
  
 
 

 

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika:   Keskiviikko 1.11.2017 klo 16.45–18.40 
 

Paikka: Kokoushuone 201, Virastotalo 
Harjukatu 21, 37100 Nokia 

 
Läsnä:  Vilho Siltanen   jäsen 

   Heidi  Rekola    jäsen  
   Anttiolavi Salonen  jäsen 
   Tanja Hakala   jäsen 
   Erja Rajakoski   jäsen 
   Pia Tirronen   varajäsen 
   

Pois:  Pentti Matikka   jäsen 
   
 
 1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi vammaisneuvoston 
päätösvaltaiseksi. 

 
  2. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 

Hyväksytään edellisen kokouksen (27.9.2017) pöytäkirja viimeksi laaditussa 
muodossa.    

 
  3. VAMMAISTYÖN JOHTAJA KIRSI LEMPIÄINEN-PELLINEN 
 

Vammaistyön johtaja kävi kertomassa vammaisneuvostolle mm. 
vammaispalveluiden tulevan vuoden talousarviosta.  

 
Perusturvalautakunnassa on käsitelty ensi vuoden perusturvan budjetti. 
Kaikille annettiin tiukka raami, mutta esimerkiksi vammaispalvelun 
budjettiin esitetään tämän vuoden budjetista lisäystä noin 1,3 miljoonaa 
euroa. Koko vammaispalvelun talousarvio tälle vuodelle 8 miljoonaa ja ensi 
vuodelle on esitetty 9,3 miljoonaa. Lisäys on kuitenkin tehty tämän vuoden 
toteutuman mukaan. Ainoastaan alle 65-vuotiaiden omaishoidontukeen 
on esitetty lisäystä, 5 uutta asiakasta.  
 
Vammaispalvelun asiakasmäärät ovat kasvussa varsinkin henkilökohtaisen 
avun suhteen, lisäksi jo olemassa oleviin päätöksiin on tullut tuntilisäyksiä. 
Tänä vuonna mm. palveluasuminen ja asunnon muutostyöt tulevat 
ylittymään. Toinen merkittävä kasvu on kehitysvammahuollon puolelle ja 
siellä ostopalveluihin, asumispalveluissa ja työ- ja päivätoiminnassa. Uusi 



valitettava piirre seutukunnallisesti on ollut havaittavissa, etteivät kaikki 
vaikeavammaiset nuoret ole saaneet 2. asteen opiskelupaikkaa, jonka 
johdosta tarve mm. työ- ja päivätoiminnalle on ollut kasvavaa. 
Hempankaaren työ- ja päivätoimintaan esitetään yhtä ohjaajan vakanssia. 
Kehitysvammaisten lasten loma-aikojen hoitoa esitetään järjestettäväksi 
ostopalveluilla, joka on ollut vammaispalvelujen hallinnoitava syksystä 
2016 alkaen. Vammaispalveluun saadun yhden uuden kehitysvammaisten 
palveluohjaajan työpanos pitää saada kohdennettua sen alkuperäiseen 
tarkoitukseen eli kotona asuvien kehitysvammaisten henkilöiden tueksi.  
 
Vammaisneuvoston jäsen kysyi miksi Nokialla on henkilökohtaiseen apuun 
myönnetty vähemmän tunteja kuin muissa seutukunnissa. Keskusteltu 
asiasta tarkemmin ja eikä yksittäisten tuntimäärien perusteella voida 
arvioida, että Nokialla olisi pienemmät tunnit. Suuret tuntimäärät 
henkilökohtaisessa avussa yleensä indikoivat sitä, että asiakkaalle on 
myönnetty palveluasuminen omaan kotiin, joka toteutetaan 
henkilökohtaisen avustajan turvin. Tuntitarve arvioidaan aina yksilöllisesti. 
Jonkin verran Nokian pienempiä kokonaiskustannuksia henkilökohtaisessa 
avussa selittänee ostopalvelujen pienempi käyttö sekä oma vahva 
tuotanto kehitysvammahuollon palveluissa.  

 
Puheenjohtaja kysyi asunnon muutostöihin liittyvästä aikataulutuksesta ja 
yleisesti niiden kestosta, josta saanut kuntalaispalautetta. 
Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt on kilpailutettu 
keväällä 2016. Tänä kesänä myös vammaispalveluun on tullut palautetta 
muutostöiden suhteen ja urakoitsijan kanssa asiasta on keskusteltu. 
Urakoitsijan kanssa on sovittu sittemmin, että kuukauden sisällä kohteessa 
käydään ja yritetään saada työ valmiiksi mahdollisimman pian. 
Kotiutustilanteet pyritään hoitaa kiireellisinä.  Vammaispalveluista voidaan 
tarjota myös voimakkaammin vammaispalvelulain mahdollistamaa 
toimintatapaa eli sitä, että vaikeavammainen henkilö hoitaa 
muutostyöhön liittyvät asiat itsenäisesti ja hakemuksesta hänelle 
korvataan jälkikäteen kohtuulliset kustannukset.  
 
Puheenjohtaja kysyi myös vammaislainsäädännön uudistamiseen 
liittyvistä tekijöistä mm. henkilökohtaisesta budjetista, josta ollut juttua 
sanomalehdissä. Henkilökohtaista budjettia ollaan ilmeisesti lähdössä 
Pirkanmaalla pilotoimaan ja Nokia on ilmaissut kiinnostuksensa osallistua 
pilotointiin.  Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin ei ole 
suunnitteilla muutoksia vaan Tuomi Logistiikan kautta hoidetaan 
kuljetukset edelleen. Toisaalta kukaan ei pysty tässä vaiheessa sanomaan 
mitä muutoksia tuleva sote tuo mukanaan. Uudistuvan 
vammaispalvelulain on määrä tulla voimaan samaan aikaan soten kanssa 
vuonna 2020.  
 



Vammaispalveluiden talousarvion strategiaan on merkitty yhdeksi 
yhteistyötahoksi vammaisneuvosto. Keskusteltu yhteistyö- 
mahdollisuuksista. Tällainen voisi mahdollistua vaikkapa pian Prisman 
tiloissa avautuvan sote-kioskin kautta. Vammaispalvelut ja 
vammaisneuvosto voisivat yhdessä pohtia yhtä tai kahta teemapäivää. 
Yhtenä teemana nostettiin esille esteettömyys, jota voitaisiin 
havainnollistaa vaikka jonkinlaisella temppuradalla (esimerkiksi miltä 
tuntuu nostaa rollaattori rotvallin yli jne.) 

 
  4.  LAUSUNNON ANTAMINEN / NOKIAN KIRJASTO- JA KULTTUURITALO 
 

Vammaisneuvosto antaa uuden lausunnon tulevan kirjasto- ja 
kulttuuritalon rakentamisesta. Aiempi lausunto on annettu syksyllä 2015 
silloisten suunnitelmien mukaisesti. Vammaisneuvosto tutustui 
sähköpostitse etukäteen lähetettyyn materiaaliin. Lisäksi pohjana 
tutustumiselle toimi esittelytilaisuus, johon Vammaisneuvostosta 
osallistuivat Tanja Hakala, Erja Rajakoski ja Vilho Siltanen.  
 
Vammaisneuvosto oli pääasiallisesti tyytyväinen nykyisiin 
piirustuksiin. Seuraavat toimenpiteet pyydetään huomioimaan: 
 
- Välikadun puoleisesta pääovesta pitää pystyä varmistamaan kulku aina, 

kun siihen on tarve, koska sieltä on esteetön kulku.  
 

- Vammaisneuvosto edellyttää, että myös 3.kerrokseen tulee suunnitella 
esteetön wc-tila.  
 

- Kaikki Välikadun puoleiset asiakaspysäköintipaikat 1.krs pääovien 
edessä tulee varata invapysäköintipaikoiksi 

 
- Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota hissien käytettävyyteen 

näkövammaisten osalta. Lisäksi koko kirjastorakennuksessa tulee ottaa 
huomioon niin näkövammaisten kuin muidenkin riittävä opastus  

 
- Kirjaston tilat (lattiat, seinät, kalusteet) tulee erottua toisistaan värien ja 

kontrastien avulla 

- Hissien mittojen ja niiden ovien avautuminen tulee olla sellaiset, että 
sinne mahtuu sähköpyörätuolilla/sähkömopolla 

 
Vammaisneuvosto antaa erillisen lausunnon asiasta. (Liite 1.) 

   
   
 
 

5. VAMMAISPALVELUOHJELMAN PÄIVITYS 



 
Vammaispalveluohjelmaa päivittänyt poikkihallinnollinen työryhmä on 
päättänyt työnsä ja ohjelma on menossa eteenpäin. Vammaisneuvosto sai 
tarkasteltavakseen valmiin ohjelman ja keskusteli siitä seuraavaa:  
 
- 3.sektorin roolia tai vastuuta ei voi korostaa liikaa, sillä resurssit ovat 

vajavaiset  
- hyvänä asiana pidetään, että Vammaisjärjestöjen neuvottelukunnan 

kokoontuminen tapahtuisi vuosittain.  
 
Ohjelman toteutumisen varmistamiseksi ja seuraamiseksi, toivotaan 
tarkempaa tietoa siitä miten ohjelman toteuttaminen aikataulutetaan ja 
ketä vastuutetaan. Missä aikataulussa ohjelma tullaan jalkauttamaan 
kaupungin eri hallintokuntiin? Vammaisneuvosto toivoo, että vuoden 
päästä voitaisiin saada arviointiraportti siitä miten ohjelma on toteutunut. 
Vammaisneuvosto toivoo saavansa tiedoksi toteuttamissuunnitelman.  

 
  6. VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN LAATIMINEN 
 

Vammaisneuvosto on saanut tehtäväkseen luonnostella toimintasäännön. 
Asiasta keskusteltiin alustavasti ja sen valmistelu aloitetaan. Pyritään 
saamaan luonnos kaupunginhallitukselle seuraavan kokouksen jälkeen. 
Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.  

  
  7.  SAAPUNEET KIRJEET 
 

- Vammaisneuvostopäivä Helsingissä 14.12.2017 
- Pirkanmaan maakuntauudistuksen valmistelu 

   
8.        MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

- Vammaisneuvosto keskusteli erityislasten koulukuljetuksista, joissa 
esiintynyt ainakin sosiaalisen median mukana ongelmia. Kuljetuksia 
hallinnoi sivistyspalvelut ja kuljetukset järjestää Tuomi Logistiikka. 
Pyydetään kaupungin logistiikkainsinööriltä seuraavaan kokoukseen 
tarkempaa tietoa mahdollisista palautteista.  

- Nokian nuorisovaltuustola on omat Facebook-sivut, samoin esimerkiksi 
Tampereen vammaisneuvostolla. Keskusteltu Vanen FB-tilin tarpeesta. 
Todetaan asia hyväksi ja suhtaudutaan myönteisesti, mutta ongelmaksi 
tulee sivujen hallinnointi (kuka ylläpitää ja tuottaa sisällön). Jätetään 
kehitysideaksi.  

- Vammaisneuvoston eri jäsenet ovat saaneet palautetta kaupungin 
palveluista liittyen lähinnä terveydenhuollon kautta tarjottaviin 
palveluihin.  Esiin ovat nousseet mm. kuntoutukseen ja apuvälineisiin 
liittyvät kysymykset. Pohdittu samalla miksi terveyskeskuksen lainattavissa  
 



oleva pyörätuoli on usein kateissa. Vammaisneuvosto toteaa, että yleisiä, 
lainaan tarkoitettuja pyörätuoleja pitää saada terveyskeskuksen kaikille 
uloskäynneille (pääovi, alaovi, Maununkadun uudisrakennus) 

- Vammaisneuvosto kutsuu mahdollisesti seuraavaan kokoukseen joko 
ylilääkäri mauri Jokisen tai fysioterapian osastohoitaja Kirsi Kankainen-
Vähätalon.  

- Apuvälinemessut pidetään Tampereella ensi viikolla. Moni 
vammaisneuvostosta aikoo osallistua.  

- Puheenjohtaja toi terveiset liikenneturvallisuustyöryhmästä, joka on 
kokoontunut viime viikolla. Määrärahaa eri kohteisiin on hyvin (80 000€ ja 
70 000€). Seuraavassa 12.12.2017 pidettävässä kokouksessa työryhmä 
päättää tulevista kohteista. Tässä kohdin tuotiin esille Harjuniityn koulun 
edessä olevien ns. jättöpaikan kohta, jossa parkkipaikat on maalattu kiinni 
suojatiehen. Lisäksi esiin nousi Kankaantaan koulun edusalue, jossa 
aluepysäköintikielto. Tässä kohtaa oppilaat usein jätetään pois kyydistä. 
Ensisijaisesti olisi kuitenkin paras, että ko. alue varattaisiin koulukuljetuksia 
varten. Tällöin mm. erityislasten ei tarvitsisi puikkelehtia vaarallisesti 
koulukyydistä jäätyään tai sinne mennessään autojen seassa vaan 
pääsisivät taksista suoraan koulun pihaan.  
 

9. SEURAAVA KOKOUS 
Seuraava vammaisneuvoston kokous on 13.12.2017 klo 16.45. 
Kokouspaikkana poikkeuksellisesti Virastotalon kokoushuone 217.   

 
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40 
 

 
 
Muistion kirjasi: sihteeri Riikka Sujamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite 1.

NOKIAN KAUPUNKI/ 
Kirjaamo 
kirjaamo@nokiankaupunki.fi 
 
 

LAUSUNTO 
 
 
1.11.2017 

 

  

NOKIAN UUSI KIRJASTO- JA KULTTUURITALO 
 
 

Nokian kaupungin Vammaisneuvosto antaa pyynnöstä lausunnon Nokian 
uuden kirjasto- ja kulttuuritalon suunnitelmista.  
 
Vammaisneuvostoa on pyydetty lausumaan uudisrakennuksesta 
10.11.2017 mennessä. Vammaisneuvosto on käsitellyt suunnitelmia 
1.11.2017 kokouksessaan ja lausuu seuraavaa:  
 
- Välikadun puoleisesta pääovesta pitää pystyä varmistamaan kulku aina, 

kun siihen on tarve, koska sieltä on esteetön kulku.  
 

- Vammaisneuvosto edellyttää, että myös 3.kerrokseen tulee suunnitella 
esteetön wc-tila.  
 

- Kaikki Välikadun puoleiset asiakaspysäköintipaikat 1.krs pääovien 
edessä tulee varata invapysäköintipaikoiksi 

 
- Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota hissien käytettävyyteen 

näkövammaisten osalta. Lisäksi koko kirjastorakennuksessa tulee ottaa 
huomioon niin näkövammaisten kuin muidenkin riittävä opastus  

 
- Kirjaston tilat (lattiat, seinät, kalusteet) tulee erottua toisistaan värien ja 

kontrastien avulla 

- Hissien mittojen ja niiden ovien avautuminen tulee olla sellaiset, että 
sinne mahtuu sähköpyörätuolilla/sähkömopolla 

 

Nokian vammaisneuvosto, 
 
 
Vilho Siltanen, puheenjohtaja 
Riikka Sujamo, sihteeri      


