
Case: Mikkelin keskussairaala

9Solutions paikantaa sairaalasängyt ja apuvälineet

Haaste:

Mikkelin keskussairaalassa on parhaillaan – vuoden 2017 kevättalvella – meneillä suuri rakennushanke, johon kuuluu 
vanhojen tilojen peruskorjaus sekä myöhemmin myös uusien tilojen rakentaminen. Hankkeeseen kuuluu myös nykyaikaisen 
laitepaikannus-, hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmän käyttöönotto. 

Anvia Securi Oy:n toimittama 9Solutions järjestelmä laajenee vaiheittain kattamaan sairaalan koko päärakennuksen. 
Ensivaiheessa järjestelmän keskeisin toiminto on laitepaikannus.

Tiedote 6.2.2017

9Solutions Asset Tag 
-laitepaikannustunniste laitteiden 

paikannukseen, valvomiseen ja käytön 
varaamiseen.

•  Mikkelin keskussairaalan tavoitteena on hankkia helposti asennettava ja nykyaikainen laitepaikannus-, hoitajakutsu- ja  
henkilöturvajärjestelmä. 

•  Lähtökohtana on tehokkaan ja kätevän laitepaikannuksen toteuttaminen.
•  Laitepaikannuksen täytyy olla vaivattomasti integroitavissa sairaalan logistiikan ohjausjärjestelmään.
•  Järjestelmän on oltava kustannustehokas, helppo asentaa ja käyttää.

Ratkaisu:

•  9Solutions Oy:n laitepaikannusjärjestelmä rakennetaan kattamaan Mikkelin keskussairaalan päärakennus 
kokonaisuudessaan.

•  Järjestelmä integroidaan Mikkelin keskussairaalan käyttämän logistiikan ohjausjärjestelmän kanssa.
•  Laitepaikannus koskee sairaalan sänkyjä ja erilaisia apuvälineitä.
•  Ratkaisu varmistaa että sängyt ja apuvälineet löytyvät aina nopeasti.
•  9Solutions Oy:n hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä on mahdollista rakentaa kattamaan päärakennus 

kokonaisuudessaan, kun paikannusjärjestelmä on valmis.
•  Hoitajakutsu palvelee osastoilla olevia potilaita; henkilöturvan piirissä on esimerkiksi vastaanoton 

hoitohenkilökunta.
•  Potilaat voivat helposti kutsua hoitajan luokseen ja hoitajat puolestaan pyytää tarvittaessa apua kollegoiltaan 

tai hälyttää vartijan.



Laitepaikannus helpottaa ja tehostaa hoitotyötä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on parhaillaan toteuttamassa mittavaa Esper-hanketta, johon 
kuuluvat muun muassa Mikkelin keskussairaalan peruskorjaus ja uudisrakentaminen. Kokonaisuudessaan Esper-hanke on 
tarkoitus viedä läpi viidessä osassa vuoteen 2020 mennessä.

Keskussairaalan remontoimiseen kuuluu myös tietojärjestelmien uusimista. Osa tätä työtä on uuden 9Solutions Oy:n 
paikannusjärjestelmän asentaminen sairaalaan. Essoten tekninen päällikkö Teppo Yli-Karro kertoo, että tarkkaan ja 
reaaliaikaiseen sisätilapaikannukseen perustuva järjestelmä laajenee asteittain. Lopulta se kattaa suurimman osan 
keskussairaalan koko päärakennuksesta.

Laitepaikannus on Yli-Karron mukaan ainakin aluksi sairaalan kannalta 9Solutions järjestelmän keskeisin toiminto. Tarkoitus 
on, että järjestelmä paikantaa sairaalan kaikki noin neljäsataa sänkyä sekä osan potilaiden käyttämistä erilaisista 
apuvälineistä kuten rollaattoreista. Paikantaminen helpottaa huomattavasti henkilöstön työtä.

”Ilman toimivaa laitepaikannusta on sänkyjen ja apuvälineiden sujuva hallinta aivan mahdotonta. Henkilökunta joutuisi 
jatkuvasti juoksentelemaan edestakaisin ja etsimään esimerkiksi vapaita sänkyjä. Paikannuksen ansiosta ne voi mennä 
suoraan hakemaan oikeasta paikasta”, hän toteaa.

Mikkelin keskussairaala käyttää logistiikan ohjaukseen Systematic-järjestelmää. Integraation rakentaminen Systematicin ja 
9Solutions järjestelmän välille oli välttämätöntä. Tekninen päällikkö Yli-Karro kiittelee tämän onnistuneen vaivatta.

”Pilotointivaiheessa testasimme integraation toimivuutta. Siinä ei ollut mitään ongelmia”, hän kertoo.

9Solutions järjestelmä laajenee Mikkelin keskussairaalassa vaiheittain. Työ alkoi pilottiprojektilla vuoden 2016 lokakuussa. 
Tätä seurasi järjestelmän asentaminen kolmelle osastolle, joilla sitä testattiin. Parhaillaan – kevättalvella 2017 – järjestelmää 
laajennetaan niin, että se lopulta kattaa sairaalan päärakennuksen kokonaisuudessaan niiltä osin kuin sairaalaa ei 
peruskorjata. Peruskorjatuille ja laajennusosille paikannusjärjestelmä asennetaan rakentamisen yhteydessä. 
Kaikissa vaiheissa järjestelmä on toiminut moitteettomasti. Se asentaminen ja käyttöönotto on sujunut myös kaikin tavoin 
jouhevasti. 

”Kielteistä palautetta ei ole kantautunut minun tietooni”, toteaa Teppo Yli-Karro.

Vaivatonta etenemistä on auttanut suuresti se, että 9Solutions järjestelmä ei ole riippuvainen sairaalan it-infrasta, vaan 
pystyy toimimaan itsenäisesti. Se ei myöskään tarvitse paikallisia palvelimia. 
Laitepaikannuksen lisäksi Mikkelin keskussairaalan käyttöön rakennushankkeen osalle tulee 9Solutions järjestelmän 
hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä. Tämä sujuvoittaa ja helpottaa hoitotyötä sekä varmistaa niin henkilöstön kuin 
potilaiden turvallisuuden. Se myös parantaa hoidon laatua potilaidenkin näkökulmasta. 

Henkilöturvatoiminto rakennetaan Mikkelin keskussairaalassa vastaanottohuoneisiin. Turvahälytykset menevät aina paitsi 
muille hoitajille myös vartijoiden älypuhelimiin.

9Solutions on oululainen ihmisten ja laitteiden paikannukseen perustuvien terveydenhuollon turvallisuus- ja viestintäratkaisujen edelläkävijä. Kehittynein 
pilvipohjainen henkilöturva yhdistää sairaaloiden, terveyskeskusten, palveluasumisen ja kotihoidon järjestelmät yhdeksi saumattomasti toimivaksi 
All-in-one -kokonaisuudeksi. Terveydenhuollon henkilökunnan jatkuva tilannetietoisuus, järjestelmän helppokäyttöisyys ja jatkuvasti tarpeiden mukaan 
kehittyvä ohjelmisto mahdollistavat työpanoksen kohdistamisen tuottavaan työhön ja pitävät elinkaarikustannukset huokeina ja täysin ennustettavina. 
9Solutions  tarjoaa paikallista palvelua tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden ja jälleenmyyjien kanssa jo 22 kaupungissa. 

Ota yhteyttä: www.9solutions.com, myynti@9solutions.fi, +358 20 752 9050

Anvia Securi Oy on Suomen johtavia turva-alan toimijoita. Yhtiön liiketoimintaan kuuluvat kokonaisvaltaisten sähköisten turva- ja lukitujärjestelmien 
toimitukset ja niihin liittyvät palvelut. 18 toimipistettä sekä laajat siirreltävät resurssit varmistavat kyvyn toimittaa palveluita ketju- ja yritysasiakkaiden 
vaativimpiinkin tarpeisiin kaikkialle Suomeen.


