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SUUTARNIEMEN ALUEELLE Sa-
vonlinnaan on alkanut raken-
tua uusi asuinalue, kun kun-
nallistekniikkaa on rakennettu 
alueella kesäkuusta alkaen. 
Ensimmäisten omarantaisten 
omakotitonttien tarjouskil-
pailu on 18.9.–18.10.2021 
välisenä aikana.

Tarjouskilpailussa on nyt 
mukana viisi omarantaista 
omakotitonttia. Tontit sijaitse-
vat Suutarniemen etelärannalla, 
Suutarniemenkadun alkupäässä.

Tonttien pohjahinnat ovat 
noin 50 000 – 80 000 euroa 
tontin koosta riippuen. Ra-
kennusoikeutta isommilla 

tonteilla on 300+50+25 k-m2 
ja pienemmillä tonteilla 
300+25 k-m2. Rakennusta-
paohjeet antaa Savonlinnan 
kaupungin rakennusvalvonta 
ja rakentamaan tonteille pää-
see vuonna 2022.

Tarjouskilpailussa mukana 
olevat tontit on merkitty 
maastoon ja niihin voi käydä 
omatoimisesti tutustumassa 
25.–26.9. ja 9.–10.10. Alueen 
kunnallistekniikan rakenta-
minen on vielä käynnissä ja 
koska alue on työmaa-aluetta, 
jokainen liikkuu siellä omalla 
vastuulla ja käyttäen erityistä 
varovaisuutta. Muina ajankoh-

tina alueella ei saa liikkua.
Kirjalliset tarjoukset 

tonteista on toimitettava 
18.10.2021 klo 12 mennessä 
osoitteella Savonlinnan kau-
punki, Olavinkatu 27, 57130 
SAVONLINNA. Kuoreen mer-
kintä "Suutarniemi”. Tarjouk-
sen voi jättää myös sähköpos-
tilla osoitteeseen tarjoukset.
suutarniemi@savonlinna.fi.

Tarkemmat tiedot tarjous-
kilpailussa mukana olevista 
tonteista ja niiden myyn-
tiehdot löytyvät kaupungin 
kotisivuilta osoitteesta www.
savonlinna.fi/tarjouskilpai-
lu-suutarniemi

Suutarniemen alue

Luonnonkaunis Suutarniemi 
sijaitsee Saimaan rannalla 
noin 7 kilometrin päässä Sa-
vonlinnan kaupungin keskus-
tasta kaakkoon.  Suutarnie-

men uusi asuinalue rajoittuu 
pohjoisesta Koivukadun oma-
kotitaloalueeseen ja lännessä 
Pihlajaveteen. Rantaviivaa 

alueella on noin 3,4 km. Lä-
himmät palvelut ovat Nätkin 
kaupunginosassa noin 1,5 km 
päässä.
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Suutarniemen tonttien tarjouskilpailu  
käynnissä 18.9.–18.10.

 Lisätietoja antaa:
• maankäyttöinsinööri  

Riku Mönkkönen 
puh. 044 417 4670 
riku.monkkonen@savonlinna.fi

• maankäyttöneuvottelija 
Tiina Inkinen 
puh. 044 417 4671 
tiina.inkinen@savonlinna.fi Ilmakuva Suutarniemen alueesta.

KESÄLLÄ EDUSKUNTA hyväk-
syi uuden sote-lainsäädännön. 
Sote-uudistus lähti käytännös-
sä heti 1.7. virallisesti liik-
keelle ja se tulee jatkumaan 
useita vuosia. Savonlinna ja 
alueemme sote-kuntayhtymä 
Sosteri on nyt mukana Ete-
lä-Savon hyvinvointialueessa. 
Väliaikainen toimielin eli vate 
aloitti työskentelyn heti kesäl-
lä uudistuksen eteenpäin vie-
miseksi. Seuraavaksi nurkan 
takana on tulossa ensimmäiset 
aluevaalit. Ehdokaslistat jä-
tetään joulukuun 14. päivä ja 
vaalit pidetään tammikuun 23. 
päivä. Uudet vaaleilla valitut 
aluevaltuutetut tulevat päättä-
mään jatkossa kaikista hyvin-
vointialueiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista. Nämä vaalit 
ovat savonlinnalaisille todella 
tärkeät, koska esimerkiksi Sa-
vonlinnan keskussairaalan tu-
levaisuudesta sekä alueemme 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
lähipalveluista päätetään alue-
valtuustossa nyt hyväksytyn 
lainsäädännön mukaisesti. 
Sosiaali- ja terveyspalvelui-
den järjestämisvastuu siirtyy 
vuoden 2023 alusta uusille 
hyvinvointialueille. Näin ollen 
todella merkittäviä päätöksiä 
tehdään jo vuoden kuluttua 
syksyllä, kun aluevaltuutetut 

päättävät vuoden 2023 talous-
arviosta ja strategiasta. 

Nyt on tehtävä kaikki sen 
eteen, että alueellamme säi-
lyy mahdollisimman hyvät 
ja laadukkaat palvelut asuk-
kaidemme käytössä myös 
tulevina vuosina. Tuotannon 
kustannustehokuutta tulee 
tavoitella heikentämättä kui-
tenkaan palveluiden laatua ja 
saatavuutta. Nyt kun laissa 
on säädetty, että kuulumme 
Etelä-Savon hyvinvointi-
alueeseen, on kaikki energia 
ja osaaminen käytettävä 
Sosterissa tulevan rakenta-
miseen sekä asukkaidemme 
palveluiden kehittämiseen. 
Kuntayhtymien välillä käytä-
neen varsinaisen uudistuksen 
eteenpäin viemisen lisäksi 
kartoitus siitä, miten esimer-
kiksi tukipalveluiden osalta 
yhteistyössä voidaan lähteä 
purkamaan päällekkäisyyksiä 
ja yhdistämällä toimintoja ha-
kea kustannussäästöjä.  Tiet-
tyjä, varsinkin asiakastyöhön 
liittyviä niin sanottuja kliinisiä 
tukipalveluita tehdään yhteis-
työssä koko erva-alueella. 
Näihin palveluihin kuuluvat 
vaikkapa Islab eli laboratori-
opalvelut. Islab tekee tiivistä 
yhteistyötä myös HUS labo-
ratoriopalveluiden kanssa. 
Säästöjä syntyy, kun päästään 
suuria hankintoja kilpailutta-
maan yhdessä, laboratorio-
reagensseja, tutkimuslaitteita 
ja niin edelleen. Yhteistyö on 
laajenemassa kuvantamiseen 
sekä mahdollisesti myös pa-
tologian palveluihin tulevina 
vuosina. 

Seuraavan reilun vuoden 
aikana on valtava määrä 

asioita tehtävänä uudistuk-
sen edetessä. Näitä ovat 
esimerkiksi henkilöstösiirrot, 
sopimusten hallinta, järjes-
telmien ja tietovarantojen 
yhdistäminen, kiinteistöjen 
järjestelyt, palvelutuotannon 
ja hallinnon yhdistäminen. 
Lopuksi jää vielä kuntayh-
tymien Sosterin ja Essoten 
purkaminen. Nyt eivät siis 
nykyiset kuntayhtymät vain 
yhdisty, vaan perustetaan 
kokonaan uusi hyvinvointi-
alue ja vanhat kuntayhtymät 
lakkautuvat. 

Savonlinnan keskussai-
raalan tontti on luovutettu 
1950-luvalla lahjana sote-pal-
veluiden käyttöön. Nyt kun 
sote-uudistuksessa sairaan-
hoitopiirien omaisuus, kiin-
teistöt ja toiminnot velkoineen 
siirtyvät hyvinvointialueille 
kannattaisi käydä paikallisesti 
keskustelu ja tehdä tarvittavat 
toimenpiteet sairaalan tontin 
tulevaisuudesta. Essoten val-
tuusto päätti keväällä myydä 
tonttinsa Mikkelin kaupun-
gille 4.9 miljoonalla eurolla ja 
Essote maksaa jatkossa vuok-
raa alueesta 245 000 euroa 
vuodessa. Kaupan taustalla oli 
puhtaasti sote-uudistus ja näin 
maa-alueet jäävät joustavasti 
hyödynnettäviksi kaupungin 
kaavoituksessa. 

Mielenkiintoinen aihe on 
myös asiakas- ja potilastieto-
järjestelmät. Sosteri oli alkuun 
mukana APTJ-projektissa 
(myöhemmin Aster), mutta jäi 
pois jo muutama vuosi sitten, 
koska meidän alueemme so-
te-uudistuksen tuleva suunta 
oli vielä auki. Aster-hank-
keessa ovat mukana Essote, 

Siun sote, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri ja Vaasan 
sairaanhoitopiiri. Asterissa 
on ollut tarkoituksena hankkia 
järjestelmä, joka sisältää  poti-
laiden ja asiakkaiden hoitoon 
liittyvän kirjaamispohjan, 
mutta sitä voidaan hyödyntää 
myös palveluiden tuottami-
sen johtamiseen ja laajasti 
tiedon keräämiseen hyvin-
vointialueen toiminnasta. 
Aster-hankkeen eteenpäin 
vienti hyväksyttiin Essotessa 
ja Siun sotessa, mutta se näyt-
tää kaatuvan Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin jäsenkun-
tien vaatimuksesta. Tämän 
hankkeen kustannukset olivat 
nousemassa jopa 400 miljoo-
naan euroon. Mitä tehdään 
nyt Etelä-Savon hyvinvointi-
alueella nykyiselle potilastie-
tojärjestelmälle ja laajemmin 
koko erva-alueella? Sosterissa 
ja Essotessa on käytössä 
potilastietojärjestelmänä 
LifeCare. Ainakin seuraavat 
vuodet käytetään nykyistä 
järjestelmää. Ensimmäisenä 
lienee hyvinvointialueella 
edessä Sosterin ja Essoten 
tietokantojen yhdistäminen. 
Tulevat aluevaltuutetut 
ovat päättämässä jatkossa  
tietojärjestelmistä, joiden 
hankinta-arvo tulee olemaan 
kymmeniä miljoonia euroja. 
Nämä hankinnat ovat tärkeitä 
toimivuuden ja tehokkuuden 
lisäämisen näkökulmasta, 
mutta mahdolliset ylisuuret 
hankintakustannukset vai-
kuttavat heikentävästi palve-
luiden tuottamisen mahdolli-
suuksiin. 

Miten tulevaisuudessa saa-
daan riittävästi henkilökuntaa 

sote-palveluihin? Lääkäreiden 
saatavuudessa on ollut jo vuo-
sia haasteita. Sosterissa on ol-
lut viime aikoina noin 30 täyt-
tämätöntä lääkärinvirkaa. Nyt 
haasteet ovat voimakkaasti 
lisääntyneet myös hoitohen-
kilökunnan saatavuudessa. 
Lääkäreiden saatavuudessa on 
ollut ongelmia koko Itä-Suo-
men alueella. Siun sote yrittää 
parantaa terveyskeskuslääkä-
reiden rekrytointia lupaamalla 
yhden päivän viikossa itsensä 
kehittämiseen. Essote tarjoaa 
hakuilmoituksessaan perus-
terveydenhuollon lääkäreille 
asunto-, auto-, puhelin-, 
sportti- ja ravintoetua. Kil-
pailu siis kiristyy osaajista. 
Miten Sosterissa reagoidaan?

Hoitajien rekrytointi on 
vaikeutunut nopeasti koko 
maassa. Lakiin kirjoitetut 
hoitajamitoitukset ovat käy-
tännössä heikentäneet val-
takunnallisesti esimerkiksi 
kotihoidon tilannetta, kun 
rekrytoinnin painopiste on 
siirtynyt ympärivuorokautisiin 
palveluihin. Hoitohenkilökun-
nasta on seuraavan kymmenen 
vuoden aikana eläköitymässä 
noin neljäsosa. Näin ollen on 
todella tärkeää, että Savonlin-
nassa on jatkossakin sairaan-
hoitaja- sekä lähihoitajakoulu-
tusta. Jos hoitoalan koulutus 
loppuisi Savonlinnasta, olisi 
seudullemme erittäin vaikea 
saada riittävästi henkilöstöä. 
Mielestäni Savonlinnan tulisi 
edunvalvonnassaan panostaa 
voimakkaasti hoitoalan kou-
lutuksen säilymiseen kaupun-
gissamme.

Lopuksi nostaisin esille 
vielä sairaalan tulevaisuu-

den turvaamisen. Kuten 
Itä-Savossa viime perjan-
taina kerrottiin, on kesällä 
luvattu Savonlinnan kes-
kussairaalan tulevaisuuden 
turvaaminen vielä pahasti 
vaiheessa. Toistaiseksi asian 
eteen ei ole vielä tapahtunut 
mitään konkreettista. Ke-
sällä hyväksytty lakipaketti 
mahdollistaa sairaalamme 
toiminnan vuoden 2032 
loppuun saakka, mikäli 
aluevaltuusto päättää yllä-
pitää toimintaa sinne asti. 
Mitään velvoitetta sairaalan 
ylläpidolle ei ole säädetty. 

Mikäli sairaalamme tule-
vaisuus halutaan taata, on se 
tehtävä lakiin tai asetukseen 
kirjaamalla. Lisäksi palve-
lutuotannon ylläpitäminen 
edellyttäisi myös erillistä 
lisärahoitusta valtiolta. Tällä 
hetkellä näyttää siltä, että kor-
vamerkittyä erillisrahoitusta 
ei ole tulossa eikä myöskään 
sairaalan toimintaa turvaavaa 
kirjausta terveydenhuoltola-
kiin. Pidän todennäköisenä, 
että meille tarjotaan mallia, 
jossa sairaalalle ja päivystyk-
sen ylläpitämiselle voidaan 
hakea määräaikaista poik-
keuslupaa kuten Mikkelin 
keskussairaalan synnytyksille 
aina muutama vuosi kerral-
laan. Tyydymmekö me tähän 
Savonlinnassa?

Töitä on siis vielä paljon 
tehtävänä, jotta seutumme py-
syy elinvoimaisena ja houkut-
televana sekä tarjoaa turvaa 
sekä hyvinvointia alueemme 
asukkaille.

Panu Peitsaro
Kaupunginhallituksen jäsen

Nyt sote-uudistus vasta alkaa

LUKIJOILTA mielipiteet • kolumnit


