Liperin paikallinen neuvottelukunta / hyvinvointiryhmä
muistio
Aika:
Paikka:
Läsnä:

24.3.2022 klo 14.00–16.00
teams
erillinen lista

Asiat:
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Hannele Mikkanen avasi kokouksen klo 14.00
2. Uudet toimijat esittäytyvät
a. vapaa-aikapäällikkö Reetta Partanen
b. hyvinvointi- ja hankekoordinaattori Eeva Elomäki
3. Edellisen kokouksen muistio
Muistio lähetetty kokouskutsun liitteenä, ei kommentoitavaa.
Muistiot löytyvät jatkossa myös kunnan internet-sivuilta.
4. Koronatilannekatsaus
Ylilääkäri Raimo Joro antoi koronatilannekatsauksen. Kunnassa koronaa on edelleen,
mutta ilmaantuvuusluvun seuranta vaikeaa, koska testauksia tehdään rajoitetusti.
Sairaalahoitoon joutuneista suurin osa rokottamattomia. Lasten ja henkilökunnan
koronatestit jaettu kouluilla.
5. Ukrainan tilanne ja siihen liittyvä maahanmuutto
Liperin kunta: Kuntaan tullut yksittäisiä henkilöitä. Valmistavaa opetusta aloitettu.
Maakunnassa mahanmuuttoon liittyvä tilanne melko sekava, todellista määrää
ukrainalaisista vaikea saada, koska yksityistä majoittumista. Tärkeää ohjata maahan tulleet
rekisteröitymään (poliisi, rajavartiolaitos). Liperiin tulevilla maahanmuuttajille tarjolla
Joensuun seudun maahanmuuttajapalvelut. Spr on etsinyt kodinomaisia asumisen
mahdollisuuksia Ukrainasta tuleville, kunnasta ilmoitettu mahdolliseksi vaihtoehdoksi
Viinijärven vanha opettajien asuntola radan varresta.
Siun sote: Ukrainalaisten maahanmuutto työllistää perhe- ja sosiaalipalveluita, perheitä
pyritty tavoittamaan yksityisestä majoituksesta ja pyydetty ilmoittautumaan. Sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden järjestäminen vaatii tiedon perheistä. Terveyskeskuksen
henkilöstön kanssa käyty ohjeistusta ja varautumista läpi, Ukrainassa ihmisten
terveystilanne hyvin erilainen kuin Suomessa.
Seurakunnat: Avun organisointi maahanmuuttajille tärkeää, että ei päällekkäisiä toimia.
Tukikonsertteja ja muuta avun järjestämistä tehty ja tehdään. Majoitustiloja ja muuta
tukea selvitetty. Ortodoksisella seurakunnalla tietoa useiden kuntien alueelle tulleista

ukrainalaisista. Venäjän ja ukrainan kielellä laadittu esite koulujen uskonnon opetuksen ja
kirkon toiminnan järjestämisestä. Diakonia-apuun varattu määrärahoja.

6. Varautuminen kriisitilanteen varalle
o Väistösuojien tarkistukset ja varustamiset meneillään
o Varautumisen koulutukset ja valmiussuunnitelmien päivitykset
o kunnan kriisiryhmän toiminta
Siun sotella ei tällä hetkellä kunnan kriisiryhmään yhdyshenkilöä/ryhmän vetäjää, joten
on tullut tarve muodostaa kunnan oma kriisiryhmä. Sovittiin
-> Tarja Hallikainen selvittää perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoryhmän kautta
Liperin kriisiryhmän tilanteen.
-> perustetaan kuntaan oma kriisiryhmä, pohdimme vetovastuuta yhdessä Siun
soten kanssa. Riitta Lappalainen yhteyshenkilönä valmistelussa.
Siun sote ohjeistanut kriisitilanteiden varalle:
o sosiaalipäivystykseen voi olla tarvittaessa yhteydessä, mikäli asiakkaalla on akuutin
kriisityön tarvetta.
o erikoissairaanhoidon tehoavo
o kriisikeskus
Siun sotessa koronavarautumista jatkettu edelleen. Lisäksi varautumista työtaisteluun tai
lakkoon.
7. Ajankohtaiset asiat ja tilinpäätösterveiset toimialoilta
Siun sote
o sijaisten saaminen edelleen hyvin vaikea useilla toimialueilla, etenkin vaikutus
ikäihmisten palveluissa. Touko-syyskuulle kesälomansijaisia puuttuu edelleen paljon.
o Koronaa lähinnä henkilökunnassa
o Tehostettuun palveluasumiseen jonottajia Liperissä edelleen paljon, heistä suuri osa
terveyskeskussairaalassa.
o Siun soten tilinpäätöstä ei ole vielä tehty, lastensuojelun osalta talousarvio ylittyi
vuonna 2021 runsaasti, vammaispalvelun kustannukset alittuivat koronasta johtuen
o Psykologien tilanne edelleen heikentynyt, mutta sosiaalityöntekijöiden saatavuus
hieman parantunut
o Vastaanoton kohdalla edelleen niukkuutta resurssissa mm. lääkäreissä. Uusi
toimintamalli ja takaisinsoitto-palvelu pystytty toteuttamaan. Epidemiapoliklinikka
edelleen toiminnassa. Sijaisia ei ole saatavissa myös vastaanotolle -> työtehtäviä
joudutaan sopeuttamaan vallitsevaan tilanteeseen.

Järjestöt
o Helmikuun puolivälistä järjestöt toimineet normaalisti ilman rajoituksia, hieman
vähemmän aktiivisesti osallistutaan
o Sota ja varautumisen asiat keskusteluttavat
Seurakunnat
o Liperin ja Heinäveden seurakuntien toimintaa yhdessä aloitettu.
o Toimipaikkoja viisi
o Toiminta suunniteltu kesälle normaalisti, uusi pappi tulossa kesäksi
o seurakuntalaiset tarvinneet keskusteluapua ja tilaisuuksia tähän on järjestetty
o Ihmiset halukkaita lahjoittamaan ja auttamaan maahanmuuttajia ja ukrainan sodasta
kärsiviä
o su 27.3 klo 18 kaikissa ortodoksissa pyhäköissä yhtä aikaa rukoushetki rauhan puolesta
Kunta
o Tilinpäätösvaihe menossa, oma toiminta positiivinen, Siun soten pakollinen varaus
1 M€ heikentää tulosta
o Rakentaminen Liperin koululla menossa, kalustekilpailutus käynnissä
o Kononovinharjun kaavavalmistelu etenee -> toiveissa tonttien luovutus pian
o Teollisten ja tuotannollisten työpaikkojen lisäystä ollut, uusia yrityksiä saatu, vaikuttaa
positiivisesti työllisyyteen
o monipuolinen tapahtumien kesä tulossa, yhteistyösopimuksia yhdistysten kanssa tehty,
yhteistyötä myös naapurikuntien kanssa
o Ennalta ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja toiminta työn alla.
8. Hyvinvointialue -uudistus 1.1.2023 alkaen
Käsiteltiin lyhyesti hyvinvointialueen hallintorakenne ja hallintosääntö, joka päätetty
aluevaltuustonkokouksessa 14.3. Osallisuustoimielinten jäsenten nimeämispyyntö tullut
kuntiin. Jatkossa pohdittava paikallisen neuvottelukunnan/hyvinvointiryhmän toiminnan
jatkuminen -23 alusta. Millainen on Liperin hyte-rakenne?
9. Kriisikeskuksen tilastot 2021
Kokouksessa esiteltiin Kriisikeskuksen vuoden 2021 tilastot. Liperiläisiä asiakkuuksia
vuoden aikana ollut 31, ja suoritteita kirjaantunut 78 kpl. Osa asiakkuuksista voi olla
perheitä tai pariskuntia, jolloin koskettaa useampaa henkilöä.
10. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
11. Seuraavat kokoukset
Torstaina 19.5. klo 14.00–16 -> Yhteisötalolla Liperissä, tilojen esittely Marketta Kuikka,
myös työllisyysasiat listalla.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

