta
on varattu vuodeosastohoitoa varten ja kolme kerosta avopalveluita varten.
Mielentalon suunnittelun lähtökohtana on ollut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrian palveluiden, Mikkelin kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden hallinnollinen ja toiminnallinen integraatio. Psykiatrisen hoidon työnjakoon Savonlinnan keskussairaalan kanssa ei arvioida tulevan
muutoksia lähitulevaisuudessa.

Kuva 9. Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n näkemys Mielentalon julkisivusta. Rakennusosien D- ja
A-kulmauksessa on laajennusosa, joka yhdistää rakennukset A, D ja E toiminnalliseksi ja henkilöstöresurssia säästäväksi kokonaisuudeksi.
Mielentalo kokoaa yhteen parikymmentä eri palveluita yli kymmenestä sijainnista eri puolilta Mikkeliä.
Sairaanhoitopiirin palvelut:
1. Psykiatrian osasto 1 (AKUUTTIPSYKIATRIA), Moision sairaala, B-talo
2. Psykiatrian päiväosasto (AKUUTTIPSYKIATRIA) Porrassalmenkatu 35-37, hallinnon pihapiiri
3. Psykiatrian poliklinikka (AKUUTTIPSYKIATRIA) Setrikatu 2, 3 krs, Mikkeli
4. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka (AKUUTTIPSYKIATRIA), Mikkelin keskussairaala, 6 krs
5. Akuuttityöryhmä (AKUUTTIPSYKIATRIA), Mikkelin keskussairaala, päivystysosasto ja 6 krs
6. Psykoosipoliklinikka (KUNTOUTTAVA PSYKIATRIA), Moision sairaala, A-talo, 1 krs
7. Psykiatria osasto 7 (KUNTOUTTAVA PSYKIATRIA), Moision sairaala, B-talo
8. Toiminnallinen kuntoutus (KUNTOUTTAVA PSYKIATRIA) Moision sairaalassa, eri paikoissa
9. Psykogeriatrian poliklinikka (PSYKOGERIATRIA), Moision sairaala, A-talo, 1 krs
10. Psykogeriatrian osasto 2 (PSYKOGERIATRIA), Moision sairaala, A-talo, 3 krs
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11. Nuorisopsykiatrian poliklinikka (NUORISOPSYKIATRIA), Mikonkatu 3, Mikkeli
12. Nuorisopsykiatrian osasto (NUORISOPSYKIATRIA), Moisiontie 6, Mikkeli.
13. Välimaaston työryhmä (NUORISOPSYKIATRIA), Moisiontie 6, Mikkeli.
14. Lastenpsykiatrian poliklinikka (LASTEN PSYKIATRIA), Mikonkatu 3, Mikkeli
15. Neuropsykiatrian työryhmä (LASTEN PSYKIATRIA), Setrikatu 2, Mikkeli
16. Pikkulapsipsykiatria (LASTEN PSYKIATRIA), Setrikatu 2, Mikkeli
17. Lasten psykiatrian päiväosasto (LASTEN PSYKIATRIA), Lähemäenkatu 11 B, Mikkeli
Mikkelin kaupungin palvelut ja A-klinikkasäätiön palvelut:
18. Mielenterveysvastaanotto ja mielenterveyskuntoutus, Pankalammen pääterveysasema,
Kiiskinmäenkatu 5-7, Mikkeli
19. Päihdeongelmaisten sosiaalityö, Vilhonkatu 7-9 Mikkeli ja Maaherrankatu 12, Mikkeli
20. A-klinikka, Maaherrankatu 36 B, Mikkeli

Mielentalon avopalvelut
Mielentaloon integroituvat psykiatrian 10 eri poliklinikkaa/työryhmää yhdessä kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa. Aikuisten avopalvelut sijoitetaan samaan kerrokseen ja lasten- ja nuorten avopalvelut omaan kerrokseen. Lasten- ja nuorten tilojen suunnittelussa pidetään
tärkeänä, että lapsi ja nuori voi käydä samoissa tutuissa tiloissa eri käyntikerroilla. Lisäksi tarvitaan
leikkitiloja ja tilat laajankin verkoston tapaamisille. Lastenpsykiatrialle ja nuorisopsykiatrialle on
luonteenomaista, että vastaanottoajat ovat pitkiä (1,5 -2 t) ja että kotikäynti voi matkoineen kestää puoli päivää.
Työntekijöitä avopalvelukokonaisuudessa on yhteensä 119, sairaanhoitopiirillä 95,Mikkelin kaupungilla 16 ja A-klinikalla 8 työntekijää. Aikuispsykiatrian poliklinikka on suurin yksikkö (24 työntekijää). Aikuisten parissa työskentelee 73 ja lasten ja nuorten parissa 46 työntekijää. Aikuisten avopalvelukerroksessa on vastaanottohuoneita 56 kpl ja lasten ja nuorten kerroksessa 45 huonetta.
Päihdepoliklinikka rakennetaan omaksi kokonaisuudeksi toiseen kerrokseen, niin että asiakkaat ja
potilaat kulkevat tiloihin suoraan kadulta.
Lasten - ja nuorisopsykiatrian tärkeitä yhteiskumppaneita ovat mm. varhaiskasvatus, koulut, neuvola, sosiaalitoimi, lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikkö. Alkuvuodesta 2015 kyseiset toimijat
ovat alkaneet suunnitella yhteistä toimintamallia.
Mielenterveyspalveluihin on 24/7 pääsy matalan kynnyksen periaatteella. Päivystyksen yhteydessä
moniammatillinen tiimi (päivystävä lääkäri, psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalipäivystäjä) arvioi mielenterveys- ja päihdeongelmaisen tilannetta ja ohjaa oikeiden palveluiden piiriin.
Avopalveluiden kysyntä tulee lisääntymään vuodeosastopaikkojen vähenemisen myötä ja sairastavuuden lisääntymisen myötä. Tämä on huomioitu tilasuunnittelussa.
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Mielentalon psykiatrian vuodeosastot
Psykiatrian vuodeosastot sijaitsevat Mielentalon kahdessa ylimmässä kerroksessa. Psykiatrian tilatarpeeksi on esitetty 40 paikkaa aikuisille, 8 paikkaa nuorille ja 6 paikkaa lasten psykiatriselle päivätoiminnalle. Aikuisille on esitetty kolmea psykiatrista osastoa: akuuttipsykiatrian osasto (13 p),
psykoosihoito-osasto (14 p), psykogeriatrian osasto (13 p). Vuonna 2014 aikuispsykiatrian osastoilla tuotettiin n. 17.600 hoitopäivää ja nuoriso-osastolla tuotettiin 2055 hoitopäivää. Hoitopäivät
ovat laskeneet noin 10 % vuodesta 2013 vuoteen 2014. Psykoosipotilaat ovat suurin sairaalahoitoa
tarvitseva potilasryhmä. Vuodeosastoilla työskenteli vuonna 2014 yhteensä 287 henkilöä, aikuisten palveluissa 227 ja lasten ja nuorten palveluissa 60 työntekijää.
Mielentalon yhteen kerrokseen mahtuu 25 kpl yhden hengen huoneita, A-osaan 15 huonetta ja E
osaan 10 huonetta. Yhden huoneen pinta-ala vaihtelee 15-22m² välillä. WC/suihkun tilavuus on
3m². Kerrosta kohden on lisäksi kaksi suurempaa 5m² WC/suihkutilaa. Koska kyseessä on vanhan
rakennuksen perusparannus, ei huoneiden kokoon voida vaikuttaa merkittävästi. Kahteen kerrokseen mahtuu 50 kpl yhden hengen huoneita, mikä riittää psykiatrian tilatarve-esitykseen. Psykiatrian aikuispotilaat ja nuorisopotilaat tarvitsevat erilliset tilat ja siksi psykiatrinen nuoriso-osasto on
oma erillinen yksikkö. Kaikilla nuorisopsykiatrian osastopotilailla on yhden hengen huoneet.
Psykiatrian vuodeosastojen tilasuunnittelussa erityispiirteitä ovat tilojen turvallisuus ja potilaiden
eristystilat ja rauhoittumistilat. Leposide-eristystä ja huone-eristystä varten tulee olla sitä varten
varustellut tilat, joita ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen. Kahta eristyshuonetta kohden tarvitaan yksi hoitajien valvontahuone. Molempiin kerroksiin rakennetaan omat eristystilat. Muita erityispiirteitä ovat kodinhoitohuoneet, joissa potilaat voivat harjoitella arkielämän taitoja ja lisäksi
tarvitaan riittävästi oleskelutilaa ja erilliset tilat vierailijoita varten. Vaikka potilailla on yhden hengen huoneet, on hoidon kannalta tarpeellista, että esim. lääkärin tai muun erityistyöntekijän tapaaminen ei tapahdu potilashuoneessa. Potilashuone on potilaan yksityistä tilaa, jossa hän viettää
pitkiäkin aikoja.
Mielentalon lastenpsykiatrian päiväosasto ja sairaalaopetus
Lastenpsykiatrian päiväosasto on suunniteltu sijoitettavaksi sairaalaopetuksen yhteyteen Mielentalon ensimmäiseen kerrokseen E-rakennusosaan. Lasten psykiatrisen päiväosaston paikkaa Mielentalossa voidaan perustella yhteistyöllä muiden psykiatristen osastojen ja avopalveluiden kanssa.
Sairaalaopetuksen (ylä- ja alakoulu) sijoittamista Mielentaloon ja päiväosaston yhteyteen on perusteltu mm. sillä, että alakoulu on hyvin lähellä lasten päiväosastoa ja yläkoulu on samassa rakennuksessa myös nuoriso-osaston kanssa. Ala- ja yläkoululla on erilliset tilat mutta tilojen läheisyys
mahdollistaa mm. joustavat opetuskäytännöt ja henkilökunnan turvallisuuden. Ala- ja yläkoululla
on myös yhteisiä tiloja kuten aulatilat, ruokailutilat, henkilöstön tilat, neuvottelutilat ja tiettyjen
oppiaineiden luokat. Lasten - ja nuorten tilojen suunnittelussa huomioidaan kodinomaisuus, leikkitilat, videointimahdollisuudet esim. vuorovaikutushoitojen toteuttamiseksi sekä riittävän isot verkosto- ja ryhmäterapiatilat.
Mielentalon päihdepalvelut
Päihdepoliklinikka on sijoitettu Mielentalon 2. kerrokseen (A-klinikka vuokraisi tilat). Vuodeosastohoidon osalta Mikkelin kaupunki on esittänyt, että ESPER-hankesuunnitelmassa huomioidaan mahdollisuus sijoittaa sairaala-alueelle, ensisijaisesti psykiatrian yhteyteen 24/7 selviämishoitokeskus
59

ja päihdekatkaisuyksikkö. Tilatarpeeksi on kaupungin osalta esitetty kaksi paikkaa selviämishoitoyksikölle ja viisi paikkaa päihdekatkaisulle. Pieksämäki on ilmoittanut, että se hoitaa päihdekatkaisun itse, mutta tukeutuu Mikkelin keskussairaalaan mm. vaativien delirium-potilaiden hoidossa.
Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien SOTE-johtajat ovat alkutalvesta 2015 keskustelleet päihdeosastoasiasta ja on mahdollista, että 10-paikkaiselle päihdekatkaisuosastolle olisi alueellista tarvetta
(kahden paikan varaus huumekatkaisulle). ESPER-tilasuunnitelmassa ei ole tehty varsinaista varausta päihdeosastolle ja/tai selviämishoitoyksikölle, mutta tilakysymys voidaan mahdollisesti ratkaista ainakin kahdella tavalla:
1. Psykiatrian vuodeosastopaikkamäärä laskee seuraavien vuosien aikana entisestään ja päihdeosastolle löytyy tilat Mielentalosta.
2. Mielentalon vuodeosastokerroksiin tehdään lisää potilaspaikkoja muuttamalla yhden hengen huoneista osa kahden hengen huoneiksi. Näin toimittaessa on mahdollista, että yhdessä kerroksessa pystytään hoitamaan kaikki psykiatrian aikuispotilaat (40 p), jolloin toisen kerroksen tilat ovat nuorisopsykiatrian osastolle ja päihdeosastolle.
Mielentalon tulevaisuuden toimintamallia, sisältäen päihdepalvelut ja päivystyspalvelut, suunnitellaan ESSO-hankkeessa 2015-2016 aikana. On huomioitava, että Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksesta ilmeisesti loppuisi päihdekatkaisuhoito, jos Mikkelin kaupunki järjestäisi palvelun oman toimintana.
Sosiaalipalvelut Mielentalossa
Mikkelin kaupungin lastensuojelu (14 työntekijää) on suunniteltu sijoittuvaksi Mielentalon 4. kerrokseen yhdessä lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa. Lastensuojelun perhetyöntekijät ovat keskeinen lastenpsykiatrian yhteistyökumppani. Lastenpsykiatrian poliklinikalla on myös yhteinen rajapinta lasten kehityksen tukiyksikön kanssa, joka sijoittuu Perhetalon yhteyteen. Mikkelin kaupungin mielenterveysvastaanottojen siirtyessä Mielentaloon siirtyvät myös kaksi mielenterveys- ja
päihdepalveluiden sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja Mielentaloon. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen sijoittuminen päivystykseen tulee myös tuomaan synergiaetuja mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.
Mielentalon erityispalvelut
Mielentalossa työskentelee runsaasti erityistyöntekijöitä. Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja
kuntoutusohjaajat työskentelevät kolmannen kerroksen Avokuntoutusyksikössä. Mielentalon potilaat haetaan ko. tiloihin fysio- ja toimintaterapiaan, minkä vuoksi psykiatrian vuodeosastoille tai
avopalvelutiloihin ei rakenneta vastaavia kuntoutuksen tiloja. Kuvataideterapiaa, musiikkiterapiaa,
yksilö- ja ryhmäterapioita varten on omat tilat osastoilla ja vastaanotoilla. Sosiaalityöntekijöillä,
psykologeilla, yms. on yhteistä vastaanottotilaa osastoilla ja vastaanotoilla. Opettajat työskentelevät sairaalaopetuksen tiloissa mutta osallistuvat verkostotapaamisiin osastoilla ja vastaanotoilla.
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Taulukko 14. Mielentalo tunnuslukuina. Mielentalo sisältää Etelä-Savon sairaanhoitopiirin psykiatrian, Mikkelin mielenterveysvastaanotot ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden sosiaalityön, lastensuojelun ja päihdepoliklinikan.
Henkilökunta 2015
Suoritteet 2014
Uudisrakentaminen
Perusparantaminen

236
avokäyntejä 64011
hoitopäiviä 21 362
2 022 brm²
12 150 brm²

Kustannusarvio

24 276 100 €

ESSHP 195, Mikkeli 33, A-klinikka 8
A-klinikan asiakkaita 11 358
laajennusosa E1, 2, 4, 5, 6
kaikki viisi kerrosta
rakentamisen kustannukset: 23 086 100€
KSL ja irtaimisto: 1 190 000€

Mielentalon osaaminen
Mielentalossa mielenterveys- ja päihdetyö sekä psykiatrinen hoito toteutuvat yhteistyönä valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Toiminnassa vastataan väestön yksilöllisiin päivystyksellisiin ja
kiireettömiin tarpeisiin. Palvelujen kohdentamisessa voidaan hyödyntää jakoa lievempiin sairauksiin, jotka hoidetaan osana peruspalveluita. Vaikeammissa tilanteissa on tärkeää, että on saatavilla
psykiatrista konsultaatiota sekä mahdollisuus hyödyntää lääkitystä, psykoterapiaa, kuntoutusohjausta, sosiaalipalveluja, psykologisia ja neuropsykologisia testauksia, mahdollisesti ryhmäterapiaa
ja psykofyysistä fysioterapiaa. Potilaiden hoito on moniammatillista ja vaatii panostusta koulutukseen ja työnohjaukseen. Palveluohjauksellinen työote ja sosiaalityön kytkeminen osaksi hoitoa luo
uusia työtapoja. Keskeisenä linjauksena on avohoitoon panostaminen vuodeosastohoidon vähentyessä. Aiempaa vaikeahoitoisemmat potilaat hoidetaan avohoidossa.
Päihdeasiakkaiden hoito edellyttää täydennyskoulutusta. Lisäksi pyritään Käypä hoito-suositusten
mukaisesti vahvistamaan perustason osaamista depressiopotilaan hoidossa kolmiohoitomallia
hyödyntäen. Epävakaan persoonallisuuden hoidossa korostuu kognitiivispohjainen dialektinen
käyttäytymisterapia. Psykoterapiaosaaminen onkin tärkeä osa julkisen sektorin psykiatrian palveluja, keskeisenä mm. kognitiivinen psykoterapia ja perheterapia.
Psykoosipotilaiden hoidossa pyritään psykoosisairauden varhaiseen tunnistamiseen ja hoidon aloitukseen. Keskeisiä hoitomuotoja ovat lääkehoito, psykososiaalinen yksilöhoito (hoitosuhdetyö),
perheen ja potilaan psykoedukaatio, toimintakykyä ja elämänlaatua lisäävä kuntoutus. Muita keskeisiä potilasryhmiä ovat kaksisuuntaisista mielialahäiriöistä kärsivät, neuropsykiatrisista oireistoista kärsivät (ADHD, Asperger), syömishäiriöpotilaat ja erityyppiset persoonallisuushäiriöpotilaat
ja ahdistuspotilaat, kuten pakko-oireiset ja vaikeasti paniikkihäiriöiset potilaat.
Uusia toimintamalleja luotaessa hyödynnetään kokemusasiantuntijuutta osana julkisia palveluja.
Myös tästä saatava informaatio ohjaa osaamistarpeiden määrittelyssä. Muutosvaiheessa tulisi pystyä irtautumaan aiemmista käytännöistä ja hakea uusia tapoja toimia, jotta parhaiten pystytään
vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.
Mielentalon toimintamalleja työstetään vuosina 2015-2016 ESSO-hankkeen fasilitoimana. Mielentalo kytkeytyy alueen mielenterveys- ja päihdepalveluihin ja siksi Mielentalon toimintamallia kehitetään yhteistyössä alueen kuntien mielenterveys- ja päihdetyön toimijoiden kanssa.
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5.8. Kuntoutus
Kuntoutus on tärkeä strateginen painopiste Etelä-Savon hyvinvointipalveluissa. Oikea-aikaisella,
vaikuttavalla kuntoutuksella voidaan turvata erityisesti ikääntyvän väestön pärjääminen kotona.
Suunnittelu monialaisen, vaativan kuntoutuksen järjestämisestä Etelä-Savon alueella on käynnistetty ESSO-hankkeen myötä. Tarkoituksenmukaisimpana toimintamallina pidetään sitä, että ympärivuorokautinen vaativa ja moniammatillista osaamista edellyttävä kuntoutus keskitetään.
Avopalveluiden toimintamalli
Kuntoutuksen painopiste on avopalveluissa ja kotiin vietävissä palveluissa. SOTE-integraation
myötä kuntoutus tulee muodostumaan yhä enemmän moniammatilliseksi, potilaan/asiakkaan itsenäisyyttä ja toimintakykyä tukevaksi palvelukokonaisuudeksi. Lääkinnällisen kuntoutuksen, fysioterapian ja apuvälinepalvelun lisäksi tarvitaan erityisesti geriatrista kuntoutusta ja psykososiaalista tukea.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntoutustoimintaa kehitetään siten, että alueen peruspalvelut, erityis- ja vanhuspalvelut muodostavat asiakaslähtöisesti toimivan kuntoutuskokonaisuuden. Mikkelin kaupungin avofysioterapian palvelut yhdistyivät erikoissairaanhoidon fysiatrian yksikköön 1.1.2015 alkaen. Yksikön toimintaa kehitetään toiminnallisesti vastaamaan aiempaa paremmin alueen asukkaiden tarpeita. Toimintoja kehittämällä sujuvoitetaan potilaiden hoitopolkua, vahvistetaan asiantuntijuutta ja hillitään kustannuksia päällekkäisiä toimintoja poistamalla ja
optimoimalla henkilöstön käyttöä.
Alueellinen apuvälineyksikkö tulee muuttamaan Moisiosta keskussairaalan yhteyteen nykyisen välinehuollon tiloihin. Apuvälinepalvelut sisältävät apuvälinetarpeen määrittelyn, apuvälineiden sovituksen, luovutuksen, käytön opetuksen, seurannan, huollon ja ohjauksen. Terveysasemien toimipisteistä toimitetaan liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavat perusapuvälineet kuten hygienia- ja liikkumisen apuvälineet. Keskussairaalan kautta tulevat lapsi- ja aikuispotilaiden erikoisapuvälineet kuten sähköiset liikkumisen apuvälineet, hengityssairaiden, kuulo- ja näkövammaisten
apuvälineet.
Kuntoutuksen vuodeosastopalvelut
Kyyhkylän sairaalasta halutaan kehittää alueen vaativan kuntoutuksen yksikkö. Kyyhkylän tilat ja
ympäristö ovat kuntoutukseen hyvin sopivat. Kyyhkylässä sijaitsee mm. allasosasto ja saunaosasto,
joiden rakentaminen sairaalakampukselle ei olisi ollut mahdollista. Tulevaisuudessa Kyyhkylä toimisi akuutin sairaalahoidon jälkeisenä kuntoutuksen paikkana. Sotaveteraanien pienenevä määrä
mahdollistaa uusien toimintojen sijoittumisen Kyyhkylään.
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Kuva 10. Kyyhkylän kuntoutussairaalan allasosasto.
Kyyhkylän sairaalasta suunnitellaan maakunnallista, monialaista, akuutin sairaanhoidon jälkeistä vaativan kuntoutuksen yksikköä. Kyyhkylän tulevat investoinnit eivät
sisälly ESPER-hankesuunnitelmaan.

Mikkelin kaupungilla on sopimus vuoden 2015 loppuun, jolla Kyyhkylä-säätiö tuottaa kuntoutusosastohoitoa ortopedisille, trauma- ja neurologisille potilaille (osasto 5). Mikkelin kaupungilla on
lisäksi oma Moision sairaalassa sijaitseva geriatrinen kuntoutusosasto (25 paikkaa) sekä noin 30
muuta omaa jatkokuntoutuspaikkaa.
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 21-paikkaisen neurologinen kuntoutusosaston toiminta on päätetty
siirtää Kyyhkylään elokuussa 2015 osasto 5:n tiloihin. Kuntoutujat ovat ensisijaisesti aivohalvauksen saaneita potilaita, joiden akuutein hoidollinen vaihe on päättynyt ja joiden katsotaan hyötyvän
moniammatillisesta, neurologisesta kuntoutuksesta. Neurologisen kuntoutusosaston toiminta tulee muodostamaan tulevaisuuden kuntoutumiskokonaisuuden keskeisen toimintamallin. Toimintamallia on jatkossa syytä laajentaa esimerkiksi tapaturmakuntoutukseen (ml. lonkkamurtumien
kuntoutus), geriatriseen kuntoutukseen sekä tuki- ja liikuntaelinkuntoutukseen. Lisäksi osastolla
voidaan paikkatilanteen niin salliessa kuntouttaa kipupotilaita sekä tehdä kuntoutus- tai työkykyarviointia.
Taulukko 15. Alustava arvio Kyyhkylän kuntoutussairaalan paikoista.
Akuuttihoidon jälkeinen kuntoutus: neurologia 17, ortopedia ja traumatologia 8
Akuuttihoidon jälkeinen kuntoutus: sisätaudit, geriatria
jne.
Geriatrinen kuntoutus
Vaativa saattohoito
YHTEENSÄ

25
25
15
5
70

Kuntoutus kuuluu kiinteästi kaikkeen hoitoon ja hoivaan ja on tehokkainta silloin, kun se aloitetaan akuutin hoidon yhteydessä, heti potilaan tilan salliessa. Kaikkien sairaalaa-alueen tilojen
tulee mahdollistaa potilaan toimintakykyä parantava ja kuntouttava hoito. Vaativa, erityisvälineistöä ja laitteita sekä moniammatillista osaamista edellyttävä kuntoutus on tarkoituksenmukaista keskittää.
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5.9. Sosiaalityö uudistuvalla sairaala-alueella ja Etelä-Savon tuotantoalueella
Etelä-Savon tuotantoalueella toimii kolme palvelukeskittymää (Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna),
joiden kautta koordinoidaan tuotantoalueella asuvien ja asioivien ihmisten sosiaaliseen
hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvia palveluita. Mikkelissä ja sen lähialueilla sosiaalityötä
tehdään yhteistyössä kuntien lähipalveluiden ja sairaala-alueelle keskittyvien erityispalveluiden
kanssa - asiakkaan tarpeet huomioiden. Sosiaalityö rakentuu elämänkaari-mallin mukaisiin
palvelukokonaisuuksiin sekä erityispalveluihin. Mikkelin sairaala-alueella tuotetaan sekä
perustason että erityistason palveluita.

Kuvio 10. Mikkelin keskussairaala-alueen sosiaalityön palvelut.
Terveydenhuollon ja gerontologisen sosiaalityön kokonaisuus vastaa sairaala-alueella tehtävästä
sairaalan ja tuotantoalueen terveyskeskuksiin tarjottavasta sosiaalityöstä. Lisäksi sen tehtävänä on
koordinoida tuotantoalueen gerontologista sosiaalityötä ja näiden muodostamaa palvelukokonaisuutta.
Perhetalon sosiaalipalveluilla edistetään ja ylläpidetään lasten ja perheiden hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta monialaisessa palvelukokonaisuudessa. Perhetalon sosiaalipalveluita, kuten
kasvatus- ja perheneuvola, perhetyö ja perheiden kotipalvelu toteutetaan lähipalveluna osalle tuotantoalueen kuntia. Lisäksi Perhetalon sosiaalipalveluilla tuetaan tuotantoalueen neuvoloiden ja
varhaiskasvatuksen tarvitsemia sosiaalihuoltolain mukaisia tukitoimia yhdessä muiden palveluiden
kanssa. Perhetalon sosiaalipalvelut toimivat tiiviissä yhteistyössä tuotantoalueen koulujen psykososiaalisten palveluiden kanssa.
Lastensuojelun sosiaalityössä vastataan erityiseen palvelutarpeeseen niissä tilanteissa, joihin sosiaalihuoltolain mukainen palvelu on riittämätöntä tai sitä ei voida jostain syystä toteuttaa. Lastensuojelun kokonaisuus rakentuu monialaiseen yhteistyöhön tuotantoalueen muiden palveluiden
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kanssa. Sairaala-alueella lastensuojelu muodostaa uudenlaisen palvelukokonaisuuden yhdessä
Perhetalon ja Mielentalon palveluiden kanssa.
Kuntouttavan sosiaalityön palveluissa vahvistetaan nuorten aikuisten ja työikäisen väestön sosiaalista toimintakykyä sekä kiinnittymistä koulutus- ja työelämäpalveluihin. Keskeisiä toimintamuotoja ovat arjen tukeminen, palveluohjauksellinen työskentely sekä erilaisten tukipalveluiden toteuttaminen asumiseen, arjessa jaksamiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyen. Kuntouttava
työskentely sisältää ryhmätoimintoja sekä nuorten ja aikuisten osallisuutta lisääviä toimintamuotoja.
Mielentalon sosiaalityö on osa mielenterveyspalveluiden, päihdetyön ja sosiaalipalveluiden muodostamaa palvelukokonaisuutta, josta tuotetaan psykososiaalisia palveluita monipuolisesti erilaisten ihmisten ja perheiden palvelutarpeisiin.
Sosiaalityö toimii osana monitoimijapäivystystä huolehtien erityisesti akuutista sosiaali- ja kriisityön tarpeesta. Sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa vuorokauden ympäri muusta kuin somaattisesta
kiireellisestä palveluntarpeesta. Päivystyksen sosiaalityö tukee muiden viranomaisten kiireellistä
sosiaalityön ja erityisesti lastensuojelun tarvetta Etelä-Savon tuotantoalueella yhdessä muiden palvelukeskittymien kanssa.
5.10. Yleiset tilat
Hankesuunnitelman sisältyvät yleiset tilat ovat aulatilat, hiljainen huone, henkilöstön kuntosali
sekä henkilöstön opetus- ja simulaatiotilat sekä sairaala-alueen kulkusillat. Vuoden 2014 käyntitietojen perusteella arkipäivisin alueen avopalveluissa käy n. 1500 henkilöä ja osastoilla on n. 200 potilasta. Lisäksi henkilökuntaa on arkipäivisin kampuksella arviolta n. 1000 henkilöä (kokonaishenkilöstömäärä on 1618 henkilöä tammikuun 2015 tietojen perusteella).
Aulatilat
Nykyisen sairaalan pääsisäänkäynti ja pääaula tulevat sijaitsemaan nykyisellä paikallaan, mutta laajentuen ympäristöönsä. Aulatila on julkista tilaa, johon voi tulla poikkeamaan ja samalla aistia hyvinvointikampuksen ilmapiiriin. Aulatila on elektiivisten toimintojen solmukohta, josta asiakkaat ja
potilaat ohjautuvat poliklinikoille ja osastoille. Päivystyspotilaiden kulkeminen on selkeästi rajattu
kuuman sairaalan alueelle. Aulatilassa sijaitsevat avopalveluiden itseilmoittautumispisteet sekä
moderni palvelutiski (front desk), jossa saa neuvoja ja yleistä palveluohjausta esim. opastusta sähköiseen asiointiin.
Aulatilassa on seuraavia palveluita:
 Kahvila. Palvelu on laadukasta ja tilat ovat riittävän isot kampuksen lisääntyvälle asiakasmäärälle. Kahvilapalvelun ulkoistaminen voi olla tulevaisuuden vaihtoehto.
 Odotustila. Aulan odotustila palvelee erityisesti vastaanotoilla käyvien asiakkaiden saattajia. Vastaanottojen yhteydessä odotustilaa on vain vähän, sillä oletuksena on, että asiakkaat tulevat vastaanotolle heille annetussa ajassa ja että vastaanotot eivät ruuhkaudu.
Odotustila palvelee myös osastoilta kotiutuvia potilaita ja heidän noutajiaan sekä mahdollistaa nykyistä nopeamman vuodepaikan vapautumisen potilaan kotiutumispäivänä.
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Naulakko ulkovaatteille. Naulakkotila on valvomatonta tilaa. Naulakkotilan tarve ei välttämättä ole kovin suuri, sillä usein asiakkaat haluavat kuljettaa päällysvaatteita mukanaan.
Talviaikaan olisi tosin suotavaa, että vastaanotoille ei otettaisi mukaan ylimääräisiä vaatteita.
Tila apuvälineille. Perhetalon ensimmäiseen kerrokseen on toivottu tilaa lasten apuvälineille, mutta myös aulatilassa lienee tarvetta vastaavalle mutta pienemmälle tilalle. Tosin
esim. Mielentaloon on sen verran pitkä matka, että siellä vieraileva perhe ottanee lapsen
rattaat mukaansa.
Aulan Porrassalmenkadun puolella olevat arkistotilat muutetaan kolmeksi neuvottelutilaksi, joihin kahteen asennetaan videoneuvotteluyhteydet.

Hiljainen huone
Hiljaista tilaa käyttävät kampuksella kävijät sekä henkilökunta. Tila on hiljentymistä ja rauhoittumista varten. Tila rakennetaan toisen arkistotilan päätyyn, auditorion viereen.
Henkilöstön kuntosali
Henkilöstön työkykyä ja viihtyvyyttä työssä halutaan edistää rakentamalla henkilöstölle kuntosali.
Noin 180 neliön tila sijoittuu rakennusosaan F3, nykyisen päiväkirurgian ja fysiatrian osaston väliin.
Tilan sijainti mahdollistaa, että salia voivat käyttää henkilökunnan lisäksi myös kuntoutuksen asiakkaat ja potilaat. Tila varustellaan lihaskuntolaitteilla sekä lämmittelyn ja aerobisen harjoittelun laitteilla.
Henkilöstön opetus-ja simulaatiotilat
Erityisesti kuuman sairaalan ja ensihoidon sekä päivystyksen tarpeita palvelemaan rakennetaan
simulaatiotilat nykyisen heräämän tiloihin. Simulaatiotilassa hoidetaan älykkäitä nukkeja mahdollisimman aidossa tilanteessa. Nukkeja ohjataan valvomosta, jossa määritellään nukelle muun muassa syke, verenpaine ja happisaturaatio. Niille voidaan tehdä myös erilaisia toimenpiteitä. Simulaatiotiloja on rakennettu moniin uusin sairaalarakennuksiin esim. Lahden Akuutti24 ja KYS.
Teräsrakenteiset kulkusillat
Parkkihallista rakennetaan Mannerheimintien ylitys U-rakennuksen koillisnurkkaan teräksisellä kulkusillalla toisen kerroksen tasossa. U-rakennuksen kulmaukseen rakennetaan hissi- ja porrasyhteys
katutasoon sekä kulkusilta toisen kerroksen tasossa sairaalan pääaulaan.
Perhetalon synnytysosastolta (3 krs) rakennetaan kulkusilta kuumansairaalaan leikkausosastolle
sektiosalin viereen. Lisäksi Perhetalosta rakennetaan kulkusillat O-osan vuodeosastoille kolmannen ja neljännen kerroksen tasossa.
Kuuman sairaalan leikkaussaleista rakennetaan kaksi kulkusiltaa HK-rakennuksen kolmanteen kerrokseen, jossa sijaitsee välinehuolto ja heräämöt. Lisäksi rakennetaan teho-valvonta -yksiköstä kulkusilta vanhaan osaan jäävään radiologian yksikköön.
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6. TOIMINNAN TUKIPALVELUT
6.1. Kuvantaminen
Pankalammen toimintojen siirtyessä sairaalakampukselle lisääntyy kuvantaminen sairaalakampuksella n. 25 asiakasta päivässä. Tämä mahdollisesti edellyttää neljännen natiivikuvauslaitteen hankintaa. Pankalammen natiivikuvauslaitteisto on elinkaaren lopussa eikä siirry sairaalaan.
6.2. Laboratorio
Pankalammen toimintojen siirtyminen sairaalakampukselle lisää asiakasmäärää sairaalan näytteenotossa n. 100 asiakkaalla päivässä, jolloin näytteenotossa kävijöitä on yhteensä 200-300/päivä
(riippuen viikonpäivästä). Tämä edellyttää tilamuutoksia nykyisissä näytteenoton tiloissa, niin että
saadaan kolme lisähuonetta näytteenotolle ja lisäksi tarvitaan lisää odotustilaa. Pankalammen
henkilöstö on ISLAB:n henkilöstöä ja siirtyy toiminnan mukana sairaala-alueelle. Päivystyksen remontin yhteydessä rakennetaan näytteenotolle oma huone, joka on räätälöity näytteenottotoiminnan tarpeisiin ja joka sijaitsee lähellä putkipostiasemaa. ISLAB:n omistamaa vierianalytiikkaa
on jonkin verran päivystyksessä (pika-CRP) ja leikkausosastolla (pika-INR). Vierianalytiikka tulee
myös ensihoitoon mutta muutoin ISLAB:n kanta on, että pääsääntöisesti laboratorio hakee ja tekee analyysit itse.
6.3. Laitoshuolto
Kaikki sänkyhuolto keskitetään Puistorakennuksen P-kerrokseen, johon tulee sänkykuljetuksia varten riittävän iso hissi. Tarvittava kapasiteetti on n. 50 puhdistusta / vrk tai 70 puhdistusta/arkivuorokausi. Sänkyjen kierto tapahtuu niin, että potilaskuljettaja ottaa potilaan osastolle viedessään
osastolta vapautuneen vuoteen/vuoteet huoltopisteeseen ja ottaa sieltä mukaansa puhtaan vuoteen päivystysosastolle. Vuodehuollon keskittäminen edellyttää, että potilaan kuljettaminen päivystyksestä osastoille tapahtuu potilasvuoteessa eli päivystyksen tulee sitoutua sänkyjen käyttöön.
Tilasuunnitelmassa on varaus sänkypesukoneelle, mutta on huomioitava, että nykyiset potilasvuoteet eivät ole konepestäviä. Siivouskoneet varastoidaan kerroksittain tai rakennusosittain.
6.4. Logistiikka ja hankintapalvelut
Keskusvarasto on mahdollista sijoittaa muualle kuin sairaalakampukselle, sillä kampukselle tulee
tavaraa enenevässä määrin suoratoimituksina. Kampuksella tarvitaan kuitenkin tavaraterminaali,
jonka sijainti olisi nykyisellä paikallaan. Putkipostiyhteys on tällä hetkellä päivystyspoliklinikalle,
mutta putkipostiyhteys on tarkoitus rakentaa myös vuodeosastoille (O-rakennus ja Puistorakennus), päivystysosastolle, teho- ja valvontaosastolle, leikkausyksikköön ja mahdollisesti hoitokeskukseen. Putkipostia käyttää etupäässä laboratorio ja joltain osin apteekki. Puistorakennukseen ei
rakenneta kuiluja jätteiden ja pyykin siirtämiseen, sillä sairaalan nykyinen logistinen prosessi ei tue
kuilujen käyttöä. Kuilujen tarve on myöskin nykyistä olennaisesti vähäisempi, sillä yksiköissä käsiteltävän pyykin määrä vähenee (sänkyhuollon keskittäminen ja pukuhuoneiden keskittäminen Pkerrokseen).
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Kerroskohtaisten jätekeräyshuoneiden sijoittelussa huomioidaan, että kuljetus ei tapahdu ristiin
potilasvirran kanssa eikä potilastilojen läpi. Sekajätteelle ja pahvi/kartonkijätteelle on jätepuristuskontit. Yksiköissä syntyvän jätteen määrää voidaan vähentää, jos pakkausmateriaalien kulkeutumista osastoille saadaan alennettua. Hissien määrässä otetaan huomioon asiakasliikenne ja tavaraliikenne; kullekin varataan omat hissinsä. Maisemahissit ovat asiakkaiden kuljetukseen. Käytävien
ja portaikoiden arkkitehtuurin ja sisustussuunnittelun tulee tukea kulkemisen ja siirtymisen lisäksi
myös asiakkaiden ja potilaiden kuntoutumista.
Hankintapalvelujen osalta tehdään yhteistyötä sekä IS-Hankinta Oy:n ja KL-Kuntahankintojen
kanssa. Lisäksi seudullista yhteistyötä on syvennettävä niissä asioissa, joissa se hyödyttää sairaalaa
ja omistajia.
6.5. Lääkehuolto
Osastot tilaavat tarvitsemansa lääkkeet sähköisellä Osti-lääketilausohjelmalla. Apteekissa tilaus
kerätään ja pakataan sekä kuitataan WebMarela-järjestelmään, jonka jälkeen logistiikka vie tilauksen tilaajalle. Sähköisiä lääkekaappeja harkitaan sijoitettavan Mielentaloon, poliklinikoiden yhteiseen lääkehuoneeseen sekä leikkaussaleihin. Lääkehuoneissa tarvitaan vuodeosastojen, teho-valvonta -yksikön ja hoitokeskuksen yhteydessä 2-luokan suojakaapit. Yksiköissä infuusionesteet on
kätevin varastoida rullakoihin, jotka täytetään apteekissa ja logistiikka huolehtii rullakot lääkehuoneisiin (täyttöpalvelu). Lääkejäte kerätään osastoilla ns. suoja-astioihin, joiden täytyttyä logistiikka
palauttaa astiat apteekin jätehuoneeseen ja jäteyhtiö hakee pois kerran kuukaudessa.
6.6. Lääkintätekniikka (laitteet ja apuvälineet)
Lääkintätekniset palvelut toteutetaan nykyisissä tiloissaan Teknisten palvelujen yksikössä. Merkittävä osa huolto- ja korjauspalveluista toteutetaan oman henkilöstön tai sairaanhoitopiirin osin
omistaman yhtiön toimesta paikallisesti. Lääkintätekniikan osalta henkilöstön määrä kasvaa toimintojen yhdentyessä. Tulevaisuuden haasteena on osaamisen kehittäminen lääkintälaitteiden kehittyessä entistä enemmän tietotekniikkaa hyödyntäviksi.
6.7. Ravitsemuspalvelut
Osastoille on keskitetty ruoanjakelu ravintokeskuksesta. Potilaat syövät joko omassa huoneessaan
pöydän ääressä tai kaikille yhteisessä ruokatilassa. Jos vuoden jokaisena päivänä tehtävä ruokatuotanto yhdistetään Mikkelin kaupungin ruokapalveluiden kanssa keskussairaalan tiloissa tehtäväksi, lisäyksenä olisi päivässä 100-200 asiakkaan ruoan valmistus ja toimitus hajautetusti kohteisiin. Toimintojen keskittäminen lisäisi kampuksella työskentelevän henkilöstön määrää n. 500 henkilöllä. Cook and chill voi tulla kyseeseen, jos henkilöstön viikonlopputyötä halutaan vähentää.
Cook and chill vaatii kuitenkin lisää kylmätilaa. Päivystyksessä välipala-automaatti. Päiväpotilaille
tarjotaan joko lämmin ateria tai välipalatyyppinen ateria. Henkilöstöruokala säilytetään nykyisellä
paikallaan. Kahvilan toimintaa kehitetään palvelemaan lisääntyvää asiakasmäärää entistä paremmin.
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6.8. Sairaalahygienia ja infektiotorjunta
ESPER-hankkeessa huomioitavat sairaalahygienian ja infektiotorjunnan päälinjaukset ovat seuraavat. Pääasiallinen eristystapa on kosketus- tai pisaraesitys. Pintojen tulee olla helposti pyyhittävissä ja sietää tavanomaisia desinfektoineita. Lavuaarien, yms. vesikalusteiden tulisi olla lasitettuja
tai rosteria. Kalusteissa ei suosita muovia, koska muovit sitovat proteiinirakenteita. Suihkupäiden,
yms. irtoavien rakenteiden tulisi olla DEKOttavia.
Ripulitautisia ajatellen, osastojen käytettävissä pitäisi olla 1-2 DEKO-laitetta. Jokaisen potilashuoneen ovelle sekä sulkuun laitetaan käsidesinfektiopiste. Eristyshuoneissa tulisi olla valmiina huonekohtainen, tavanomainen potilaiden tutkimiseen tarvittava tarpeisto. Puhdistetun tavaran tulee
olla erillään likaisesta tavarasta. Käytävälle sijoitettavista tarvikkeista tulisi päästä eroon.
Sairaalahygieniayksikkö on ollut mukana Perhetalon ja kahden uuden vuodeosaston (nk. yleisosastoja) tilasuunnittelussa ja arvioinut huonetilaohjelmia. Lastentautien osastolle rakennetaan paineistettu ilmaerityshuone. Kaikki lastenosaston potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita, joilla
on oma sulkutila. Synnytysvuodeosastolle rakennetaan yksi tavallinen erityshuone ja myös yksi
synnytyssaleista varustetaan erityshuoneeksi. Kaikki yleisosastojen huoneet suositellaan rakennettavaksi yhden hengen huoneiksi ja rakentamaan kaksi ilmaeristyshuonetta n. 20 sairaansijaa kohden.
Tilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus on etu pandemiavalmiuden suunnittelussa. Pandemiatilanteessa toimintojen keskeyttäminen ja väistäminen toisiin tiloihin voi olla välttämätöntä.
Tällöin valmiudet lääkkeellisiin kaasuihin, hälytysjärjestelmiin, langattomaan atk-verkkoon yms.
elektroniikkaan ja sähköisiin yhteyksiin tulisi olla olemassa nopealla aikataululla.
6.9. Tietohallinto, ICT-järjestelmät ja tulevaisuuden sairaala-alueen digitaalinen ympäristö
Sairaala-alueen tulevaisuuteen liittyviä ICT haasteita ovat mm. uusi potilastietojärjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä. Terveyden- ja hyvinvoinnin tiedolla johtaminen mahdollistuu vain avoimien ja standardoitujen järjestelmien avulla. Tulevaisuuden potilastietojärjestelmien tulee olla
käyttöliittymiltään helppokäyttöisiä ja tukea ammattilaisten työntekoa sekä potilaan tietojen on
kuljettava eri järjestelmien välillä läpinäkyvästi ja luotettavasti. Toiminnanohjausjärjestelmä sisältää mm. logistiikka-, tilavaraus- ja seurantajärjestelmän, jota tarvitaan toiminnan reaaliaikaisen ja
kustannustehokkaan johtamisen tueksi. Raportointi on reaaliaikaista ja sisäinen ja ulkoinen raportointi on automatisoitu ja perustuu standardiraportteihin. Laskutuksen prosessit on automatisoitu,
eikä manuaalisia vaiheita ole. Työn ja resurssien suunnittelu mahdollistuu ajanvaraus-, henkilöstö-,
potilastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmien integroinnin kautta. Sähköisen asioinnin palvelut
mahdollistavat kansalasille laadukkaita terveyden- ja hyvinvoinnin palveluita ajasta ja paikasta riippumatta.
Poliklinikoille tulevien asiakkaiden prosessien hallinnassa käytetään aulassa olevaa itseilmoittautumisjärjestelmää, joka kertoo vastaanottoajan ja vastaanottopaikan. Tieto vastaanottopaikasta on
tärkeä, sillä työntekijöillä ei ole omia vastaanottohuoneita. Asiakas voi saada opastuksen oikeaan
vastaanottopaikkaan itseilmoittautumisautomaatista tai omalta päätelaitteeltaan. Itseilmoittautumisen voi tulevaisuudessa tehdä jo kotoa käsin.
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Langaton verkko on käytössä koko kampuksen alueella työntekijöitä ja asiakkaita varten. Vuodeosastojen potilashuoneissa on päätelaitteet yhteydenpitoa varten. Ammattilaisten päätelaitteet
ovat uutta teknologiaa ja työn tekoa tukevia. Virtuaalityöasemat ja korttikirjautuminen tukee työn
tekemistä ja lisää tietoturvaa ja -suojaa. Kriittisten järjestelmien toiminta varmistetaan häiriötilanteiden varalta, niin, että toiminta voi jatkua häiriöttömästi ja potilaiden turvallisuutta vaarantamatta. Mobiililaitteiden hyödyntäminen työssä ja työn tekeminen paikkariippumattomasti tulee
olla mahdollista toiminnan niin vaatiessa.
Edellä mainittujen uudistusten aikaansaaminen mahdollistetaan uudella avoimen rajapinnan
omaavalla terveydenhuollon ja hyvinvoinnin järjestelmäkokonaisuudella, joka sisältää toiminnan ja tuotannonohjauksen- sekä asiakkuudenhallintajärjestelmät. Terveyden- ja hyvinvointijärjestelmän määrittelytyötä on tehty KIILA-hankkeessa vuoden 2014 aikana ja määrittelytyö päättyy keväällä 2015. KIILA- hanke on usean sairaanhoitopiirin ja kunnan yhteishanke, jonka koordinointi on
ostettu Medi-IT:ltä. KIILA-määrittelyn perusteella hankkeeseen osallistuvat organisaatiot päättävät
kilpailutuksen järjestämisestä ja hankinnasta. KIILA- hankkeen jatkuminen otetaan huomioon ESPER-hankkeessa, jos ESPER-hankkeessa päätetään edetä toteutukseen. Hankinnasta tulee tehdä
erillinen investointipäätös kun kilpailutuksen päätös on tiedossa. Hankesuunnitelman kustannuslaskelmassa kilpailutukseen on tehty 100.000€ varaus sekä 1,2 milj.€ varaus toiminnanohjausjärjestelmän pilotointiin.
Sairaala-alueen sähköinen asiointi on tärkeä osa ICT-järjestelmää ja digitaalista ympäristöä. Palveluun kohdistuu merkittäviä kehitysintressejä ja kustannuksia. Sähköisestä asioinnista on kirjoitettu
kohdassa 5.1 Toiminnan operatiiviset linjaukset.
Nykyisen potilastietojärjestelmän käyttö siirtymäkautena
Ennen kuin uuden terveyden -ja hyvinvoinnin järjestelmän kilpailutus on tehty ja uusi järjestelmä
on otettu käyttöön, käytetään nykyistä potilastietojärjestelmää eli Efficaa. Efficaa käyttää koko
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alue pois lukien Pieksämäki, joka käyttää Pegasosta.
Siirtymävaiheen aikaisessa toiminnassa on huomioitava seuraavia asioita:
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollisen ja toiminnallisen integraation aiheuttamat rekisteripidolliset kysymykset on ratkaistava. Integroituneen organisaation tuottamat palvelut
tulee olla selkeästi määriteltyinä (erikoissairaanhoidon palvelu, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut). Sosiaalihuoltolain alaiset tiedot kuuluvat toistaiseksi, kunnes uusi lainsäädäntö on
voimassa, eri rekisteriin ja ovat näin ollen oltava eroteltavissa.
2. Integroituvien toimintojen valmistelussa tulee huomioida vaikutukset nykyisen potilastietojärjestelmän organisaatiorakenteeseen ja muutosten tekemiseen tulee varata tarpeeksi aikaa ja resursseja. Nykyisessä potilastietojärjestelmässä organisaatiorakenne on viisiportainen (terveyskeskukset/sairaalat, tulosalue, tulosyksikkö, kustannuspaikka, suorituspaikka).
Organisaatiorakenteella sekä uusilla yhteisillä palveluprosesseilla on suora vaikutus kustannuslaskentaan, laskutukseen, tulojen ohjautuvuuteen ja toiminnan raportteihin. Keskeinen
huomioitava asia on se, millainen talouden ja rahavirtojen organisointi tullaan järjestämään
uudelle tuotannolle.
3. Toiminnan integroituminen aiheuttaa mm. viranomaisraporttien tuottamisen uudelleen
määrittämisen sekä laskutuksen uudelleen määrittämisen ja järjestämisen. Nykyjärjestelmässä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon viranomaisraportointi ja laskutus tapahtuvat erikseen. Organisaatiorakenne vaikuttaa siihen, mitä raportteja yksikkö saa käyttöönsä ja miten laskutusprosessi määritetään.
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4. Siirtymäkaudella Effican ylläpitoon ja integraation muutostöihin on varattava riittävästi
henkilöstöresurssia, arviolta 2-3 htv:n verran. Muutostyöt sisältävät projektin johtamisen,
asiantuntijasuunnittelun, yhteistyön substanssiasiantuntijoiden kanssa sekä koulutuksen
suunnittelun ja toteuttamisen.
Sairaala-alueen sekä sen ulkopuolelle kohdistuvan palvelutoiminnan tietohallinnossa huomioidaan
kyberturvallisuuden osa-alue, jossa varaudutaan sähköisen ja verkotetun toiminnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuusajattelussa yhdistyy tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan ja yhteiskunnan kriisivarautumisen ajattelu.
Vahvin tapa varautua kyberturvallisuusriskeihin ovat palomuuripalvelut ja niiden hallinta, virustorjunta sekä yhteistyö viestintäviraston turvallisuusosaston kanssa. Kyseiseen turvallisuuden osa-alueeseen tulee ESPER-hankkeen näkökulmasta kiinnittää entistä enemmän huomiota palveluiden
ulottuessa lisääntyvästi sähköisiin ratkaisuihin sekä liikkuviin palveluihin ja työvälineisiin.
6.10. Turvapalvelut ja valmius
Potilaiden hoitaminen kotona ja etähoitaminen sairaalasta käsin lisääntyy tulevaisuudessa, mikä
vaatii turvallisia ja varmoja viestintävälineitä ja verkkoja monenlaisen diagnostisen tiedon välittämiseen. Verkoille tarvitaan myös varajärjestelmiä ajatellen normaaliajan vakavia häiriötilanteita
esim. laaja sähkökatko tai laaja ja pitkäkestoinen tietoliikennekatko. Lisäksi järjestelmien hankinnassa tulee ennalta huomioida niiden yhteensopivuus koko tuotantoalueella kuin myös huoltovarmuus normaaliajan häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.
Turvallisuuspalveluiden tarve ei vähene tulevaisuudessa, jos ei ole suurta kasvuakaan. Palveluiden
tuottamisessa tullaan hyödyntämään kuitenkin selkeästi nykyistä enemmän turvallisuusteknologiaa. Esimerkiksi potilaiden, henkilökunnan, laitteiden ja tavaroiden paikannusjärjestelmät sekä
hälytysautomaatiojärjestelmät potilasturvallisuudessa (langattomat ja paikantavat päällekarkaushälyttimet), kiinteistöturvallisuudessa, rikosturvallisuudessa ja tietoturvallisuudessa. Paloturvallisuuden varmistamiseksi tiloihin tulee mm. pienet palo-osastot, hälytyksestä laukeavat palo-ovet,
palosireenien lisäksi valohälytys palotilanteessa sekä sprinklerit kellareihin ja varastoihin. Viranomaisverkko tulee terveydenhuoltolaitoksiin, joka vaatii jo nyt uudistuneen pelastuslain mukaan
riittävää peittoa sairaalalaitoksissa.
Potilasmäärät kasvavat tulevaisuudessa, hoitoajat lyhenevät ja päiväkirurgiset toimenpiteet lisääntyvät mahdollisesti huomattavasti. Tämä vaatii tulevaisuudessa turvallisia, hyvin opastettuja ja esteettömiä reittejä kuin myös tehokasta ja lisääntyvää kulunvalvontateknologiaa. Tiloihin tulee sähköinen lukitus, erityisesti ulkokuori. Sisällä lukot ovat älylukkoja, jotka mahdollistavat käyttäjien
hallinnan ja tarvittaessa oikeuksien poistamisen. Ovissa on tarvittaessa ovipuhelinjärjestelmä yhdistettynä kameravalvontaan, niin että kamera aktivoituu ovipuhelinjärjestelmää käytettäessä.
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Taulukko 16. Turvallisuusjärjestelmät ja suojauskeinot osana rakenteellista turvallisuutta.
Rakenteellinen turvallisuus
Etukäteen tapahtuvan riskiarvioinnin perusteella asiakkaan/potilaan hoito- ja toimitiloihin sisällytetään:
 pienet palo-osastot (tarkoittaa siis useita palo-osastoja)
 hälytyksestä laukeavat palo-ovet
 palo-opasteet/poistumistieopasteet kulkutilojen ala-osaan
 palosireenien lisäksi palotilanteessa aktivoituva valohälytysjärjestelmä
 paloilmoituksen alakeskukset vuodeosastoille
 sprinklerit kellari- ja varastiloihin, joissa paljon palokuormaa, mutta ei valvontaa 24h/7
 savunpoistoluukut
 palotilanteessa tuloilman sulkevat sukat ilmanvaihtoputkistoon
 poistumistievalaistus (LED)
 paloilmaisimet (differentiaali-ilmaisin)
Lukitus ja avainhallinta:
 sähköinen lukitus, erityisesti ulkokuori
 sisällä älylukkoja (käyttäjien hallinta ja oikeuksien poisto)
 lukitussofta ja etähallintalaitteisto (monipuolinen kulunvalvontajärjestelmä)
Hälytysjärjestelmät:
 langattomat ja paikantavat päällekarkaushälyttimet
 sekavien potilaiden ns. dementiaranneke ja hälytysjärjestelmä
 maantasossa kulkuväylien lähellä oleviin ikkunarakenteisiin rikkoontumisen ilmaisevat tunnistimet
 yleiskuulutusjärjestelmä
Kameravalvontajärjestelmät:
 pääosin kiinteät infrapunakamerat ja harkitusti esim. talon ulkopuolelle dome-kamerat
 kameravalvonnan keskusyksikkö
 tallennin riittävän suurella muistilla
 valvontamonitorit
Ovipuhelinjärjestelmät:
 ovipuhelinjärjestelmä yhdistettynä kameravalvontajärjestelmään (esim. kamera aktivoituu ovipuhelinjärjestelmää käytettäessä)
Porttijärjestelmät kulunohjaukseen:
 etäohjattuja portteja, jotka ovat integroitu kameravalvontajärjestelmään
Muita järjestelmiä:
 järjestelmä/softa, joka kokoaa tiedot kaikista em. järjestelmistä keskitetysti ja analysoi ne.

6.11. Vaatehuolto
Henkilökunta ja opiskelijat vaihtavat suojavaatteet keskitetyissä pukuhuonetiloissa, jotka toimivat
myös väestösuojina. Vaateseuranta tapahtuu ovilukijoiden avulla. Liinavaatehuolto tapahtuu nykyisellä järjestelyllä, jossa kuitenkin huomioidaan keskitetty vuodehuolto.
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6.12. Välinehuolto
Välinehuolto on koko kuuman sairaalan sekä myös hammashoitolan kriittinen menestystekijä. Nykyinen välinehuolto on liian pieni ja tilat vaativat peruskorjauksen. Välinehuolto rakennetaan uusiin tiloihin HK-rakennusosan 3. kerrokseen, jolloin toiminta sijoittuu lähelle leikkausyksikköä ja endoskopiaa.
6.13. Sairaalakampuksen puhelinliikenne
Etelä-Savon Ensineuvo 015-211 411 on sairaanhoitopiirin alueella vakiintunut palvelu ja puhelinnumero, joten on tarkoituksenmukaista, että numero säilyy myös uudistuvan kampuksen numerona.
Nykyisin Etelä-Savon Ensineuvon 13 sairaanhoitajaa työskentelevät Pankalammella mutta siirtyvät
sairaala-alueelle kun tilat keskitetylle call centerille on rakennettu. Keskitetyssä call centerissa
työskentelisivät Ensineuvon hoitajien lisäksi myös suun terveydenhuollon puheluihin vastaavat
hammashoitajat ja vaihteen työntekijät. Muilta osin puhelut ohjautuisivat eri toimipisteisiin (päivystykseen, poliklinikoille, osastoille, neuvolaan, Mielentaloon) siellä vastattavaksi osastosihteereiden ja hoitohenkilökunnan toimesta.
Koko sairaalakampuksella otetaan käyttöön kehittynyt puhelinkeskusjärjestelmä, joka mm. mahdollistaa takaisinsoittopyyntöjen (call back) jättämisen. Se, että henkilökunta voi soittaa asiakkaalle takaisin, mahdollistaa puhelinajoista luopumisen. Teknisistä ratkaisuista riippuen, kaikkiin
palveluihin ohjaudutaan joko yhden numeron kautta tai harkitaan myös useampien numeroiden
käyttöön ottoa (esim. Mielentalolla oma puhelinnumero). Tulevaisuuden kampuksella sisään tulevien puheluiden määrä on arviolta yli 300.000 puhelua vuodessa.
Puhelinpalvelu on tärkeä palvelu, jonka tarkempi suunnittelu alkaa hankesuunnitelman toteutusvaiheessa. Sähköisten palveluiden kehittäminen puhelinpalvelun rinnalla mahdollistaa käyntien
vähenemisen, sillä moni asia voidaan hoitaa sähköisesti tai puhelimitse.

Kuva 11. Alustava suunnitelma sairaalakampuksen puhelinliikenteen
järjestämisestä tulevaisuudessa.
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7. HENKILÖSTÖTILANNE
Osana ESPER-hankesuunnitelmaa on nähty tarkoituksenmukaiseksi koota tiedot integroituvien palveluiden henkilöstömäärästä ja -rakenteesta, arvioidusta eläköityvien määrästä ja tarvittavasta
osaamisesta. On tarkoitus, että SOTE-palvelutuotantoalueen Henkilöstötyöryhmä voi hyödyntää
koottua tietoa tehdessään koko tuotantoalueen henkilöstösuunnitelmaa.
7.1. Henkilöstörakenne uudistuvalla sairaala-alueella
Uudistuvan sairaala-alueen vakanssien määrää on arvioitu Etelä-Savon sairaanhoitopiirin nykyisten
virkojen ja työsopimussuhteisten tehtävien määrän (31.1.2015) sekä Mikkelin kaupungin siirtyvien
vakanssien pohjalta. Näiden yhteismäärä on 1675 vakanssia, joista Mikkelin kaupungilta siirtyviä
on 317 vakanssia eli n. 30 % Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden vakansseista (1039
vakituista työntekijää 1.1.2014).
Taulukko 17. Uudistuvan sairaala-alueen vakanssien jakautuminen kokonaisuuksittain.
ESSHP

Mikkeli

Kuuma sairaala
Mielentalo
Perhetalo
Poliklinikka-alue
Muut avopalvelut
Suun terveydenhuolto
Vuodeosasto
Kuntoutus
Yhteiset palvelut
Tukipalvelut*

264
195
92
61
40

29
33
46
75

YHTEENSÄ

1350

A-klinikka
8

51
44

143
63
200
292

6,5
32,5

317

8

Yhteensä
293
236
138
136
40
51
187
63
206,5
324,5

1675

* Yhtymä- ja SOTE-hallinto, Toiminnan tuki ja Tukipalvelukeskus
ESSHP

Mikkeli

A-klinikka

Vakanssit eivät täysin kuvaa työpanoksen jakautumista. Esimerkiksi kirurgian erikoislääkäreiden
vakanssit on sijoitettu vuodeosastolle, vaikka työpanosta jakautuu merkittävässä määrin myös
leikkausosastolle ja poliklinikkatyöhön. Vastaavasti yksiköihin jakautuvan osastonsihteerityön ja
varahenkilöstön vakanssit on sijoitettu yhteisiin palveluihin. Tila-arvion pohjana onkin käytetty
myös talousarvion 2015 yhteydessä tehtyä arviota henkilöstötyövuosien jakautumisesta.
Tulevaisuuden sairaala-alueella on 207 lääkärin tai hammaslääkärin vakanssia ja 94 muuta akateemista vakanssia (mm. apteekkari, farmaseutti, neuropsykologi, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä jne.) Hoitohenkilökunnan kategoriassa ovat eriasteiset hoitajien
toimet ja myös mm. audionomien, ensihoitopäälliköiden ja -esimiesten, fysio- ja toimintaterapeuttien, jalkaterapeuttien, kenttäjohtajien, kätilöiden, osastonhoitajien, musiikki- ja kuvataideterapeuttien, röntgenhoitajien, terveydenhoitajien, ja sosionomien toimet. Näitä vakansseja on yhteensä 982. Tutkimusta ja hoitoa avustavat toimet, toimistotyön toimet ja huoltohenkilöstön toimet ovat yhteensä 392 vakanssia. Tilastointiohjelma kirjaa vakanssit nykyisen ammattinimikkeen
mukaan, jolloin osa akateemisista loppututkinnoista voi jäädä huomioimatta.
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Taulukko 18. Vakanssien jakautuminen kokonaisuuksiin ammattiryhmittäin.
Lääkärit

Muut akateemiset

Hoitohenkilökunta ja sosiaalitoimen vastaava henkilökunta

Muu avustava
henkilökunta

Yhteensä

Kuuma sairaala
Mielentalo
Perhetalo
Toimistosairaala
Muut avopalvelut
Suun terveydenhuolto
Vuodeosastot
Kuntoutus
Yhteiset palvelut
Yhtymä- ja SOTE-hallinto
Toiminnan tuki
Tukipalvelukeskus

23
17
15
42
7
20
33
4
43
3
0
0

0
26
13
6
0
0
0
3
14
12
6
14

270
182
106
83
32
28
154
55
66
2
0
4

0
11
4
5
1
3
0
1
83,5
8
39
236,5

293
236
138
136
40
51
187
63
206,5
25
45
254,5

YHTEENSÄ

207

94

982

392

1675

Kuvio 11. Tulevan sairaala-alueen vakanssien
jakautuminen ammattiryhmittäin.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ostaa lääkärityöpanosta yhteensä 24 toimijalta, jotka työskentelevät
Mikkelin keskussairaalassa. Työpanoksen määrä vastaa kolmea työpäivää kuukaudessa. Lisäksi sairaanhoitopiiri ostaa lausuntoja ja asiantuntijatyötä diagnostisilla aloilla kuudelta eri toimijalta.
7.2. Eläköitymisen vaikutus
Henkilöstön siirtyminen eläkkeelle ja ikäjakauman muutos tulevat olemaan tulevaisuuden haasteita. Tällä hetkellä 52 % sairaanhoitopiirin henkilöstöstä on yli 45-vuotiaita. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 46,5 vuotta ja määräaikaisen 34,7 vuotta. Vuonna 2013 Mikkelin kaupungin työntekijöiden keski-ikä oli 47,7 vuotta.
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Kuvio 12. ESSHP:n henkilöstön ikäjakauma.
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa eläköityy n. 30 henkilöä vuodessa, mikä tarkoittaa sairaala-alueelle siirtyvässä henkilöstössä n. 9 henkilöä vuodessa. Sairaanhoitopiirissä eläköityy
n. 45 henkilöä vuodessa, jolloin eläköityvien määrä on sairaala-alueella n. 54 henkilöä vuodessa.
Vuosina 2015 - 2020 eläköityisi tämän perusteella yhteensä 324 henkilöä eli joka viides työntekijä.
Kuntien eläkevakuutus tosin ennustaa eläköitymisen kiihtyvän - jopa kaksinkertaistuvan - seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä aiheuttaa todellisen huolen henkilöstön saatavuudesta. Erityisosaajista, kuten psykologeista, sosiaalityöntekijöistä ja diagnostisten alojen (laboratorio ja kuvantaminen) henkilöstöstä arvioidaan tulevan erityinen pula.
Erikoislääkäreiden osalta on syntymässä merkittävä vaje kaikille psykiatrian aloille sekä väestön
ikärakenteen muutos huomioiden fysiatrian, geriatrian, syöpätautien ja reumatologian erikoisaloille. Myös korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä naistentautien ja synnytysten alalla on eläköityminen alalle kouluttautumista runsaampaa. (Parmanne et al. Suomen Lääkärilehti 12/2013.)
Koska eläköityminen kohdentuu epätasaisesti eri ammattiryhmiin ja toimialoille, tulee eri aloilla
riittävän ajoissa varmistaa henkilöstön saatavuus ja osaaminen. Runsas eläköityminen luo mahdollisuuden ohjata henkilöstörakennetta tulevaisuuden osaamistarpeiden mukaisesti.
SOTE-henkilöstön saatavuusongelma ja taloudelliset vaateet ohjaavat henkilöstömäärän optimointiin. Tätä arvioidaan kun päätetään eläköityviltä vapautuvien vakanssien täytöstä. Henkilöstön
määrän osalta on tavoitteena lisätä tuottavuutta erityisesti tukipalveluiden yhteensovittamisella ja
päällekkäisyyksien poistamisella. Myös kotiin vietävien ja sähköisten palvelujen kehittäminen tulee
vaikuttamaan uudistuvan sairaala-alueen henkilöstömäärään.
7.3. Osaamistarpeet ja osaamisen kehittäminen
Tulevaisuuden sairaala-alueen ytimen muodostavat Etelä-Savon päivystyssairaalan toiminta, EteläSavon alueelle tarjottavat erityispalvelut sekä Mikkelin kaupungin sosiaalipalvelut ja terveydenhuollon palvelut. Henkilöstön määrän, rakenteen ja osaamisen tulee turvata nämä keskeiset palvelut.
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Päivystyssairaalan toiminnan turvaamiseksi tarvitaan riittävä moniammatillinen henkilökunta, jolla
on riittävä koulutus ja kokemus ja joka tuntee alueen olosuhteet. Kehittämiskohteena on riittävän
asiantuntemuksen saaminen heti päivystyspotilaan palveluprosessin alkuun.
Vuodeosastotoiminnassa panostetaan substanssiosaamisen ohella kotiuttamisen osaamiseen ja
alueen palvelujärjestelmän tuntemiseen. Substanssiosaamisessa korostuvat niin moniosaamisen
tarve kuin erityisosaamisesta huolehtiminen erityisesti perehdyttämis- ja muutostilanteissa.
Avopalvelut rakentuvat tiimityyppiseksi työskentelyksi, jossa painottuu prosessiosaaminen. Prosessiosaamisella tavoitellaan kokonaisuuksien hallintaa ja asiakkuuksien entistä selkeämpää huomioimista - erityisesti niiden asiakkaiden ja potilaiden kohdalla, jotka käyttävät paljon palveluja,
mutta eivät välttämättä saa tai koe saavansa apua ongelmiinsa.
Henkilöstön tietotekninen osaaminen varmistaa uuden hoitoteknologian ja sähköisen asioinnin
käyttöönoton. Kaikessa toiminnassa varmistetaan hoidon korkea laatu, minkä vuoksi panostetaan
potilasturvallisuus- ja lääketurvallisuuskoulutukseen sekä osastofarmasian käyttöönottoon.
Kun koko henkilökunta on sisäistänyt kuntouttavan työotteen ensisijaisuuden ja toteuttaa sitä päivittäisessä työssään, saadaan asiakkaan/potilaan voimavarat tehokkaaseen käyttöön.
Muutokset ja yhteistyökuvioiden rakentaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja
sosiaalipalveluiden kesken asettavat haasteita johtamiselle. On tärkeää, että johto- ja esimiestehtävissä toimivilla on toimialan sisällön hyvä tuntemus, hallinnollisten tietojen ja taitojen hallinta
sekä kykyä vuorovaikutukselliseen ja tavoitteelliseen asiantuntijoiden ja työntekijöiden johtamiseen. Lähiesimiehiä eläköityy lähivuosina paljon, jolloin uusien esimiesten kouluttaminen on tärkeää. Moniammatillinen tiimityöskentely sekä avopalveluissa että vuodeosastolla asettaa haasteita vuorovaikutustaidoille. Kaikkien ammattiryhmien työ tulee nähdä arvokkaana.

8. TILARATKAISUJEN KUVAUS
ESPER-tilasuunnittelussa on tavoiteltu selkeitä ratkaisuja, minkä vuoksi luonteeltaan erityyppiset
toiminnat on suunniteltu erikseen, omiksi kokonaisuuksiksi (Kuuma sairaala, poliklinikat, vuodeosastot ja tukipalvelut). Tällainen typologinen sairaalasuunnittelu on yleistä Suomessa ja muissa
kehittyneissä maissa.
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Kuvio 13. Sairaala-alueen jakautuminen typologisiin osiin (mukaillen Kurkela Teemu, 2012).
8.1. Tilasuunnittelun strategiset linjaukset
Seuraavat periaatteet ovat ohjanneet ESPER-tilasuunnittelua:
1. Suunnittelun lähtökohta on asiakaslähtöinen toiminta.
2. Tilasuunnittelu perustuu SOTE:n hallinnolliseen ja toiminnalliseen integraatioon.
3. Tilasuunnittelu tukee SOTE-integraatiota ja mahdollistaa asiakkaan hyvän palvelun ja sujuvan palvelupolun.
4. Tulevaisuuden tilat edistävät asiakkaiden hyvinvointia, paranemista ja kuntoutumista (sis.
omaisten osallistumisen hoitoon) sekä henkilökunnan viihtyvyyttä ja työssä jaksamista.
5. Hankkeessa tavoitellaan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta (5 % tuottavuuden
kasvu).
6. Tilatarpeen määrittelyä ohjaa tieto.
7. Standardoidut tilatyypit mahdollistavat tilojen yhteiskäytön, tilojen monikäyttöisyyden ja
muuntojoustavuuden.
8. Tilasuunnittelussa varaudutaan avohoidon kasvuun.
9. Avopalvelutilojen suunnittelussa lähtökohtana on klo 8-18 aukiolo.
10. Moderni teknologia, edistyksellinen ICT-järjestelmä ja hyvä logistiikka tukevat toimintaa
uusissa tiloissa.
11. Tilasuunnittelussa huomioidaan sähköisen asioinnin ensisijaisuus ja kasvava merkitys.
12. Tilasuunnittelussa tavoitellaan energiatehokkuutta ja pienempää hiilijalanjälkeä.
ESPER-tilasuunnittelun tavoitteena on ollut nykyistä parempi tilojen käytön tehokkuus.
Tilatehokkuuteen vaikutetaan toimintamallien, aukioloajan ja käytettävissä olevien tilojen kautta.
Toimintamallissa olennaista on se, miten työyksikön ja yksittäisten työntekijöiden (erityisesti lääkäreiden) työpäivät saadaan organisoitua niin, että tiloja käytetään tasaisesti koko aukioloaikana.
Koska esim. poliklinikoilla työntekijöiden tehtävät ovat hajautuneet eri työtiloihin ja myös eri paikkoihin (etätyö), ei ole perusteltua suunnitella vastaanottohuoneita henkilöitä varten, vaan toimintaa varten. Vastaanottohuoneiden suunnittelun lähtökohtana on kuitenkin ollut se, että jos sama
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työntekijä tekee koko päivän tai puoli päivää vastaanottotyötä, hänen tulee voida tehdä työ samassa huoneessa.
ESPER- suunnittelussa on edellytetty vastaanottotiloilta lähtökohtaisesti laskennallista 75 % tehokkuutta, mikä tarkoittaa, että 8 tunnin aukioloaikana (klo 8-16) voidaan huoneessa tehdä 12 puolen
tunnin mittaista vastaanottokäyntiä tai kuusi tunnin mittaista vastaanottokäyntiä.
Myös aukioloaika vaikuttaa tilatarpeeseen. Mitä useampina päivinä ja mitä laajemmalla aukiololla
huoneet ovat vastaanottokäytössä, sitä vähemmän huoneita tarvitaan. Toisaalta mitä harvempina
päivinä ja kapeammalla aukiololla huoneita käytetään, sitä enemmän huoneita tarvitaan. Laajennettua aukioloa on selvitetty ja linjattu hankkeen henkilöstötyöryhmän johdolla. Loppupäätelmänä
on tässä vaiheessa ollut, että tilasuunnittelun lähtökohtana olisi päiväaikainen toiminta, mutta
vastaanottoaikaa laajennetaan, mikäli tarve sitä edellyttää.
ESPER-tilasuunnittelun lähtökohtana on ollut suunnitella mahdollisimman standardoituja huoneita
ja tiloja. Erityyppisten tilojen valikoima on seuraavanlainen:
1. Standardoidut potilashuoneet vuodeosastolla ovat pääosin yhden hengen huoneita, joissa
on oma wc-/suihkutila (noin 30 m²). Huoneet ovat varusteltu siten, että niitä voidaan tarpeen mukaan käyttää eri potilasryhmien hoitoon. Kahden hengen huoneet ovat kooltaan
hieman suurempia (noin 38 m²) ja niissä on yksi wc-/suihkutila.
2. Standardoidut vastaanottohuoneet (n. 17 m2): Vastaanottohuoneet on varusteltu potilaan
tutkimisessa ja hoidossa yleisimmin tarvittavilla välineillä, jotka ovat lisäksi sijoitettu kaikissa huoneissa samalla tavalla.
3. Erityisvarustellut vastaanottohuoneet (n. 25 m2): Niille erikoisaloille, jotka tarvitsevat potilaan vastaanottotyössä kiinteästi huoneeseen sijoitettavia välineitä esim. hammasyksikkö,
korva- ja silmämikroskoopit, kuulontutkimusvälineistö, gynekologinen tutkimusvälineistö ja
muut isot tutkimusvälineet, jotka eivät ole mobilisoitavissa huoneesta toiseen. Huone voi
toimia myös neuvotteluhuoneena.
4. Toimenpidehuoneet (n. 25 m2): Tiloissa tehdään pientoimenpiteitä ja toimenpidehuoneet
ovat pääsääntöisesti yhteisiä koko poliklinikka-alueelle.
5. Verkostohuoneet (n. 25-40 m2) ovat moniammatillisia työryhmätapaamisia, potilas- ja asiakasneuvotteluja varten sekä (ryhmä)ohjaustilanteita varten.
6. Neuvottelu- ja kokoushuoneet (50-100 m2) ovat henkilökuntaa varten.
7. Back office eli monitilatoimisto on henkilökunnan omaa tilaa, jossa tehdään muut kuin välittömään vastaanottotyöhön liittyvät tehtävät. Avoimessa takatoimistossa voi olla korvamerkittyjä tiloja työntekijöille, mutta se ei ole välttämättä suositeltavaa.
Takatoimiston tavoite on saattaa henkilökuntaa yhteen ja yhteisiin keskusteluihin potilaisiin/asiakkaisiin liittyvissä asioissa. Takatoimistossa on erillinen hiljainen tila, jossa voi
keskittyä kirjalliseen työskentelyyn. Takatoimisto on henkilöstön kotipesä, jossa ympäristö ja ergonomiset ratkaisut tukevat työssä viihtymistä ja työhyvinvointia samoin kuin
asiakaslähtöisyyttä. On huomioitava, että mikäli jokaisella työntekijällä olisi oma työhuone, ei takatoimistoille olisi mitään hyvää perustelua.
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8.2. ESPER-rakentamisen yleissuunnitelma 2015-2020

Kuva 12. Arkkitehtitoimisto Kirjalaisen laatima yleiskuva tulevaisuuden sairaala-alueesta.
ESPER-rakentamisen hankesuunnitelman yhteydessä on laadittu koko sairaala-alueen käsittävä
alustava yleissuunnitelma. Tarkasteltavan tontin pinta-ala on 34 100 m2. Arkkitehtiryhmä Koivulan
toimiston laatima yleissuunnitelma esittelee ne lisärakennukset ja laajennukset, jotka tulevat sijoittumaan tontille vuoteen 2020 mennessä. Yleissuunnitelmasta selviää viherrakentamisen suunnitelma ja sijoittuminen tontille.
Lopullinen yleissuunnitelmavaihtoehto laaditaan sen jälkeen, kun kaavoitustilanne rauhoittuu ja
olemassa olevalle puustolle ja viherrakentamiselle on tehty kuntokartoitus. Viherrakentamisen
osuus yleissuunnitelmasta käsittää noin 10 000 m2 laajuisen alueen, josta kokonaan uutta viherrakentamista on noin 600 m2 ja loput kunnostettavaa tai ennallistettavaa rakentamista. Lisäksi Perhetalon katolle sijoitetaan viherrakentamista noin 1800 m2 alalle. Viherrakentamisen tarkka laajuus selviää jatkosuunnitteluvaiheessa. Yleissuunnitelman uudisrakentamisosuus käsittää eri vuosina rakennettavat Perhetalon, ensihoitoyksikön ambulanssihalleineen, Mielentalon psykiatrisen
yksikön ja U-osan niin sanotun kuuman sairaalan korottamisen kahdella kerroksella. Näistä rakennuksista on esitetty tarkemmat suunnitelmat Arkkitehtiryhmä Reino Koivulan ja Arkkitehtitoimisto
Heikki Kirjalaisen piirustuksissa ja laajuuslaskelmissa, jotka ovat tämän hankesuunnitelmatekstin
liitemateriaalina.
8.2.1 ESPER-rakentamisen aikataulu
Rakentaminen alkaa pysäköintitalon rakentamisella, jota kuitenkin rasittaa sairaala-kaavasta tehty
valitus. Mikäli valitus saadaan hoidettua huhtikuuhun 2015 mennessä, on mahdollista, että pysäköintitalo ehtii valmistua ennen Pankalammen aluetiimien muuttoa sairaala-alueelle. Päivystyksen
ja poliklinikka-alueen muutostyöt alkavat vuoden 2015 lopulla ja jatkuvat syksyyn 2018. Puiston
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tontin uudisrakentaminen alkaa keväällä 2017 ja Kuuman sairaalan uudisrakentaminen syksyllä
2016. Uudisrakennusten valmistuminen mahdollistaa toimintojen väistymisen mm. sairaalan vanhasta osasta ja Mielentalon sekä suun terveydenhuollon tilojen perusparannuksen aloittamisen
syksyllä 2018.

Vaihe 1. Pysäköintitalo:
kaavavalitus, aikataulu avoin

Vaihe 2. Poliklinikka-alue ja päivystys:
11/2015 ̶ 09/2018

Vaihe 3. Puiston tontti:
03/2017 ̶ 08/2018

Vaihe 4. Kuumasairaala
09/2016 - 01/2020

Vaihe 5. Mielentalo 11/2018 ̶ 03/2020,
Suun th 11/2018 - 09/2019
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8.2.2 Asemakaava
Sairaala-alueesta on laadittu vuonna 2014 uusi asemakaava, josta on tehty valitus. Valitus tarkoittaa, että koko sairaala-alueella on voimassa rakennuskielto ja Pysäköintitalon rakentamisen KVRurakkakilpailu on keskeytetty. Rakennuslupien hakeminen rakennuskieltoalueelle ei myöskään ole
mahdollista.
Kaavassa mm. määritettiin tähän hankesuunnitelmaan kuuluvan Puiston tontin rakennusalue.
Puiston tontin rasitteena on S1 merkintä, mikä tarkoittaa kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistä (rauta-aita ja puisto). Asemakaavan perusteena oli psykiatrian Keskelle elämää - hankesuunnitelma.
Kaupungin kaavoittajan linjaukset suhteessa ESPER-hankkeen arkkitehtiluonnoksiin ovat:
 Perhetalo saa olla erilainen kuin muu rakennusmassa ja väreillä voi leikitellä
 Perhetalon ja Kuuman sairaalan rakennuksille toivotaan jotain niitä yhdistävää elementtiä
 Pysäköintitalosta lähteviin siltayhteyksiin toivottiin hyvätasoista suunnitelmaa, ja että
sillat sovitetaan tyyliltään yhteen sairaala-alueella olemassa olevien ja uudisrakennusten kanssa
 Kulttuurihistorialliset arvot huomioiden, tulee rakentamisessa kunnioittaa S1 merkintää
ja kaavoittaja esittää, että Perhetalon katolle sijoitetaan viherrakentamista, joka kompensoi menetettyä puistoa
 katon viherrakentamisella tavoitellaan ensisijaisesti hulevesien virtaaman hidastamista
 hulevesien imeytysalueita tulisi sijoittaa myös tontin eteläpäätyyn, Engelin talojen alueelle
Hyväksytty asemakaava edellyttää koko sairaala-alueen vihersuunnitelman laatimista vähintään
yleissuunnitelman tasolla. Vihersuunnittelua ja ympäristörakentamisen suunnittelua on tehty yhteistyössä kaupungin puutarhurin, läänintaitelijan ja arkkitehtien kanssa. Vihersuunnitelma näkyy
arkkitehdin yleissuunnitelmassa ja rakennustapaselosteessa. Kaupungin tekninen toimi on tarkastellut Perhetalon vaikutuksia Porrassalmenkadun ja Pirttiniemenkadun risteyksen liikenneturvallisuudelle ja toteaa, että Perhetalo voidaan rakentaa hankesuunnitelman arkkitehtiluonnosten mukaisesti.
8.2.3. Ympäristörakentamisen suunnitelma
Viherrakentaminen
Viherrakentamisella tarkoitetaan sairaala-alueella olevia viheristutuksia ja näihin liittyviä rakenteita, kuten istutusaltaita, katoksia ja päällystettyjä piha-alueita. Viherrakentaminen voi olla myös
vertikaalista, eli pystysuuntaista esimerkiksi pinnanmuotoilun ja seinäkasvillisuuden keinoin.
ESPER-rakentamisessa viherrakentamisen osuus yleissuunnitelmasta käsittää noin 10 000 m2 laajuisen alueen, josta kokonaan uutta viherrakentamista on noin 600 m2 ja muu alue on kunnostettavaa tai ennallistettavaa viherrakentamista. Perhetalon katolle sijoitetaan viherrakentamista noin
1800 m2 alalle, josta Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy on laatinut alustavan luonnoskuvan (Kuva
13). Viherrakentamiselle hankesuunnitelmassa varatut alueet on esitetty Arkkitehtiryhmä Reino
Koivula Oy:n suunnitelmissa.
82

Viherrakentamisen tarkka laajuus ja siihen liittyvät suunnitelmat tehdään jatkosuunnittelun aikana
yhteistyössä maisema-arkkitehdin ja puutarhurin kanssa. Ennen lopullisten suunnitelmien laatimista tulee kartoittaa alueen nykyisen rakentamisen kunto. Viheralueita tullaan käyttämään sadevesien imeyttämiseen ja virtaaman hidastamiseen. Maisema-arkkitehti ja LVI-suunnittelija laativat
näistä erilliset suunnitelmat.

Kuva 13. Arkkitehtiryhmä Reino Koivulan alustava luonnos Perhetalon katolle toteutettavasta viherrakentamisesta.
Taide osana ympäristörakentamista
Mikkelin Kaupunginvaltuusto on 2.7.1979 (§255) tehnyt periaatepäätöksen, että kaupungin julkisten rakennuskohteiden kustannusarvion loppusummasta käytetään 1 % taideteosten hankintaan
kyseiseen rakennukseen. Periaatetta sovelletaan tapauskohtaisesti harkintaa käyttäen. Mikkelissä
prosenttitaidehankintoja tehtiin paljon 1980-luvulla. Viimeisimmät prosenttitaidekohteet ovat olleet Kalevankankaan koulun laajennus ja remontti sekä Vuoropäiväkoti Vilttihattu.
Muiden sairaalarakennuskohteiden kokemusten perusteella Prosenttiperiaatteen ansiosta hyvällä
taiteella on saavutettu rakennetussa ympäristössä monenlaisia merkityksiä. Se voi toimia esimerkiksi taidekasvatuksena: taideteokset tiloissa, joissa ihmiset liikkuvat arjessaan, avaavat mahdollisuuksia nähdä nykytaidetta. Taide luo rakennuksille omaleimaista imagoa, paikan henkeä. Taide
vaikuttaa kokijoihinsa ja on sairaalan kaltaisessa ympäristössä parhaimmillaan osa hoitotyötä.
Taiteen tehtävät sairaalassa voivat olla myös parantavia (tarjota sairaalassa oleville potilaille ja heidän hoitajilleen virikettä, kauneutta ja elinvoimaa), ergonomisia (taideteoksia voi hyödyntää työolosuhteiden parantamiseen) tai opastuksellisia (taide voi omalta osaltaan olla oppaana, erottamassa eri osastoja toisistaan esim. väri-, muoto- materiaali- ja aihevalinnoillaan). Taiteen avulla
voidaan lisätä hoito- ja toimintaympäristöjen viihtyisyyttä potilaiden, omaisten sekä henkilökunnan näkökulmasta. Sairaala asettaa omat vaatimuksensa taideteoksille paitsi teoksissa käytettävien materiaalien, myös taiteen sisältöjen suhteen.
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Mikkelissä sairaala-alue sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla, aivan kaupungin keskustan tuntumassa.
Taiteen on oltava taiteellisesti korkeatasoista, ja taiteen on oltava luonteeltaan parantavaa ja elinvoimaa antavaa. ESPER-hankkeessa uskotaan, että taide tekee arjesta parempaa - erityisesti soteympäristössä. Taidehankinnat viestittävät, että ympäristö koetaan tärkeänä ja siitä halutaan pitää
huolta. Taiteen sisällyttäminen ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen mahdollistaa alueen
omaleimaisuuden luomisen ja viestii halusta toteuttaa loppuun asti harkittu kokonaisuus. Taideteosten suunnittelu ja toteutus tulee ajoittaa yhteen muun suunnittelun ja toteutuksen kanssa. Taidehankkeet toteutuvat varmimmin, kun rakennushankkeen budjetista varataan oma osa taidehankinnoille.
Mahdollisimman suuri osa taideteoksista tulisi suunnitella sijoituspaikkoihinsa jo varhaisessa vaiheessa. Taideteosten sijoituspaikat sekä kaupunkikuvalliset, tekniset ja taloudelliset reunaehdot
määritellään alueiden suunnittelun aikana. Taiteen sijoituspaikat voidaan jaotella seitsemään erilaiseen ryhmään, joissa kussakin on omat vaatimuksensa niihin sijoitettavan taiteen suhteen. Kyseisiä sijoituspaikkoja ovat: 1. julkisivut ja ulkotilat; 2. aulat, käytävät, valokuilu; 3. odotustilat, kahvio; 4. tutkimustilat; 5. potilashuoneet; 6. henkilökunnan tilat sekä 7. hissit, wc:t ym.
Rakennus- ja taidehanke etenevät parhaassa tapauksessa rinta rinnan, hyvässä yhteistyössä, suunnitteluvaiheesta valmiiseen rakennukseen tai alueeseen. Näin toteutukseen liittyvät avustavat työt
ja täydentävä suunnittelu voidaan tehdä sujuvasti. Taideteoksen toteutuksen rahoitus sisällytetään osaksi kohteen muun viimeistelyn rahoitusta. Sitova päätös rahoituksesta tehdään toteutusvuoden teknisen toimen käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Itse taidehankinta käynnistyy niin, että taidehankkeen ohjausryhmä pyytää tarjouksen kohteen taidekoordinoinnista, jota
toteuttamaan valitaan taidekoordinaattori. Luonnosvaiheesta maksetaan taiteilijalle palkkio, joka
on teoksen toteutuessa osa teoksen hintaa.
ESPER-hankkeen taideteosten hankintaan on esitetty menettelyä, jossa hankkeen ydinryhmä päättää taidehankintoja koskevasta puitesuunnitelmasta, joka puolestaan tulee valmistumaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Taidehankintojen toteuttamisen tueksi on tarkoituksenmukaista perustaa asiantuntijoista koostuva työryhmä, jonka tehtäviä ovat toiminnan koordinointi sekä taideteosten sijoituspaikkoihin ja itse hankintoihin liittyvien päätösesitysten valmistelu. Taiteen ja rakentamisen ammattilaisten lisäksi on tärkeää osallistaa päätöksentekoon myös käyttäjiä.

Kuva 14. Restoratiivinen palveluympäristö.
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8.3. Suunniteltujen tilojen arkkitehtoniset ratkaisut
8.3.1. Arkkitehtiryhmä Reino Koivulan kuvaus Perhetalon ja Mielentalon arkkitehtuurista
Perhetalo
Perhetalo asettuu Porrassalmenkadun ja Pirttiniemenkadun risteykseen Mikkelin keskussairaalan
sairaala-alueen viimeiselle rakentamattomalle palstalle, jossa nykyään sijaitsee kaunis, joskin vähäisellä käytöllä oleva puistikko. Perhetalolla on oma luonteensa. Rakennus näkyy jo kaukaa ja se
saa erottua muusta sairaala-alueen rakennuskannasta, koska sillä on erityinen asema elämän kehtona. Perhetalo on myös ystävällinen, helposti lähestyttävä ja mielenkiintoinen. Julkisivujen elävä
ja värikäs lämpö syntyy taiteilijan ja arkkitehdin yhteistyön tuloksena.
Rakennuspaikalla ollut puisto ja sen arvo tunnetaan hyvin. Vaikka entinen viheralue jää rakennuksen jalkoihin, ei lehvästöjen ja kukkien suomaa pehmeyttä ole kuitenkaan unohdettu. Rakennuksen uudessa lasisessa aulatilassa aukeaa aivan uudenlainen maailma: viherkeidas, jonne kaupunkilaiset ja Perhetalossa asioivat voivat ”puikahtaa pakoon ulkona vihmovaa puhuria”. Sisätilat, jossa
arkkitehtuuri, viherrakentaminen ja taide muodostavat restoratiivisen ympäristön, ovat viihtyisät.
Mielentalo
Mielentalo on rakennustaiteellisesti arvokkaassa paikassa, suojellun entisen sotasairaalan kupeessa. Koska mielenterveyspalvelut tarvitsevat olemassa olevista rakennuksista runsaasti tilaa,
tulee laajennusosa palvelemaan eräänlaisena kokoajana, kiintopisteenä ja henkireikänä. Se yhdistää menneiden aikojen tiiviisti rakennetut sairaalarakennukset koherentiksi, ilmavaksi paketiksi.
Laajennusosa on samanaikaisesti sekä moderni että kotoisasti vanhaan kallellaan. Sen julkisivujen
harkittu pyöreys on kiinnostava, tervehtivä ja paikkaansa sopiva.
8.3.2. Arkkitehtitoimisto Kirjalaisen kuvaus Kuuman sairaalan ja poliklinikka-alueen arkkitehtuurista
Kuuma sairaala
Peruslähtökohta kuumaan sairaalan tehtyihin suunnitteluvalintoihin on ollut aikaisemmin rakennetun U-rakennusosan korottaminen, johon jo sen rakentamisvaiheessa on varauduttu. U–osan
korotuksessa jatketaan aiemmin luotua muotokieltä, linjoja sekä materiaaleja. Korotuksen myötä
U–osa on samaa ”paria” muun sairaalakokonaisuuden rakennusosien kanssa. Ensihoidon pyöreään
”funkkis”-muotoon johti suunnitteluratkaisussa Mannerheimin tien kaarre sekä tarve säilyttää nykyinen silmäyksikön kulku ja sisäänkäynti nykyisellä kohdalla. Kaikki kriittiset toiminnat ovat suunniteltu U–osassa päällekkäin ja lähelle toisiaan niin, että ne palvelevat toistensa toimintaa, joka on
tilojen suunnittelun lähtökohta.
Päivystykseen saapuvien ambulanssien saapumispisteestä on lyhyt matka saattaa potilas leikkaussaliin tai tehohoitoon. Myös mahdollisia hätäsektioita varten, uudisrakennettavan perhetalon synnytysosastolta (3. kerros) rakennetaan lyhyt siltayhteys kuuman sairaalan 3. krs leikkausosastolle.
Suunnitelma leikkausosaston uudesta sijaintipaikasta on riippuvainen rakentamisen tekijöistä. Mikäli nykyiset leikkaussalit olisi peruskorjattu nykyisellä sijaintipaikallaan säilyviksi, olisi leikkaussaleista osa ollut pois käytöstä rakentamisen aikana. Tämän lisäksi rakentamisen vaiheistus ja melu
olisivat olleet äärimmäisen häiritseviä tekijöitä leikkaustoiminnalle. Nykyiset leikkaussalit ovat ny-
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kytarpeisiin nähden pienikokoisia ja tilojen korkeus rajoittaa kattokeskusten yms. modernin välineistön tiloihin sijoittelua. Nykyisten leikkaussalien kohdalle, HK-rakennusosan 3. kerrokseen sijoitetaan leikkaussaleja palveleva välinehuolto, hoitologistiikka, heräämöt, päiväkirurgian asiakastilat
sekä leikkaussalihenkilöstön työtilat. U–rakennusosan Mannerheimin tien puoleiseen kylkeen laajennetaan P–tasolle ja 1. kerroksen tasolle ensihoidon työ-, sosiaali- ja lepotilat sekä ambulanssien
hallit ja pesutilat. Näin ensihoidon tukipisteet sijaitsevat lähietäisyydellä päivystykseen nähden,
jolloin myös henkilöstön integraatio, kommunikointi ja tuki akuuteissa tilanteissa mahdollistuvat.
Poliklinikka-alue
HK-rakennusosan 1. kerrokseen sijoittuu päivystyksen triage-piste. Sisäänkäynti triageen on sijoitettu niin, että se on saavutettavissa pääaulan kautta tai Pirttiniemenkadun puolella sijaitsevan
rampin ja sisäänkäynnin kautta. Rakennusosien B, G, H, K 1. kerrokseen sijoittuu sekä yleislääkärien että erikoisalojen vastaanottotilat. Pääaulaa muokataan uutta toimintamallia ja lisääntyvää
asiakasliikennettä palvelevaksi. Tällöin on tarkoituksenmukaista, että aulatilaa väljennetään ja kahviotilaa laajennetaan sisäpihalle. Tämä mahdollistaa sen, että uudessa toimintamallissa asiakkaat
odottavat pääosin pääaulassa kahvion tiloissa tai sen läheisyydessä.
Uuden terminaalisillan/-käytävän kautta pysäköintitalosta tuleva asiakasliikenne johdetaan H-, Grakennusosien sisäpihan yli suoraan pääaulaan. Kyseiseen terminaalisiltaratkaisuun päädyttiin,
koska suunnittelulla haluttiin taata asiakkaille turvallinen ja esteetön reitti pääaulaan. U–osan ja
HK–osan osastojen läpijohdettuna asiakasliikenne olisi haitannut osastojen toimintaa sekä vaarantanut potilasturvallisuuden, joten vaihtoehtoa ei huomioitu. Terminaalisiltojen ulkoasua ja värimaailmaa tulee vielä luonnosvaiheessa tutkia ja tarkentaa.
Muita toimintoja, mm. endoskopia, call-center, projektien työtilat, simulaatiotilat sekä henkilöstön
kuntoilutilat on sijoitettu tilajärjestelyiden ja toimintojen siirtymisestä vapautuneisiin tiloihin G3 ja
B3 -osiin. Nykyisen välinehuollon tiloihin HK-osan P–kerrokseen sijoitetaan nykyisin Moisiossa sijaitseva alueellinen apuvälineyksikkö.

9. RAKENTAMISEN TEKNINEN TOTEUTUS
9.1. Hankkeen toteutusvaiheen organisaatio
Jos hankesuunnitelma hyväksytään 27.3.2015 sairaanhoitopiirin valtuustossa, tulee muodostaa
toteutusvaiheen organisaatio. Uuden hankeorganisaation tulee aloittaa jo huhtikuun 2015
alussa, jotta pysytään hankesuunnitelman aikataulussa:
1) Poliklinikkatilojen ja väistötilojen rakentamisvaiheen suunnittelu on aloitettava välittömästi
hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.
2) Samoin Perhetalon/kahden vuodeosaston ja Kuuman sairaalan rakentamisen suunnittelun
valmistelu (kilpailutus) on aloitettava heti hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Näin
toimien suunnittelun hankintapäätösten lainvoimaisuus astuu voimaan toukokuussa samaan aikaan kun investointipäätös tehdään.

Arvio toteutusprojektissa tarvittavasta resurssista
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Hankejohtaja 100 %
Asiantuntijalääkäri 100 %
Hankekoordinaattori 100 %
ICT päällikkö oman työn ohella ja 250 % ostopalveluna
Hankintaosaaja, hankintapäällikkö oman työn ohella ja konsultti ostopalveluna
Turvallisuusasiat, turvalisuuspäällikkö oman toimen ohella
Logistiikka-asiat, tukipalveluiden johtaja oman toimen ohella
Talotekniikka, LVI-päällikkö oman toimen ohella
Rakentamisen projektijohtaja 100 %
Projektitoimiston toimistoinsinööri 100 %
Valvojat (RAK 100 %, LVI 30 %, SÄHKÖ 30 %, PUHTAUS 5 %)

Hankkeen toteutusvaiheessa tehdään yhteistyötä SOTE-tuotantoaluehankkeen ja ESSO-hankkeen
kanssa, jotta hankkeelle turvataan riittävä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalityön osaaminen.
Sairaanhoitopiirin hallitus on 18.2.2015 hyväksynyt, että nykyisen ESPER-hankehenkilöstön (hankekoordinaattori, asiantuntijalääkäri ja hankejohtaja) tehtäviä jatketaan 2015 loppuun saakka.

Kuvio 14. Alustava ESPER-hankkeen toteutusvaiheen organisaatio hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. ESSO-hanke ja SOTE-palvelutuotantoalueen valmisteluhanke kytkeytyvät ESPER-hankkeen toteuttamisorganisaatioon.
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9.2. Ennakoivat työt
Hankesuunnitelman mukaisen rakentamisen käynnistämiseksi viivytyksettä, valmistaudutaan tekemään ennakoivia töitä, joista tärkeimpänä ovat väistösuunnitelman mukaisten väistötilojen suunnittelu ja rakentaminen. Väistötiloihin siirtyy toimintoja saneerattavista rakennusosista. Ensimmäisenä rakennetaan poliklinikoille väistötilat E ja D-osan 4., 5. ja 6. kerrokseen syksyn 2015 aikana.
Seuraavissa vaiheissa rakennetaan päivystykselle, endoskopiayksikölle, silmäklinikalle, mahdollisesti apteekille ja Pankalammen kahdelle aluetiimille väistötilat. Nykyisten heräämöjen toiminnalle
rakennetaan väistötilat kun uutta välinehuoltoa aletaan rakentamaan nykyisen leikkausyksikön
alueelle. Myöskin aulatilan toimintoja (kahvio, palveluneuvonta) joudutaan siirtämään väistöön,
kun aulaa aletaan laajentamaan.
Sairaala-alueella on syksyllä 2014 suoritettu ennakoivana työnä Pirtin tontin raivaus poliisin ja puolustusvoimien toimesta. Pirtin tontti tulee toimimaan 2015-2020 aikana rakentamisen toimistona.
Myös kaupunki tekee ennakoivia töitä Pankalammella ja muissa kiinteistöissä (Moision terveyskeskussairaala, Lähemäkitalo), joista toimintoja siirtyy vaiheittain sairaala-alueelle tai Kyyhkylän sairaalaan.
9.3. Uudisrakennusten geotekniikka
Pirtin tontin rakennusalueen pohjatutkimusta on tehty 1970-luvun lopulla. Tutkimusten perusteella on päätelty, että pehmeän paalutuksen vaatima maaperä on rakennuksen alareunan eli päivystyksen puoleisella reunalla. Lähempänä Porrassalmenkatu maaperä on kantavampaa. Alue vaatii tarkemman pohjatutkimuksen tekemistä osana toteutussuunnittelua. Kustannusarviossa on varauduttu paalutukseen sekä louhintaan, mikä on mahdollista rakennusalueen yläosassa, Porrassalmenkadun reunassa.
Ensihoidon ja päivystyksen laajennus on U-rakennuksen vieressä Mannerheimintien puolella. Urakennus on paalutettu, joten myös laajennusosa on ajateltu paalutettavan. Alueen pohjatutkimusta täydennetään tarvittaessa osana toteutussuunnittelua.
Pysäköintitalon tontista on tehty rakennettavuusselvitys 3.6.2010. Sen mukaan pohjaveden pinta
on niin ylhäällä, ettei kellarikerroksen rakentaminen ole taloudellisesti järkevää. Pysäköintitalo tullaan paaluttamaan.
9.4. Uudisrakennusten rakennustekniikka
Uudisrakentamisen arkkitehtooniset ratkaisut on kuvattu aiemmin hankesuunnitelmassa. Lisäksi
Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy ja Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy ovat laatineet liitteenä olevat rakennustapaselostukset.
Uudisrakennukset ovat P1 luokan betonirunkoisia rakennuksia. Perhetalo ja kaksi vuodeosastoa
(V-rakennus) on ajateltu toteutettavan paikalla valettuna pilarilaattarakenteena. Pilarilaattarakenne jättää taloteknisille järjestelmille hyvät tilat, kun rajoittavia palkkeja ei ole välipohjissa. Li-
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säksi ratkaisu antaa myöhemmissä vaiheissa joustavuuttaa muutosten toteuttamiselle. U – rakennus on rakennettu vuonna 2005 ja se on pilari-palkki -ontelolaattarakenteinen. Rakennusta korotetaan samalla elementtirakenteella kaksi kerrosta (teho-valvonta -yksikön ja leikkausyksikön tilat).
Neljäs kerros on kevytrakenteisena toteutettava IV-konehuone (teräsrunko, pelti-villa-pelti -seinät). Rakennesuunnittelija on tarkastanut rakennuksen nykyisen paalutuksen ja alempien kerrosten pilareiden kapasiteetit ja todennut, että rakentaminen on mahdollista.
U-rakennuksen 4. kerroksen katolle suunniteltu helikopterilaskeutumisalustan rakentamismahdollisuus on ollut tutkittavana rakennesuunnittelijalla ja tuloksena on, että laskeutumisalustaa ei
voida toteuttaa Kuuman sairaalan katolle. Vaihtoehtoinen paikka on pysäköintitalon katto, jossa
helikopterin tarvitsema kantavuus voidaan ottaa huomioon jo perustuksen suunnittelusta alkaen.
Pysäköintitalon sijainti ei kuitenkaan ole toiminnallisesti paras mahdollinen paikka verrattuna Urakennuksen kattoa, jonka alapuolella sijaitsisivat suoraan hätätilapotilaan hoitotilat.
9.5. Uudisrakennusten talotekniikka
Talotekniset asiantuntijat ovat laatineen liitteenä olevat rakennustapaselostukset, joista käy yksityiskohtaisesti ilmi talotekniset ratkaisut.
V-rakennus liittyy uudella liittymällä kaukolämpöverkkoon. Vesi- ja viemäriliitännöissä hyödynnetään vanhoja liittymiä. U-rakennuksessa joudutaan siirtämään taloviemäriä pois Ensihoidon ja päivystyksen laajennusrakennuksen kohdalta. Rakennukset varustetaan koneellisella tulo-poistoilmalaitteistolla ja lämmön talteenotolla. Rakennukset jäähdytetään. V-rakennukseen rakennetaan
muuntamo ja varavoimalaitos. U-osan varavoimalaitos uusitaan isommaksi. Rakennuksiin rakennetaan rakennustapaselostusten mukaiset järjestelmät.
Perhetalon katon vedenpoistoa hidastetaan viherkaton avulla hulevesikertymän pienentämiseksi.
Myös sairaalatontin eteläpään ns. Engelin talojen ympäristössä tutkitaan mahdollisuutta hulevesien imeyttämiselle.
Energiatehokkuus
Rakennusten energiatehokkuutta on kuvattu LVIA-rakennustapaselostuksissa. Uudisrakentamisen
lisäksi perusparannettavissa rakennuksissa parannetaan energiatehokkuutta merkittävästi. Rakennuksien energiatehokkuus varmistetaan suunnittelun aikana tehtävillä energiasimuloinneilla. Saneerattavien rakennusten energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet osoitetaan rakennuslupavaiheessa rakennusosittain tehtävillä laskelmilla. Uudisrakennukset suunnitellaan ja toteutetaan
siten, että kokonaisenergian kulutus on maksimissaan 350 kWh/m2 (B-luokka). Nykyisten rakennusten ulkovaippaan ei tehdä varsinaisia energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä lukuun ottamatta niitä paikkoja, joissa tila yms. muutokset vaativat ulkovaipan muuttamista.
Paikoissa joissa tällaisia toimenpiteitä tehdään, tulee ulkovaipan rakennusosien täyttää seuraavat
vaatimukset:
 yläpohja Umax = 0,08 W/m2K
 rakennusosa maata vasten Umax = 0,16 W/m2K
 ikkunat karmeineen Umax = 0,85 W/m2K, gmax = 0,60
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Uusittavat LVI-järjestelmät mitoitetaan mahdollisimman energiatehokkaiksi. Keinot hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi on esitetty rakennustapaselostusten ao. järjestelmiä käsittelevissä
kohdissa.
Taulukko 19. Yhteenveto uudisrakennusten perustiedoista.

Sijainti

Tontti
Asemakaava

Rakentamiskelpoisuus
Liikenne

Perhetalo ja kaksi vuodeosastoa ( V-rakennus)
Pirtin puisto Porrassalmenkadun ja Pirttiniemenkadun kulmassa.

ESSHP ky omistaa tontin.
Alueen asemakaava on hyväksytty Mikkelin
kaupungin valtuustossa, mutta kaavasta on
tehty valitus. Alue on rakennuskiellossa. Ohjeellinen rakennusalue tullaan ylittämään,
jotta kaikki Perhetalon ja vuodeosastojen
toiminnot saadaan mahtumaan rakennukseen.
Alueen maaperä on ainakin alaosaltaan heikosti kantavaa. Kustannusarviossa on varauduttu paaluttamiseen.
Liikenteen turvallinen sujuminen katujen risteyksessä on varmistettava. V-rakennuksen
sisäänkäynti tapahtuu kahdesta tasosta: Pirttiniemenkadun puolelta mennään kohti Oosaa, josta pääsee 1. kerrokseen ja Porrassalmenkadulta on suora yhteys rakennuksen
2. kerrokseen.

Kuuma sairaala (U-rakennus)
Pirttiniemenkadun ja Mannerheimintien
kulmauksessa. U-rakennusta korotetaan
kahdella kerroksella ja IV-konehuonekerroksella. Ensihoidon ja päivystyksen laajennus rakennetaan Mannerheimintien
varteen.
ESSHP ky omistaa tontin.
Alueen asemakaava on hyväksytty Mikkelin
kaupungin valtuustossa, mutta kaavasta on
tehty valitus. Alue on rakennuskiellossa.

U-rakennuksen olevien rakenteiden kantavuus on tarkastettu ja lisäkerrosten rakentaminen on mahdollista. Ensihoidon lisärakennus on paalutettava.
Ambulanssiliikenne päivystykseen säilyy
nykyisessä paikassa.
Ambulanssihallit ovat U-rakennuksen laajennusosan alakerrassa Mannerheimintien
varressa. Liikenne tontille tapahtuu nykyisestä liittymästä. Hälytysajoneuvojen lähtöliikenne vaatii liikennevalot Mannerheimintielle tontin liittymään sekä Pirttiniemenkadun ja Satamakadun risteyksiin.
Pysäköintitalosta tulee kävelysilta U-rakennuksen kylkeen. Asiakkaita varten silta jatkuu U-osan ja HK-osan vieritse pääaulaan.

9.6. Pysäköintitalon rakentaminen
Pysäköintitalo on suunniteltu rakennetavaksi Mannerheimintien ja Savonradan väliin, nykyiselle
sairaalan pysäköintialueelle. Pysäköintitaloon tulee noin 450 autopaikkaa. Rakennuksen sisäänajo
siirtyy nykyisen pysäköintialueen sisäänajon kohdasta etelämmäksi, lähemmäs liikenneasemaa.
Siirto on tarpeen, koska nykyinen liittymä on liian lähellä Pirttiniemenkadun risteystä.
Rakennuksen kaupunkikuvallinen näkymä on varsin hallitseva, minkä vuoksi Mikkelin kaupungin
kaavoituspäällikkö järjesti keväällä 2014 julkisivuista arkkitehtikilpailun. Pysäköintitalon julkisivua
pyritään ohjaamaan parhaiksi valittujen julkisivujen suuntaan. Pysäköintitalon toteuttajaksi on
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ajateltu erillistä yhtiötä, jolloin se toimisi jatkossa itsenäisesti ja päättäisi myös pysäköintimaksun
suuruudesta. Pysäköintitalon rakentamisen suunnittelu (urakoitsijoiden kilpailuttaminen) on tällä
hetkellä pysähdyksissä sairaalakaavasta tehdyn valituksen vuoksi. Mikkelin kaupunki kiirehtii valituksen käsittelyä hallinto-oikeudessa. Pysäköintitalon rakentaminen on ehdoton edellytys sairaalaalueen kasvavan asiakas- ja henkilöstö volyymin hallinnassa.

Kuva 15. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on toukokuussa 2014 hyväksynyt pysäköintitalon
hankesuunnitelman. Mikkelin kaupungin hallitus on kesäkuussa 2015 ohjeistanut sairaanhoitopiiriä työstämään pysäköintitalon julkisivua kahdella eri vaihtoehdolla, puu- tai metallirakenteisena.
Kuvissa on arkkitehtikilpailutuksen kaksi eri vaihtoehtoa puu- tai metallirakenteisesta pysäköintitalosta.
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9.7. Rakentamiseen liittyvät logistiset ratkaisut
Henkilöstölogistiikka
Sairaala-alueen rakennusten henkilölogistiikan suunnittelu pohjautuu eriytettyihin asiakas- ja henkilökuntavirtoihin. Asiakasmäärä on sairaala-alueella arkipäivisin noin 2350 henkilöä ja henkilökunnan määrä noin 1000 työtekijää (vakansseja 1675, tammikuun 2015 tilanne). Mikkelin kaupungin
organisaatiosta sairaala-alueelle siirtyvät palvelut lisäävät ihmisvirtaa n. 1000:lla päivässä. Toimintojen sijoituksessa on pyritty huomioimaan suurten ihmisvirtojen ohjautuminen mahdollisimman
lähelle sisäänkäyntejä ja rakennusten ensimmäisen kerroksen tasoon. Lisääntyvän henkilöliikenteen johdosta rakennetaan hankkeen ensimmäisessä vaiheessa sairaala-alueen ja radan väliin pysäköintitalo noin 450 autolle.

Kuvio 15. Avopalveluissa päivittäinen kävijämäärä. Avopalveluiden lisäksi osastoilla on n. 240 potilasta päivässä.
Ajanvarauksella tulevat asiakkaat tulevat rakennukseen pääosin kahta eri reittiä, joko Mannerheimintien puolelta pysäköintitalosta ilmatunnelia pitkin tai Maunukselankadun puolelta sairaalan
pääaulaan, josta itseilmoittautumisen jälkeen opastus ohjaa oikeaan kohteeseen. Kävelevien päivystyspotilaiden sisääntulolle rakennetaan uusi sisäänkäynti HK-rakennukseen, nykyisen ajotasanteen viereen, jolloin nykyinen ambulanssi tasanne jää yksinomaan ambulanssiliikenteen käyttöön.
Henkilökunta ohjataan rakennusten pohjakerroksissa oleviin pukuhuoneisiin pääosin Mannerheimintien puolelta P-kerroksen tasossa ja rakennusten eteläpäässä olevasta 1 krs sisäänkäynnistä.
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Ensihoidon uudet tilat rakennetaan nykyisen päivystyksen tilojen viereen siten, että ambulanssitilat tulevat P-kerrokseen. Uuden ambulanssihallin sijoituksen vaikutuksista Mannerheimintien liikennejärjestelyihin on käyty ensimmäisiä neuvotteluja Mikkelin kaupungin kaavoitus- ja liikenneviranomaisten kanssa.
Tavaralogistiikka
Sairaala-alueelle tulevat ja sieltä lähtevät materiaalit kulkevat pääosin Mannerheimintien puolella
olevilta materiaaliyksikön, ravintohuollon ja uutena rakennettavan alueellisen apuvälineyksikön
lastaussilloilta P-kerroksen tasossa. Sisäinen jakelu tapahtuu pääosin P-kerroksen kautta huoltohisseillä eri toimipisteisiin. Sairaalan jätehuolto tapahtuu pääosin K-kerroksen tasossa kulkevia huoltokäytäviä pitkin sairaalan A-osalla oleviin jätehuoltotiloihin.
Toimipisteissä olevien hoitotarvike-, lääke-, vaate-, ja toimistotarvike varastojen täydentäminen
suoritetaan tulevaisuudessa kuten nykyisinkin ns. hyllytyspalveluna. Avohoitoon, ulkopuolisiin toimipisteisiin ja asiakkaille koteihin menevät materiaalit ohjataan tulevaisuudessa suoraan tukkureilta loppukäyttäjälle ilman välivarastointia.
Uudet välinehuollon tilat ovat sijoittumassa lähelle uusia U3 kerroksen leikkaussaleja ja endoskopiayksikköä HK-rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Hoitologistiikkayksikkö sijoitetaan välinehuollon ja leikkaussalien väliin, jolloin leikkaussaleissa käytettävien hoitotarvikkeiden kuljetus
saadaan minimoitua. Hoitologistiikalle rakennettavat varastotilat tulevat myös samaan yhteyteen.
Rakennuksen monimuotoisuuden ja kapeiden käytävien johdosta uusien robotiikkaan perustuvien
ratkaisujen (esim. vihivaunut, tavarahissit) käyttöönotto ei ole toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Sairaalan nykyistä putkipostijärjestelmää kuitenkin laajennetaan laboratorion ja uusien vuodeosastojen, teho-ja valvontayksikön sekä leikkausyksikön välille. Päivystyksen putkipostiasema
siirretään uuteen paikkaan, päivystykseen rakennettavaan näytteenottopisteeseen.
Uudisrakentamisen ja nykyisten hissien peruskorjauksen yhteydessä tullaan henkilö- ja huoltoliikenteelle ohjeistamaan omat erilliset hissit.

10. VANHOJEN RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS
10.1. Hallinto ja talousrakennukset
Hallinto- ja talousrakennukset Q, R, P, T, S eivät varsinaisesti kuulu ESPER-hankesuunnitelmaan,
sillä kustannuksia ei ole sisällytetty ESPER-hankesuunnitelmaan eikä kaikkien talojen saneerauksesta ole tehty päätöksiä. R-rakennuksen saneeraus on käynnistynyt 2015 alussa erillisellä rahoituksella. R-rakennusta tullaan hyödyntämään ESPER-hankkeen väistötilana E-rakennuksen hallinnon siirryttyä R-rakennukseen väistötilojen rakentamisen tieltä. R-rakennuksen peruskorjaussuunnitelmaa on tehty yhteistyössä sairaanhoitopiirin teknisen palvelun ja ESPER-hankkeen kanssa. Rtalon avotoimistotilaratkaisut ovat linjassa ESPER-hankkeen vastaavien tilaratkaisujen kanssa.
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S-rakennuksessa tehdään rakennushistoriallinen selvitys vuoden 2015 aikana, jonka jälkeen arvioidaan rakennuksen hyödyntämismahdollisuus ja mahdollinen käyttötarkoitus. Q-rakennus on mahdollinen sijaintipaikka Moision psykiatrisen sairaalan ”museolle”.
10.2. ”Vanha sairaala”
Niin kutsuttuun vanhaan sairaalaan kuuluvat rakennukset E, D, A, F, C ja B. Näihin rakennuksiin sijoittuu Mielentalo ja Mikkelin kaupungin keskitetty hammashoitola. B-rakennuksessa on myös poliklinikkatiloja 2. kerroksessa ja Etelä-Savon Ensineuvo ja kehittämisyksikkö 3. kerroksessa. F-rakennuksen kolmanteen kerrokseen rakennetaan yhteiskäyttöinen kuntosali.
Rakennukset ovat peruskuntoisia ja niitä odottaa täydellinen perusparannus. E-rakennuksen välipohjat aukaistaan ja niissä olevat hiekka- ja turvepohjaiset eristykset poistetaan ja rakenteet hiekkapuhalletaan. Muiden rakennusten ala-, väli- ja yläpohjat tarkastetaan ja niistä poistetaan kaikki
eloperäinen materiaali ja rakenteet hiekkapuhalletaan. Talotekniset järjestelmät uusitaan kokonaan. Rakennusten ikkunat uusitaan ja Mielentalon osalta ikkunoiden sisälasit ovat turvalasia.
Rakennuksiin rakennetaan uudisosana E- ja A-osia yhdistävä aulatorni, minkä avulla kerrosten toiminta yhdistyy henkilöresursseja säästäväksi ja nykyistä helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi.
A-osan ja E-osan kylkeen rakennetaan lisäksi kerroskohtaiset uudet IV-konehuoneet. Rakennuksen
kerroskorkeus on niin pieni, että sivukonehuone mahdollistaa järkevänkokoisten kanavien rakentamisen.
Rakennuksen 3. kerroksessa (E, D, A ja F osat) on vuonna 2014 toteutettu raskas saneeraus fysiatrian, fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluille. Kyseisessä kerroksessa uusitaan tässä
yhteydessä vielä lämmitys-, ilmanvaihto- ja vesijärjestelmät sekä ikkunat.
10.3. Vuonna 1984 valmistuneet rakennukset
Vuonna 1984 valmistuneet rakennusosat ovat G, H, K, M, N ja O.
H, K, G, M ja N-osien 1. kerrokseen tehdään uuden toimintamallin mukaiset tilat integroituville perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanotoille. Tiloihin sijoitetaan Pankalammelta
siirtyvät Mikkelin kaupungin perusterveydenhuollon 4 aluetiimiä lääkäri-, hoitaja- ja erityistyöntekijävastaanottoineen sekä lisäksi integroitunut geriatrian poliklinikka ja Vaalijalan kuntayhtymän
ylläpitämä kehitysvammapoliklinikka. Lisäksi alueelle rakennetaan kävelevien päivystyspotilaiden
oma sisääntulo ja vastaanottotilat.
Tilat on peruskorjattu vuosien 2005 - 2009 välisenä aikana U-rakennuksen käyttöönoton jälkeen.
Tilat ovat perustekniikaltaan kunnossa, mutta uusi integroitu toimintamalli vaatii tilojen uudelleen
järjestelyä, minkä vuoksi väliseinämuutoksia ja niiden vaatimia taloteknisiä järjestelyjä tehdään
paljon. HK-rakennuksen kolmannessa kerroksessa poissiirtyvien leikkaussalien paikalle rakennetaan uudet tilat välinehuollolle, heräämöille ja valmistelutilat leikkaukseen tuleville potilaille.
Endoskopialle rakennetaan tilat G-rakennuksen kolmanteen kerrokseen. Erityisesti heräämö, ja välinehuollon tilat tullaan saneeraamaan raskaasti. Tilat ovat perustekniikaltaan kunnossa, mutta
uusi integroitunut toimintamalli vaatii tilojen uudelleen järjestelyä, minkä vuoksi väliseinämuutok-
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sia ja niiden vaatimia taloteknisiä järjestelyjä tehdään paljon. U-rakennuksen päivystyksen tilat järjestellään uudelleen ja päivystys laajenee Mannerheimintien puolelle. Laajennusosassa ovat yhteiset sosiaaliset tilat päivystyksen, ensihoidon, kotisairaalan ja osittain kotihoidon henkilöstölle. Päivystys on saneeraamisen ajan väistössä poliklinikka-alueella.
HK-rakennuksen kolmannessa kerroksessa poissiirtyvien leikkaussalien paikalle rakennetaan uudet
tilat välinehuollolle ja heräämöille. Endoskopialle ja rakennetaan tilat G-rakennuksen 3. kerrokseen. Erityisesti välinehuollon tilat ja heräämöt tullaan saneeraamaan raskaasti. U-rakennukseen
rakennetaan 3 uutta hissiä ja yksi hissi korotetaan laajennuksen vuoksi.
10.4. U-rakennus
U-rakennuksen päivystyksen tilat järjestellään uudelleen ja päivystys laajenee sekä Mannerheimintien, että ambulanssitasanteen puolelle. Mannerheimintien puoleiseen laajennukseen tulee yhteiset sosiaaliset tilat päivystyksen, ensihoidon, kotisairaalan ja osittain kotihoidon henkilökunnalle.
Ambulanssitasanteen puoleiseen laajennukseen tulee vastaanotto-, vartija- ja odotustilaa. U-rakennukseen rakennetaan kolme uutta hissiä, ja yksi hissi korotetaan laajennuksen vuoksi. U-rakennuksen P-kerroksessa olevaan silmäyksikön tilat laajenevat, ja niihin tulee pieniä toiminnallisia
muutoksia.

11. TILAJÄRJESTELYT TYÖMAA-AIKANA JA VÄISTÖTILAT
11.1. Sairaala-alueen toimintojen väistö- ja sijoitussuunnitelma
ESPER-hanke on mittava rakennushanke. Sairaala-alueen nykyisistä rakennuksista ja tiloista arviolta 41 % kokee muutoksen seuraavien 5-6 vuoden aikana ja lisäksi alueelle rakennetaan uutta tilaa 18 800 bruttoneliötä eli n. 34 % (nykyinen bruttomassa on n. 54 700). Väistösuunnitelmaan vaikuttaa lisäksi merkittävästi Pankalammen nykyisten tilojen huono kunto ja Pankalammen muutolle
tarveselvityksessä asetettu aikataulu: viimeistään 12/2016. Toisaalta on ilmeisesti mahdollista,
että Pankalammen tilat voidaan asettaa sisäilmaongelmien vuoksi käyttökieltoon jo 2015 lopussa.
Mikäli näin tapahtuisi, olisi Pankalammen toimintojen väistyttävä muihin tiloihin ennen muuttoa
sairaala-alueelle.
Näin laajamittainen uudisrakentaminen, tilojen perusparantaminen ja tilojen muutostyöt aiheuttavat suuren haasteen toiminnalle; minne väistyä rakentamisen tieltä tai miten rakentaminen voidaan vaiheistaa siten, että toiminta tiloissa on mahdollista rakentamisen aikana. ESPER-hankkeessa ei rakenna erillistä väistörakennusta, johon toiminta muuttaisi rakennustöiden ajaksi. Tästä
johtuen eri toimintojen väistymisestä muodostuu pitkä ja haasteellinen ketju, joka varmasti tarkentuu koko rakentamisen ajan.
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Poliklinikkatoiminnan väistösuunnitelma:
1. Nykyinen poliklinikka-alue kokonaisuudessaan väistyy samaan aikaan lokakuussa 2015
”vanhan sairaalan” tiloihin E 4, E ja D 5 sekä E ja D 6. Myös silmätautien yksikkö väistyy Erakennukseen ja toimenpiteiden osalta leikkausyksikköön. Endoskopiayksikkö väistyy leikkausyksikköön ja palvelua jouduttaneen ostamaan myös ulkopuolelta.
2. Poliklinikka-alueen väistön 1. vaihe 11/2015 - 08/2016. Tänä aikana rakennetaan alueelle
päivystyksen väistötilat ja lopulliset tilat ”kävelevien päivystykselle” sekä kahdelle Pankalammen aluetiimille ja osalle väistössä oleville poliklinikoille.
3. Poliklinikka-alueen väistön 2. vaihe 09/2016 - 10/2017. Päivystysalue rakennetaan valmiiksi ja kun päivystys palaa takaisin lopulliseen paikkaansa (nykyinen paikka), voidaan poliklinikka-alueelle, josta päivystys väistyi pois, rakentaa monitilatoimisto ja tilat kahdelle Pankalammen aluetiimille, jotka ovat olleet väistötiloissa E1:ssä 08/2016 alkaen.
4. Poliklinikka-alueen väistön 3. vaihe 09/2016 - 09/2018. Tänä aikana rakennetaan valmiiksi
teho-valvonta -yksikkö ja leikkausyksikkö. Kun teho-valvonta - yksikkö on valmis, voi nykyinen valvonta muuttaa poliklinikka-alueelta pois ja loput väistössä olleet poliklinikat palata
lopullisille paikoilleen.
Kuuman sairaalan väistö- ja sijoitussuunnitelma:
1. Päivystysalue on väistötiloissa poliklinikka-alueella n. 9kk (09/2016- 05/2017). Myös silmätautien yksikkö on väistötiloissa kyseisen ajan.
2. Ensihoito muuttaa suoraan lopullisiin tiloihin 01/2018.
3. Teho-valvonta - yksikkö muuttaa suoraan lopullisiin tiloihin 04/2018.
4. Nykyiset leikkaussalit ja steriilivarasto muuttavat suoraan lopullisiin tiloihin 04/2018.
5. Laajentuva välinehuolto muuttaa uusiin tiloihin HK3 04/2019.
Perhetalon, vuodeosastojen, Mielentalon ja suun terveydenhuollon sijoitussuunnitelmasta:
1. Perhetalo ja kaksi vuodeosastoa rakennetaan 03/2017 - 08/2018
2. Kun Perhetalo ja vuodeosastot on rakennettu, muuttavat mm. neurologian osasto, lastenja naistenosasto, TK-osastot 25 ja 26 uudistiloihin ja Mielentalon rakentaminen voi alkaa.
Mielentalo valmistuu kahdessa vaiheessa. Rakentaminen alkaa 11/2018. Suun terveydenhuollon tilat valmistuvat 09/2019 ja koko Mielentalo valmistuu 03/2020.
Alueellisen apuvälinyksikön, Etelä-Savon Ensineuvon ja endoskopiayksikön sijoitussuunnitelma:
1. Alueellinen apuvälineyksikkö muuttaa Moisiosta nykyisiin välinehuollon tiloihin 03/2020.
2. Etelä-Savon Ensineuvolle peruskorjataan tilat nykyisen päiväkirurgian alueelle (B3)
06/2020.
3. Endoskopiayksikön tila rakennetaan nykyisen leikkausyksikön tiloihin (G3) 06/2018 04/2019.
Hallinnon väistö- ja sijoitussuunnitelma:
1. R-talon remontti valmistuu kahdessa vaiheessa ja rakennus on valmis 2015 lopussa. E-rakennuksen hallinto pääsee muuttamaan R-taloon elokuussa 2015, jolloin E-rakennuksen 6.
kerros vapautuu väistötilaksi.
Muita rakentamisen aiheuttamia häiriöitä:

96

1. Kun välinehuollon ja endoskopian tiloja rakennetaan 3. kerrokseen 06/2018- 04/2019, tulee 2. kerroksen toimintojen H-, K- ja G-rakennuksissa varautua osittaisiin, lyhytaikaisiin
väistöihin ja häiriöihin.
2. Kun nykyistä pääaulaa laajennetaan ja ilmettä modernisoidaan 11/2017 -02/2018, aiheutuu muutostöistä häiriötä kahviolle, neuvonnalle ja muille pääaulan ja sen läheisyyden toiminnoille.
Yhteenvetona voidaan todeta, että toimijoiden on valmistauduttava huolella tulevien vuosien toiminnallisiin muutoksiin ja henkilöstö on sitoutettava muutoksiin ja muuttoihin. Tästä huolimatta
on tiedossa toiminnallisia ongelmia ja ehkä kapasiteettivajettakin, jotka tekevät väistövuosista todella haastavat.
Kts. rakennusten kirjainten selvitykset sivulla 32.

12. KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS
12.1. Perustamiskustannukset
Taulukko 20. Yhteenveto ESPER-hankkeen perustamiskustannuksista. Kustannukset sisältävät rakentamisen ja irtaimiston, kiinteät sairaala-laitteet ja ICT:n. Tarveselvityksen jälkeen hankkeeseen
on lisätty kaupungin neuvolat, sosiaalipalvelut, päihdepalvelut, keskussairaalan päivystyksen uusiminen, apteekin väistö, silmäyksikön muutos ja väistö, viherkompensaatio, aula- ja neuvottelutilat
sekä välinehuollon siirto uuteen paikkaan.
KUSTANNUSTEN YHTEENVETO
SAIRAALAN RAKENTAMINEN
IRTAIMISTO
KIINTEÄT SAIRAALAITTEET (KSL)
ICT
VARAUS
PYSÄKÖINTITALO
TERMINAALISILLAT
EVAKKOJÄRJESTELYT

72 862 000,00 €
4 672 000,00 €
5 244 000,00 €
2 695 000,00 €
6 486 000,00 €
8 500 000,00 €
1 670 000,00 €
2 602 000,00 €

YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN (viher ja taide)

1 000 000,00 €

INVESTOINTIKUSTANNUS

105 731 000,00 €
(Haahtelaindeksi: 2/2015 = 75)

VERTAAMINEN TARVESELVITYKSEEN 25.3.2013, JONKA
KUSTANNUSARVIO OLI:

99 000 000,00 €
(Haahtelaindeksi: 3/2013 = 75)
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12.2. Irtaimisto ja kiinteät sairaalalaitteet (KSL)
Taulukko 21. Kustannusarvio irtaimiston ja kiinteiden sairaalalaitteiden hankinnalle.
Irtaimisto
Mielentalo

KSL-laitteet

1 130 000,00 €

60 000,00 €

Hammashuolto

35 000,00 €

641 000,00 €

Poliklinikka-alue

685 000,00 €

273 000,00 €

Perhetalo

1 426 000,00 €

274 000,00 €

Kuuma sairaala

1 266 000,00 €

3 996 000,00 €

Yleiset tilat
YHTEENSÄ

130 000,00 €
4 672 000,00 €

5 244 000,00 €

12.3. Suhdanteiden vaikutus rakentamis- ja investointikustannuksiin
Tällä hetkellä investointien taso Suomessa ja Etelä-Savossa on varsin alhainen, mikä näkyy tarjoushinnoissa. Tarjoushintojen vaihtelu voi olla 10-20 % suhdanteista riippuen. Julkiset hankinnat on
pyrittävä sijoittamaan alhaisen suhdanteen vaiheeseen koska tällöin julkiset hankinnat voivat tasata suhdannevaihtelua ja lisätä työllisyyttä työttömyyden kasvaessa. ESPER-rakentaminen alkaa
alhaisen suhdanteen tilanteessa vuoden 2015 lopulla ja on ennakoitavissa, että matalasuhdanne
tulee jatkumaan seuraavat pari vuotta.
12.4. Hankkeesta saavutettavat hyödyt
1. Asiakkaiden palveluprosessit tehostuvat
SOTE-palveluiden integroituminen sairaala-alueelle mahdollistaa asiakkaille ja potilaille sujuvammat ja tehokkaammat hoito- ja palveluketjut. Toisin sanoen asiakkaiden prosessit tehostuvat ja he
saavat enemmän vastinetta käynneille ja SOTE-palveluiden kustannuksille. Toiminnallisista hyödyistä on kirjoitettu tämän hankesuunnitelman useissa kappaleissa.
2. Vuodeosastopaikkojen väheneminen
Avohoidon lisääntyessä pystytään sairaalan vuodepaikkojen lukumäärää vähentämään nykyisestä
276 paikasta (tilanne 1.6.2015, sisältää 50 terveyskeskuksen akuuttihoitopaikkaa, mutta ei sisällä
valvonta- ja päivystysosaston paikkoja) hankkeessa suunniteltuun 227 vuodepaikkaan, mistä koituu merkittäviä kustannussäästöjä.
3. Päällekkäisten toimintojen yhdistäminen
Päällekkäisiä toimintoja voidaan karsia etenkin seuraavissa tukipalveluissa: hallinto, palkanlaskenta, talouspalvelut, tietohallintapalvelut, henkilöstöhallinto ravintohuolto, väline/laitehuolto,
tekninen tuki, materiaalihuolto, luento- ja kokoustilat, kanttiinipalvelut, pesulapalvelut, siivouspalvelut.
Myös kliinisessä työssä voidaan toiminnallisen ja hallinnollisen yhdistymisen seurauksena tarkastella työn jakamista uudella ja vaikuttavalla tavalla. Vuodeosastopaikkojen vähentyessä voidaan
resurssia siirtää avopalveluihin ja jalkautuviin palveluihin. Yhdistyneen henkilökunnan eläkepoistu98

maksi on vuosittain arvioitu noin 50 henkeä. Jos seuraavan kuuden vuoden aikana henkilökuntamäärää pystytään vähentämään kahden vuoden poistuma (noin 100 henkeä) vastaa se noin 4 miljoonan euron kustannusta (ks. taulukko alla).
Toisaalta on huomioitava, että eläköityminen aiheuttaa haasteen henkilöstön saatavuudelle, erityisesti erityisosaajien kohdalla.
Integroituvat toiminnot:
 geriatrian pkl / perusterveydenhuollon muistipoliklinikka (aloittaa 3/2015)
 fysiatria / perusterveydenhuollon fysioterapia (aloittanut 2014)
 laboratorio ja kuvantamistoiminnot
 päivystys/ ensihoito/ kotisairaala
 äitiys- ja lastenneuvola/lastentautien- ja naistentautien pkl/lapsiperheiden sosiaalityö
 suun terveydenhuolto/hammas- ja suu- ja leukakirurgia
 mielenterveysvastaanotot/psykiatria/päihdepalvelut/lastensuojelu
 terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon vuodeosastojen profiilien yhteensovittaminen
 yleislääkäreiden ja erikoislääkäreiden yhteistyö ja työnjako
4. Muut hyödyt
Henkilökunnan siirtyminen samaan toimipaikkaan vähentää päivittäistä liikkumista eri toimipisteiden välillä, josta koituu huomattavaa työn tehostumista ja sitä kautta kustannussäästöjä. Lisäksi
toiminnasta poistuvien kiinteistöjen (n. 19 %) ylläpitokustannukset jäävät pois ja uusien energia
tehokkaasti rakennettavien rakennusten ylläpitokustannukset ovat pienemmät kuin nykyisten vanhojen rakennusten. Myös vapautuvat kiinteistöt ja alueet mahdollistavat niiden uudelleen käytön
ja kaavoituksen uusille käyttötarkoituksille.

Kuva 16. ESPER-hankesuunnitelmaan sisältyvä tilasäästö on n. 19 %.
Tällä hetkellä sairaanhoitopiirin ja Mikkelin SOTE:n palveluiden käytössä on yhteensä n. 93.000
brm². Laskennassa on kaupungin SOTE:n osalta huomioitu vain sairaala-alueelle siirtyvien palveluiden käyttämä tilamäärä. 2020 lopussa, kun rakentaminen on saatettu päätökseen, on palveluiden
käytössä n. 74.900 brm², mikä tarkoittaa 19,25 % tiivistymistä. Laskelmaan on sisällytetty Moision
neurologinen kuntoutusosasto, joka tulee sijaitsemaan Kyyhkylässä (tilatarve 1400 brm²).
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5. Saavutettavat taloudelliset hyödyt
ESPER-hankkeelle on asetettu 5 % kustannushyötytavoite jo tarveselvityksessä, mikä tarkoittaisi
11,35 milj.€ kustannussäästöä vuodessa suhteutettuna vuoden 2015 sairaanhoitopiirin ja kaupungin SOTE:n talousarvion käyttömenoihin (yhteensä käyttömenot 227 milj.€; sairaanhoitopiiri157milj.€ ja kaupunki 70milj.€). Kaupungin osalta käyttömenoista on poistettu hoidon ja hoivan menot sekä erikoissairaanahoidon menot. Suunnitellun ESPER-investoinnin suuruus (105,7
milj.€) on n. 47 % vuoden käyttötalousmenoista, mikä tarkoittaa n. 6 kuukauden käyttömenoja.
Taulukko 22. Arvio hankkeen taloudellisista hyödyistä. 7,364 milj.€ on 3,2 % säästö suhteessa vuoden
2015 käyttömenoihin. Tarvittava lisäsäästö toteutuu toimintojen tehostumisesta. Lopullinen säästötavoite
toteutuu v. 2020 alkaen kun koko hanke on valmis ja yhdistyneet toiminnot sijaitsevat sairaala-alueella.
Saavutettava hyöty
Kiinteistönhoito
Siivous
Tilavuokrat
Vuodeosastopaikkojen supistuminen*
Matkat, aikasäästö, taksikulut
Henkilöstökulut (eläköityminen)
YHTEENSÄ

€ vuodessa
441.000
986.000
787.000
1.000.000
150.000
4.000.000
7.364.000 €

*Uudistuvien vuodeosastojen toimintamalli, potilaiden hoitoisuus ja erityisesti tukipalveluiden organisoiminen määrittävät henkilökuntamäärän ja -rakenteen. Mikäli oletetaan, että hoitajamitoituksessa käytettävä hoitaja/potilassuhde säilyy nykyistä vastaavana, vähentyisi hoitohenkilökunnan määrä nykyisestä 332:sta (sisältää vakinaistetut
vuosilomien sijaiset) 280:een. Vähenemästä 20 hoitajatoimea koskee nykyisen akuuttiosaston toimintaa ja 32 erikoissairaanhoidon vuodeosastotoimintaa. Mikäli vähenevästä henkilökunnasta puolet sijoitettaisiin avopalveluihin ja
puolet poistuisi, seuraisi tästä vähenemästä laskennallisesti n. 1 miljoonan euron säästö palkkakuluissa.

Osana jatkuvaa kehittämistä jatketaan panos-tuotos -suhteen tunnistamista ja parantamista. Meneillään olevista tuottavuusohjelmista voidaan saada paras mahdollinen hyöty analysoimalla toimintaa esim. lean-menetelmällä.
12.5. Rahoitussuunnitelma
Rakennusinvestointi on tarkoitus toteuttaa sairaanhoitopiirin omaan taseeseen ja osaan laitteista
käytettään leasing-sopimuksia lukuun ottamatta pysäköintitaloa. Pysäköintitalo rakennetaan tytäryhtiö Mikkelin Sairaalaparkki Oy: taseeseen. Investointiin on varauduttava vuosien 2016-2020 talousarvioissa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Hanke ei edellytä maanhankintaa eikä -vuokrausta. Investointi rahoitetaan lainarahoituksella ja investointivaiheessa tulee merkittäviä lisäkuluja väistötiloista. Lainarahoituksen vaihtoehdot selvitetään erikseen. Osa sairaanhoitopiirin toiminnoista on vuokratiloissa kunnes koko investointi on valmis.
Investoinnin poistoajat määräytyvät sairaanhoitopiirin voimassa olevan Kilan ohjeistuksen mukaisen poistosuunnitelman mukaisesti. Sairaalarakennusten kohdalla 30 vuotta, pysäköintitalo 30
vuotta, laitteille 5 vuotta, sovelluksille 4 vuotta sekä irtain kalusto 4 vuotta. Rahoitustarve tulee
asettaa siten, että vuosikate kattaa poistot. Laina-aikoina käytetään pitkiä lainasopimuksia. Uuden
lainakannan korkomenojen laskennassa käytetään 2 % korkokantaa, joka sisältää marginaalin. Lainakannan korot suojataan osittain.
100

Rahoituksesta tehdään erillinen suunnitelma, jotta pystytään tarkasti arvioimaan korkojen ja poistojen vaikutus investointijaksoa pidemmälle ajalle. Olettamuksena on, että jatkossakin investointikustannukset laskutetaan tuotteina kunnilta perussopimuksen mukaisesti. Karkea arvio hankkeen
poistojen ja korkojen vaikutuksesta kuntalaskutukseen on + 4-5 %, kun koko investointi on tehty
2020. Investoinnin kokonaishyötyjen tulee silloin olla investointikuluja suurempia.
Taulukko 23. ESPER-kustannusten jakautuminen 2015-2020.
vuosi
vuosikustannus €
kumulatiivinen
kustannus €
kustannusten
kohdistuminen

2015
3 040 000
3 040 000

2016
22 109 000
25 149 000

2017
29 299 000
54 448 000

2018
20 170 000
74 618 000

2019
23 113 000
97 731 000

2020
8 000 000
105 731 000

väistötilat,
Kuuma sairaala, pklalue, Perhetalo

väistötilat,
Kuuma sairaala, pkl-alue,
Perhetalo,
aula, pysäköintitalo

väistötilat,
Kuuma sairaala, pkl-alue,
Perhetalo,
aula, pysäköintitalo, kulkusillat, Mielentalo

Kuuma sairaala, pklalue, perhetalo, kulkusillat, Mielentalo

Kuuma sairaala,
Perhetalo,
Mielentalo

Mielentalo ja
ympäristörakentaminen

13. SUUNNITTELU- ja URAKKAMUODOT
Rakentamisen osalta esitetään seuraavaa suunnittelu- ja urakkamenettelyä:
1. Pysäköintitalo. Pysäköintitalo toteutetaan erillisen osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön
lukuun kokonaisvastuu-urakkana (KVR), mikä sisältää sekä suunnittelun, että toteutuksen.
Pysäköintitalo oli jo KVR-urakkalaskennassa kesällä 2014, mutta asemakaavasta tehdyn valituksen vuoksi urakkalaskenta keskeytettiin.
2. Väistötilat E 4, E 5 ja E 6. Väistötilojen suunnittelussa käytetään ESSHP Ky:n puitesopimussuunnittelijoita. Rakentaminen toteutetaan puitesopimusurakoitsijoiden kanssa.
3. Poliklinikka-alue. Poliklinikka-alueen suunnittelu ja urakointi kilpailutetaan erillisenä kokonaisuutena. Aikataulussa pysyminen edellyttää urakkamuodoksi laskutyöurakkaa, tavoitehintaurakkaa tai projektinjohtourakkaa.
4. Kuuman sairaalan U-uudisrakentaminen. Kuuman sairaalan suunnittelu kilpailutetaan ja
kokonaisuuteen otetaan mukaan kaikki loput rakennusvaiheet. Kilpailutettavat suunnittelualat ovat:
 pääsuunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu
 sisustussuunnittelu
 vihersuunnittelu
 puhtaussuunnittelu
 rakennesuunnittelu
 pohjatutkimus ja geo-suunnittelu
 lvia-suunnittelu
 sähkösuunnittelu
 ICT-suunnittelu
 palotekninen suunnittelu
 puhtaudenhallinta
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Kuuman sairaalan rakentaminen kilpailutetaan kokonaishintaisena jaettuna urakkana, jossa rakennusurakoitsija on pääurakoitsija ja muut urakoitsijat ovat alistettuja sivu-urakoitsijoita.
Sivu-urakoita ovat alustavasti:
 LV-urakka
 IV-urakka
 sähköurakka
 muuntamourakka
 varavoimaurakka
 automaatiourakka
 turva-urakat
 putkipostiurakka
 hissiurakka
 kiinteät sairaalalaitteet (KSL)
Erillishankintoja ovat mm:
 elementtitoimitus
 IV-koneet
 irtaimisto
 ICT
 puhtaudenhallinnan valvonta
5. Rakennus V (perhetalo ja kaksi vuodeosastoa). Perhetalon urakkakilpailu tehdään samalla

periaatteella kuin Kuuma sairaala.
6. Mielentalo, rakennukset: E, D, A, F, C, B. Mielentalon urakkakilpailu tehdään samalla periaatteella kuin Kuuma sairaala.
7. Välinehuolto, heräämöt, endoskopia, aula ja neuvotteluhuoneet: G, H, K, M, N, O, U. Tämän osan kilpailutus tehdään samalla periaatteella kuin edellä mainitut. Tiloista osa on erillisinä olevia tiloja, ja ne voidaan toteuttaa myös puitesopimuskumppaneiden toimesta.
Julkinen hankinta ja puitesopimusurakoitsijat.
Kun rakentamisen kustannukset ylittävät EU:n julkisen hankinnan kynnysarvot, on hankinta kilpailutettava Hilma-portaalissa EU-kynnysarvon ylittävän hankintasäännön mukaisesti. ESPERrakentamisessa on osa pienemmistä saneerauksista mahdollista tehdä kilpailutettujen puitesopimusurakoitsijoiden kanssa. Tällöin tulee valittuja puitesopimuskumppaneita olla useampia,
joiden kesken voidaan nopeasti järjestää minikilpailuja.

14. ESPER -RAKENTAMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA
ESPER-hankkeen nollavaihtoehto on tilanne, jossa nykytilanteeseen ei tehdä mitään muutoksia.
Tässä vaihtoehdossa somaattinen erikoissairaanhoito jatkuu nykyisissä tiloissa, psykiatriset ja päihdepalvelut jatkuvat Moisiossa sekä lähes kahdessakymmenessä eri palvelupisteessä eri puolilla
Mikkelin kaupunkia. Lisäksi terveysasemat, neuvolat ja hammashoitolat jatkavat nykyisissä tiloissa,
joista osa on käyttökelpoisia, mutta etenkin Pankalammen kiinteistön korjaus olisi laskelmien mukaan kannattamaton investointi sekä rakennusteknisesti että toiminnan ja tuottavuuden näkökulmasta.
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Nollavaihtoehto tarkoittaisi ensinnäkin nk. integraatiohyödyn menettämistä. Mikkelin kaupungin
perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut jatkuisivat sekä toiminnallisesti että fyysisesti erillisinä.
Hallinnosta, logistiikasta, tukipalveluista ja tilaratkaisuista ei saataisi tuottavuushyötyä. Myös muiden jäsenkuntien peruspalveluiden palveluketjujen ja prosessien yhtenäistäminen ja erikoissairaanhoidon tuki peruspalveluihin jäisi tekemättä.
Nollavaihtoehdossa Mikkelin kaupungin pääterveysasemalle olisi joka tapauksessa löydettävä uudet tilat, jos ei sairaala-alueelta, niin jostakin muualta. Tässä tapauksessa palvelut jäisivät fyysisesti
erilleen ja röntgenkuvaukset ja laboratorion näytteenottopisteet olisivat todennäköisesti eri paikassa kuin lääkärien vastaanotot tai vaihtoehtoisesti näiden palveluiden kustannukset olisivat hajautettuina suuremmat.
Mikäli psykiatrinen sairaalahoito jatkuisi Moisiossa, ei päivystystä kyetä integroimaan yhteispäivystykseen ja päivystyskustannuksissa ei saada säästöjä. Myös logistiikka Moisioon on lisäkustannus
verrattuna samalla sairaala-alueella toimimiseen. Moision tilat tulisivat joka tapauksessa tarvitsemaan peruskorjauksen, mutta korjauksella ei kuitenkaan pystyttäisi rakentamaan nykyaikaisen
psykiatrian edellyttämiä tiloja ja korjauksesta huolimatta Moision sairaalan tiloista ei saataisi tehokkaita. Psykiatriapula vaatisi integroitua toimintaa, jotta erityisasiantuntijoiden työaika ei kuluisi
siirtymisiin monien eri palvelupisteiden välillä.
Keskussairaalassa on lukuisia korjaus- ja muutosrakentamisen tarpeita. Nykyisten leikkaussalien
käyttöikää ei voida määrättömästi jatkaa vaan ne olisi uusittava lähivuosina. Yhteispäivystyksen
tilat käyneet ahtaiksi ja uusi päivystysasetus asettaa uusia vaatimuksia päivystystoiminnalle ja
myös päivystyksen tuleva volyymin kasvu edellyttäisi päivystysalueen uudistamista. Sosiaali- ja kriisipäivystykselle, ensihoidolle ja kotisairaalatoiminnalle ei nykyisissä tiloissa myöskään löydy ratkaisua. Ensihoidon kenttäjohdon nykyiset tilat vanhassa psykiatrisessa päiväsairaalassa ovat väliaikaisratkaisu. Ensihoidon integrointi päivystykseen edellyttää ambulanssien, ensihoidon henkilökunnan ja johtokeskuksen sijoittumista päivystyksen välittömään läheisyyteen. Tämä ei ole mahdollista nykytiloissa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyisissä tiloissa voidaan kohtuullisilla remonteilla turvata somaattisen erikoissairaanhoidon toiminta, mutta välttämättömät ja olennaiset toiminnan muutokset ja merkittävät tuottavuushyödyt jäisivät tavoittamatta. Todelliset toiminnalliset muutokset ja
merkittävä tuottavuuden kasvu eivät onnistu ilman merkittäviä tilasaneerauksia, vanhoista luopumista, uuden ja uudistetun rakentamista eli investointia tulevaisuuteen.
Mikäli ESPER-hankkeeseen lähdetään, arvioidaan saavutettavan seuraavia vaikutuksia:
1. Väestöön kohdistuvat vaikutukset
Kaupungin peruspalveluiden keskittäminen sairaala-alueelle pidentää joidenkin henkilöiden matkaa palveluihin. Toisaalta keskussairaalan sijainti torin ja matkakeskuksen välittömässä läheisyydessä helpottaa kulkua sairaala-alueelle verrattuna aiempiin palveluihin
(Pankalampi, Moisio), jotka on ollut hankala saavuttaa julkisilla kulkuneuvoilla. Uudessa tilanteessa palvelukokonaisuudet ovat helpommin saatavilla, kun peru- ja erityispalveluiden
lisäksi myös laboratorio- ja kuvantamispalvelut ovat saman katon alla. Palvelujen saavutettavuus edellyttää pysäköintitalon saamista sairaalan lähelle.
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Yhdenvertaisuus kuntayhtymän asukkaiden välillä edellyttää erikoissairaanhoidon tuen
saamista kaikkiin alueen terveyskeskuksiin; fyysisesti tai virtuaalisesti. Potilaan valinnanvapauden myötä asukkaat voivat valita palvelupisteensä koko kuntayhtymän alueen pisteistä.
Nk. monialapäivystys tehostaa 24/7 laaja-alaisten palveluiden saatavuutta ja parantaa
myös hoidon laatua.
2. Henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset
Sairaala-alueen uudistaminen on monivuotinen hanke, jonka toteuttaminen on haastavaa
24/7 sairaalatoiminnan jatkuessa. Moniportainen ja - vaiheinen väistöruljanssi tulee olemaan henkilöstölle hyvin kuormittava vaihe useiden vuosien ajan. Väistöt tulevat edellyttämään useita vaiheistettuja muuttoja remontin ja uudisrakentamisen alta. Hyvästä suunnittelusta huolimatta pöly, melu, logistiikka yms. haasteet lisäävät työn kuormittavuutta.
Toiminnalliset muutokset tuovat myös omat haasteensa ja muutoksen johtamiseen on erityisesti panostettava. Uudenlaiset yhteistyökuviot, uudet asiakasryhmät ja muutokset
esim. työtilaratkaisuissa edellyttävät myös joustavuutta ja uutta asennetta henkilöstössä.
Toisaalta tuloksena on entistä toimivammat, modernit tilat, joissa paitsi asiakkaiden myös
henkilöstön viihtyvyyteen on panostettu. Asiantuntijoiden rekrytoinnin voidaan arvioida
helpottuvan, kun tilat, laitteet ja toimintaprosessit on laitettu kuntoon.
Uudet työtavat, etätyöskentely alueen terveysasemilla, sähköiset palvelut sekä konsultaatiotoiminnan kasvu muuttavat myös asiantuntijoiden arkea. Hyvällä tilasuunnittelulla sekä
apuvälineillä ja automaatiolla voidaan myös vähentää työn kuormittavuutta (nostot, kuljetukset, siirtymiset, logistiikka) ja suunnata hoitohenkilökunnan työpanosta tukitoiminnoista
varsinaiseen hoitotyöhön.
3. Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset
Uusilla kiinteistöratkaisuilla pyritään muuntojoustavuuteen, ekologisuuteen, energiatehokkuuteen sekä kuntouttavaan ja parantavaan ympäristöön (healing environment). Kaupungin kaavoituksessa on määritetty Perhetalon tontille ja koko sairaala-alueelle viherrakentamista, joka huomioidaan suunnittelussa. Tutkitusti potilaiden, omaisten ja työntekijöiden
hyvinvointia voidaan tukea tilasuunnittelun avulla (luonnonvalo, kasvit, värit, taide). Liikenneratkaisut ja logistiikka, sekä rakennuksen lämmitys, viilennys, ilmanvaihto ja jätehuolto
suunnitellaan optimaalisesti. SOTE-palveluiden tiivistäminen vähentää logistiikasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Henkilöstölle ja asiakkaille on tarjottava mahdollisuus kulkea
paitsi julkisilla kulkuneuvoilla, myös kävellen ja pyörällä sairaala-alueelle. Pitkämatkalaisille
ja liikuntarajoitteisille pysäköintitalo on tarpeen. Tietotekniikkaratkaisuilla ja jalkautuvilla
palveluilla pyritään kehittämään palveluita niin, että sairaala-alueelle ei tarvitsisi välttämättä tulla kaikissa asioissa.
4. Organisaatioon kohdistuvat vaikutukset
SOTE-järjestämislakiin liittyen on maakunnassa vireillä uuden kuntayhtymän perustaminen.
Tässä prosessissa suunnitellaan myös organisaatiomuutokset, joten ne jätetään tässä tarkastelun ulkopuolella.
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5. Taloudelliset vaikutukset
Hankkeessa tavoitellaan tuottavuuden merkittävää paranemista ja kustannusten nousun
hillintää. Uudistettu kiinteistöratkaisu vähentää merkittävästi käytössä olevia neliöitä ja tiivistää palveluita yhteen paikkaan. Tämä näkyy säästöinä kiinteistökuluissa ja logistiikkakuluissa. Hallinnon ja tukipalveluiden integroinnista arvioidaan saatavan säästöjä myös henkilötyövuosiksi laskettuina.
Pysäköintitalon toiminnassa on ratkaistava pysäköinnin maksullisuus, jolloin tätä investointiosuutta voitaisiin kattaa parkkimaksuilla.

15. RISKIEN ARVIOINTI
Riskianalyysissä arvioidaan koko hankkeen mahdollisia heikkoja kohtia ja pyritään kuvaamaan ratkaisuja riskienhallintaan. Riskien arvioinnissa on todettavissa jo nykytilan haasteet: lääkärivaje
sekä alueen terveyskeskuksissa että keskussairaalassa, nykyisiin kiinteistöihin ja muuhun infraan
liittyvä korjausvelka ja epätarkoituksenmukaiset tilat sekä tuottavuuteen ja toiminnan laatuun liittyvät haasteet.
Mikäli koko hanke jää toteuttamatta ja/tai lykkääntyy vuosilla, niin seurauksena on todennäköisesti tuottavuustavoitteiden menettäminen ja suurimpana riskinä koko 24/7 päivystävän erikoissairaanhoidon sairaalan alasajo.
Taulukko 24. Riskiarvioinnin taulukko.
RISKI ja toteuma 2015

Riskin todennäköisyys
matala

Toteutuneen riskin vaikutus
Hankkeen kannatus
heikko
Pelko palveluiden menettämisestä

Hankkeen avainhenkilöriski:
hankehenkilöstö on lyhyillä, määräaikaisilla sopimuksilla

kohtalainen

Hankesuunnittelun aikataulu venyy

ESH-henkilöstön saatavuus
rekrytointiongelma (erikoislääkärit)

erittäin korkea

24/7 päivystyssairaalan
toiminta vaakalaudalla

Muun SOTE-henkilöstön
saatavuus

korkea

Perustoiminta vaarantuu
ostopalveluiden ja ulkoistaminen lisääntyy

Väestön ja asiakkaiden sitoutuminen hankkeeseen

Toimenpiteet riskin hallitsemiseksi
ja vastuu
Tiedotus
Asukasraadit, järjestöjen mukaan ottaminen suunnitteluun
Sairaanhoitopiirin johtaja ja johtajaylilääkäri
Hanketoimiston vahvistaminen,
avainhenkilöiden sitouttaminen, kannustaminen
Sairaanhoitopiirin johtaja

Rekrytointistrategia,
Vuosikello, Proaktiivinen rekrytointi
eläkepoistuma huomioiden,
Kannustava henkilöstöpolitiikka
Myönteinen työnantajamaine
Henkilöstöpäällikkö, sairaanhoitopiirin hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja
katso edellä
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Poliittinen riski valtakunnallisesti: tulevan lainsäädännön epäselvä tilanne

korkea

Alueellinen ja seudullinen
päätöksenteko ja sitoutuminen vaarassa

Poliittinen riski maakunnassa

korkea

katso edellä

Investoinnin rahoittaminen,
korkotaso on matala
kuntarahoitus toimii hyvin
Hankkeen kustannusten
nousu sovitusta

matala

korkotason nousu
vakuudet
kuntien tasapuolinen
osallistuminen ja vastuu
pääomakustannusten karkaaminen

DRG-hintojen nousu investoinnin vuoksi
SOTE-kustannusten nousu
ikärakenne ja palvelutarpeen kasvu ja väestön väheneminen

kohtalainen

kuntalaskutuksen kasvu

kohtalainen

taloudellinen kantokyky
ei riitä

Imagoriski
Brändin valmistelu ja
hankkeen positiivinen näkyvyys alueellisesti ja valtakunnallisesti
Henkilöstön sitouttaminen
hankkeeseen/ muutokseen,
muutosvastarinta

matala

Hanke saa negatiivista julkisuutta

korkea

hankkeen toteutus vaarantuu, toiminta jatkuu
’entisellään’
jarrutuskitka,
henkilöstön menetys

Kaavoituksen eteneminen

kohtalainen

rakentaminen viivästyy,
kustannukset nousevat

Rakentamisen aikainen
väistötilojen toimivuus

korkea

Sairaalan toiminnan turvallisuusriskit työmaan aikana.

Kohtalainen

henkilöstö väsyy,
potilaat tyytymättömiä,
tuottavuus laskee,
toiminnan laatuongelmia
(melu, pöly, puhtaus, logistiikka)
Sairaalan toiminta vaarantuu rakenteellisesti
sekä toiminnallisesti työmaan aikana.

matala

Avoin ja läpinäkyvä valmistelu, ESPERin integraatio maakunnan yhteiseen
SOTE-hankkeeseen,
Hankkeesta tiedottaminen
Sairaanhoitopiirin johtaja
katso edellä
ESPER-hankkeen sitominen maakunnan SOTE-tuotantokuntayhtymän perustamiseen,
Yhteisten tavoitteiden ja keinojen hakeminen
Sairaanhoitopiirin johtaja
Hyvä hankesuunnittelu
Sairaanhoitopiirin johtaja

Hyvä hankesuunnittelu,
Hankemuutoksista pidättäytyminen
investointipäätöksen jälkeen,
Kilpailuttaminen,
Sopimustenhallinta ja kontrolli
Hankejohtaja ja projektijohtaja
Edellyttää tuottavuuden nostamista
Sairaalajohtaja
Koko ESPER-hanke tähtää tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseen. Lisäksi työnjakoa maakunnan sisällä sekä ERVA-alueella on kehitettävä.
Sairaalajohtaja ja johtajaylilääkäri
Hyvä viestintästrategia ja tiedotus
Korkea profiili
Hankkeen hyvä suunnittelu
Sairaanhoitopiirin johtaja
Muutosjohtaminen
Tiedotus
Aikaresurssit suunnitteluun osallistumiseen
Sairaalajohtaja, henkilöstöpäällikkö,
keskijohto
Kaavavalituksen käsittelyn kiirehtiminen.
Mikkelin kaupunki
Huolellinen suunnittelu ja aikataulutus,
Tarvittava aikaresurssi ja tuki sisäisiin
muuttoihin.
Turvallisuuspäällikkö ja Tukipalvelujohtaja
Huolellinen riskiarviointi, jossa määritellään toimenpiteet ja vastuuhenkilöt.
Turvallisuuspäällikkö, Sairaalajohtaja
ja Infektioylilääkäri
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Työturvallisuusriski rakentamisessa

Kohtalainen

Työmaan tilapäinen pysähtyminen, avainhenkilöiden loukkaantuminen,
oikeudelliset vastuut.

Hankeorganisaation ja linjaorganisaation työnjako
ja yhteistyön sujuvuus

Kohtalainen

ICT-ongelmat
verkot, kaapelit, koneet,
ohjelmat

korkea

päällekkäistä työtä, skismaa,
tehtävien väliinputoamista
katkoksia, lisäkustannuksia, toiminnan häiriintyminen

Hanke/projektihallinta

Kohtalainen

Kokonaisuus ei pysy käsissä, talous, aikataulutus,
toiminta vaarantuu

SOTE-integraatio ei toteudu

kohtalainen

Palveluiden suurkuluttajien prosessit eivät hallinnassa, volyymit ja kustannukset nousevat

Muiden kuntien palveluiden kehittäminen

matala

Sairaala-alue kehittyy ja
palvelut muualla jäävät irrallisiksi/erillisiksi,
Kuntien sitoutuminen
hankkeeseen heikkenee

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen jää marginaaliin
Korjaavat palvelut /erikoispalvelut painottuvat
liikaa suhteessa peruspalveluihin
Restoratiivinen ympäristö
(healing environment)

kohtalainen

Kustannusten nousu,
epätarkoituksenmukainen
vaste palvelutarpeeseen
Kustannusten nousu,
epätarkoituksenmukainen
vaste palvelutarpeeseen

Ekologiset näkökohdat

matala

kohtalainen

matala

Rakennettu ympäristö ei
tue paranemista/ kuntoutumista,
Henkilöstö ei viihdy
Rakennusten energiatehokkuus ei parane, kustannukset nousevat

Tarjousasiakirjoissa ja sopimuksissa
vastuunjako aukottomaksi, vastuu tilaajan turvallisuuskoordinaattorilla ja
työmaan päätoteuttajalla.
Turvallisuuspäällikkö ja Projektipäällikkö
Selkeät toimenkuvat ja vastuun määrittelyt
Sairaanhoitopiirin johtaja
Tietohallinnon sitominen tiiviisti
hankkeeseen (toiminnallisesti ja teknisesti)
Tietohallinnolle sekä aika- että
htv/euroresurssia muutoksiin
Tietohallintopäällikkö
Projektitoimistoon riittävä vahvuus ja
osaaminen,
Tarvittaessa ulkoinen tuki projektin
hallinnoimiseen
Hankejohtaja ja projektijohtaja
Suunnitteluyhteistyö yhdessä kuntien
kanssa,
ESSO-hanke
Ylilääkäri (ESSO-hanke) ja Muutosjohtaja (Mikkelin kaupunki)
Tiivis yhteistyö kuntien kanssa,
Lähipalveluiden määrittely,
Etävastaanotot, sähköiset palvelut,
yhteiset palveluprosessit
Pth-yksikkö ja alueen perusturvajohtajat
Tiivis yhteistyö kuntien kanssa
Hallintoylihoitaja ja
Muutosjohtaja (Mikkelin kaupunki)
Tiivis yhteistyö kuntien kanssa
Muutosjohtaja (Mikkelin kaupunki)
Ylilääkäri (ESSO-hanke)
Huolellinen suunnittelu
Prosenttilinja: taideratkaisut tiloihin
Projektijohtaja ja arkkitehti
Huolellinen suunnittelu
Projektijohtaja ja tukipalvelujohtaja
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