ETELÄ-KARJALAN UUTISKIRJE MAALISKUU 2018
Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen uutiskirje ilmestyy kerran kuussa. Uutiskirjeet ovat
luettavissa myös täältä.

Muutosjohtajat haluavat toteuttaa
maakunta- ja sote-uudistuksen hallitusti
Maakuntien muutosjohtajat kokoontuivat tiistaina ja
keskiviikkona 20.‒21.3.2018 Kuntatalolle
suunnittelemaan ja jakamaan kokemuksiaan
maakunta- ja sote- uudistuksen toimeenpanosta.
”Muutosjohtajat pitävät uudistuksen toteutumista
erittäin tärkeänä. Koska maakunnat ovat hyvin erilaisia
ja erilaisessa valmistelutilanteessa, kannattaa
siirtymäsäännöksin huomioida muutoksen hallittu
toteuttaminen joka puolella Suomea”, kiteyttää päivien aikana käydyn keskustelun maakuntauudistuksen
muutosjohtajien puheenjohtaja, Etelä-Karjalan Aija Tuimala.
Lue lisää

Jytyläisiä tarvitaan Eksotessa maakuntauudistuksen jälkeenkin
Uusinajattelijat blogivuorossa tällä kertaa Jyty E-KSOTE
Lappeenranta r:n puheenjohtaja Merja Repo. Hän
uskoo, että toimistotyöntekijöitä, vaikkapa
osastonsihteereitä, ei uhkaa uudessa maakunnassa
työttömyys. "Päinvastoin – tuota ammattiryhmää
tarvitaan ihan siinä, missä tähänkin saakka.
Ammattitaitoinen osastonsihteeri edistää yksikkönsä
potilasprosessien sujuvuutta, jolloin lääkärit ja hoitajat
voivat keskittyä omaan osaamisalueeseensa, ennen
muuta asiakkaaseen."
Lue lisää

Eläinlääkärin tuleva työkuva on vielä avoin
Sini Siitonen toimii Imatran ensimmäisenä kaupungineläinlääkärinä.
Hänen työhönsä kuuluu sekä hallintoa että praktiikkaa. Hän suhtautuu
maakunta- ja sote-uudistukseen odottavin mielin. "Eläinlääkintähuollon
osalta odottelemme vielä lainsäädännön vahvistamista. Vasta sen
jälkeen pystymme aloittamaan täysipainoisen suunnittelutyön.”
Lue lisää..

Kansanvallan karsastajat
Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen kommentoi
Uusinajattelijat blogissa (5.3.2018) valtakunnallista keskustelua
maakunta- ja sote-uudistuksesta. Hän ihmettelee, miksi suoraa
kansanvaltaa karsastetaan? "Kuka ja miksi rakastaa nykyisiä
päällekkäisiä, vallan ja vastuun hämärtäviä kuntayhtymiä, elyjä ja
aveja, liittoja ja piirejä niin paljon, että demokratialle myös
aluetasolla pitää näyttää keskisormea", Viialainen kysyy.
Lue lisää..

Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala selvittävät yhteistyön tiivistämistä
Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat ryhtyvät kartoittamaan talous-,
henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelujen yhteistyötä osana maakuntauudistusta. Tavoitteena on saada aikaan
maakunnille, kunnille ja kuntayhteisöille soveltuva palvelukeskusmalli.
Lue lisää..

Sairaalarakentamisen investointibuumi nostaa
maakuntien vuokramenoja
Etelä-Karjalassa varaudutaan vuokramenojen kasvuun. Rakennuskannan uudistumisen lisäksi
vuokramenoihin vaikuttaa Maakuntien tilakeskuksen valmisteilla oleva vuokrajärjestelmä. Sairaanhoito- ja
erityishuoltopiireillä on rakenteilla ja suunnitteilla yli 200 hanketta, joiden kokonaisarvo on noin 5 miljardia
euroa. Hankkeista yli puolet valmistuu ennen vuotta 2020 ja loput vuoteen 2026 mennessä.
Lukumääräisesti suurin osa sote-investoinneista on peruskorjaus- ja parannushankkeita.
Lue lisää..

Etelä-Karjalan valmistelutyö jatkuu VATE:ssa
Etelä-Karjalan maakunnan valmistelutoimielin (VATE) jatkaa maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelua
VATE-projektina. VATE:n kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin. Kokousten tarkastetut muistiot
ovat kaikkien luettavissa nettisivuilta: ekarjala.fi/maakuntauudistus.
Lue lisää..

Miikkulaiset antavat tietoa maakunnan palveluista
Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen sivuilla ja Miikkulaisten facebookissa julkaistuilla tarinoilla
avataan maakunnan palvelupalettia. Maaliskuusta alkaen joka viikko julkaistaan uusi tarina.
Kuka tahansa eteläkarjalainen on Miikkulainen; hän voi olla samassa elämäntilanteessa kuin Veera, Nestori
tai Kuutti, ja tarvita samoja palveluja. Vaikka Miikkulaiset ovat piirroshahmoja, perustuvat kaikki
julkaistavat tarinat todellisuuteen tai oikeasti sattuneisiin tapahtumiin. Kaikki faktat on lisäksi tarkistettu
ennen tarinoiden julkaisemista.
Lue lisää..
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