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Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen uutiskirje ilmestyy kerran kuussa. Aiemmat
uutiskirjeet löytyvät täältä.

Tää taitaakin toteutua päätöksiä odotellaan tänä vuonna
Muutosjohtaja Aija Tuimala Uusinajattelijat-blogissa, 19.1.2018

Vuodet eivät ole veljeksiä. Uusivuosi muutti maakunta- ja
sote-uudistuksen valmistelun vireessä jotakin ihan
merkittävästi ja positiiviseen suuntaan.
Joitakin asioita vielä selvitetään valtakunnan tasolla
lainopillisina ja poliittisina kysymyksinä, mutta valtaosa
valmistelusta on nyt jo viimeistelyvaiheessa. Odotamme
esityksiä julkisuuteen viimeistään maaliskuun alussa.
Etelä-Karjalassa valmistelua on tehty jo 1,5 vuoden ajan.
Parhaillaan kuvataan maakunnan palvelujen järjestämistä,
rakenteita ja palveluja sekä luodaan maakunnalle rakenteet. Lisäksi kerrotaan muutoksesta
asukkaille, jotta muutoksesta ja sen vaikutuksista tiedettäisiin mahdollisimman laajasti. Lue lisää.

Isäntä vaihtuu, paloasemat pysyvät paikoillaan
Maakuntauudistuksen vaikutukset Etelä-Karjalan
pelastuslaitoksen toimintaan jäävät vähäisiksi.
Valmistelijoiden suurin huolenaihe on raha.
Etelä-Karjalan pelastuslaitos toimii nykyisin noin 10
miljoonan euron budjetilla. Vähintään saman verran
rahaa pelastustoimen käyttöön tarvittaisiin senkin
jälkeen, kun työnantajaksi vaihtuu Etelä-Karjalan
maakunta.
”Maakuntaan saadaan valtiolta yksi säkki rahaa, ja
maakuntavaltuusto sitten päättää, miten rahat jaetaan eri toimialojen kesken”, sanoo EteläKarjalan muutosjohtaja Aija Tuimala.
Pelastusjohtaja Erkki Hokkanen ja muutosjohtaja Aija Tuimala pitävät Etelä-Karjalan
pelastustoimen lähtökohtia maakuntauudistukseen erinomaisina. ”Ensi vuoden alussa toimintansa
aloittavalla valtuustolla on todella tärkeitä tehtäviä”, hän sanoo. Lue lisää

Sote-koordinaattori muokkaamaan Etelä-Karjalan
palveluntuottajien välistä yhdyspintaa
Etelä-Karjalan maakuntauudistustiimiin palkataan sote-koordinaattori, joka ryhtyy valmistelemaan
sote-palvelujen järjestäjän ja palvelutuottajien toiminnan yhteensovittamista. Sote-koordinaattorin
paikka on haettavana 1.2.2018 saakka.
Etelä-Karjalassa aloitetaan sosiaali- ja terveystoimen järjestäjän ja tuottajat yhdistävän
toimintamallin suunnittelu. Tehtävään palkataan STM:n rahoituksella sote-koordinaattori, joka
keskittyy erityisesti järjestäjän näkökulmaan.
Maakunnallinen Eksote on toiminut Etelä-Karjalassa jo vuodesta 2010. Eksote on myös määritellyt
toimialojensa tavoitteet ja palvelut sekä seurannut ja ohjannut laatua ja taloutta. Maakunnan sotekokonaisuuteen tulevat kuulumaan myös sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottavat
yritykset, kuntien hyvinvointitiimit sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävät järjestöt (ns. kolmas
sektori). Lue lisää

Eksote pääsi nyt mukaan palvelusetelikokeiluun
Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti joulun alla palvelusetelikokeilun laajennuksesta. Myös Eksote
pääsi nyt mukaan kokeiluun ja valtionavun piiriin. Valtionavustuksen suuruus vuodelle 2018 on
Eksoten osalta 770 678 €.
Valtionavustusta on myönnetty lisää neljälle jo käynnissä olevalle kokeilulle ja lisäksi vuonna 2018
toteutetaan viisi kokonaan uutta hanketta. Etelä-Karjalan Eksote:lla kokeilun painopisteenä on
henkilökohtainen budjetti. Kokeilussa on mukana maakunnan koko väestö. Lue lisää

ICT-projektipäällikkö vetämään ICT-projekteja
Etelä-Karjalan liitto hakee maakunta- ja sote-uudistusta toteuttavaan tiimiin ICT-projektipäällikköä,
joka saa tehtäväkseen Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen ICT-projektien johtamisen,
siten että maakuntauudistuksen mukaiset tietojärjestelmäfuusio- ja migraatioprojektit saadaan
toteutettua. Nämä ICT-projektit ovat osa kokonaismuutosta tukevaa ICT-ohjelmaa.
Projektien sisältöön kuuluu myös laajojen integraatioiden toteuttaminen ja projektin kannalta
muuttuvan ICT-palvelutuotantojärjestelmän suunnittelu.
Etelä-Karjalalle myönnettiin joulukuussa lisärahoitusta ICT-suunnitteluun. Lue lisää

Maakunnan palvelut ja rahoitus kiinnostivat kuntakierroksella
Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen
valmistelijat toteuttivat marraskuussa kaikkiin EteläKarjalan kuntiin suuntautuneen kuntakierroksen.
Kuntakierroksella suora kontakti saatiin yli 700
eteläkarjalaiseen. Tavoitteena oli kuulostella heidän
tuntojaan ja tarjota vastauksia mieltä askarruttaviin
kysymyksiin.
Kansalaisten kiinnostus kohdistui käytännön asioihin.
Miten verotus muuttuu? Säilyvätkö palvelut pienissä
kunnissa? Miten pienten palvelutuottajien käy
maakuntauudistuksessa? Entä saako lapsen päivähoitoon naapurikunnan puolelle?
Kierroksella jaettiin myös postikortteja, joilla kansalaiset voivat lähettää maakunta- ja soteuudistukseen liittyviä kysymyksiä. Vastauksia korttien kysymyksiin on kirjoitettu kysymyksiä ja
vastauksia sivulle. Lue lisää
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