
  
 

 

 

    
VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika:   Keskiviikko 5.4.2017 klo 16.45– 
 

Paikka: Kokoushuone 201, Virastotalo 
Harjukatu 21, 37100 Nokia 

 
Läsnä:  Vilho Siltanen   puheenjohtaja 

   Pentti Matikka   varapuheenjohtaja (poistui klo 18.15) 
   Aila  Vaimare    jäsen  
   Heidi  Rekola    jäsen  
   

Pois:  Sirpa Häyhtiö   jäsen 
Jari Lehtonen   jäsen 

 
    Muut osallistujat:  Eeva Halme    perusturvajohtaja 
   
 
 1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi vammaisneuvoston 
päätösvaltaiseksi. 

 
  2. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 

Hyväksytään edellisen kokouksen (15.2.2017) pöytäkirja viimeksi laaditussa 
muodossa.  

 
  3. PERUSTURVAJOHTAJA EEVA HALME  

Perusturvajohtaja kertoi ajankohtaisista asioista liittyen Nokian sosiaali- ja 
terveyspalveluihin sekä esitteli tämänhetkistä maakuntauudistuksen ja 
sote-ratkaisun tilannetta mm. valinnanvapauden näkökulmasta. 
Vammaisneuvosto oli etukäteen lähettänyt muutamia kysymyksiä.  

 
Nokian terveyskeskuksen suhteen ollaan siinä vaiheessa, että osa 
toiminnasta on tällä hetkellä väistötiloissa, mutta päätös uudesta 
hyvinvointikeskuksesta on tehty. Tällä hetkellä kuitenkin voimassa on 
poikkeuslainsäädäntö, jonka vuoksi kunta ei voi luvatta investoida. Lupa-
anomus on ministeriölle laitettu ja päätöstä odotetaan. Nähtäväksi jää onko 
tuleva hyvinvointikeskus Nokian kaupungin hallinnoima hanke vai jo 
tulevan maakunnan. Uusi hyvinvointikeskus rakentuu nykyisen 
terveyskeskuksen paikalle valtuuston päätöksen mukaisesti. Nokia sijaitsee 
sellaisella kasvualueella, jonka johdosta tämä olisi sopiva paikka 
lähipalveluille.   



 
Keskusteltiin palvelusetelistä niin sosiaali- kuin terveyspalveluissa. 
Terveyspalveluissa palveluseteli on käytössä erityissairaanhoidossa. 
Palvelusetelin antaa oman alueen lääkäri. Tavoitteena on laajentaa 
palvelusetelituotantoa, mutta toisaalta soten vuoksi mitään isoja panostuksia 
siihen ei voida tässä kohdin laittaa. Toisaalta Nokian tk:ssa on myös omaa 
erikoissairaanhoidon osaamista omana tuotantona ja ostopalveluina mm. 
lähikardiologin palvelut on juuri saatu (11/2016).  Diabeetikoiden jalkahoitoa ei 
ole omana tuotantona ja tavoitetilana on se, että se laajentuisi palveluseteli-
toiminnaksi. Lisätietoa erikoissairaanhoidon palvelusetelistä: 
http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/terveys/erikois
sairaanhoito/ . Sosiaalipalveluissa palveluseteliä ollaan juuri tällä hetkellä 
ottamassa käyttöön sekä alle 65-vuotiaiden että yli 65-vuotiaiden 
omaishoidontuen lomituksessa. Lisäksi vammaispalvelulain mukaista 
henkilökohtaista apua voidaan järjestää palvelusetelin avulla jatkossa.   
 
Keskusteltu kuljetuspalveluista lähinnä koskien yli 65-vuotiaiden 
sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita, joihin valtuusto ei myöntänyt 
tällekään vuodelle määrärahoja. Tuotu esiin Nokian kaupungin 
palveluliikenteen (10-linjan) mahdollisuuksia. Tuntuu, että tästä saattaa olla 
vähän vaillinaista tietoa. Kyyti esimerkiksi voi poiketa reitiltä ja tulee mm. 
kutsuttuna omaan kotiin. Linkki 10-linjan aikatauluun: https://nokiankaupunki-
fi-d.aldone.fi/@Bin/10189439/Aikataulu+2016.pdf 
 
Seuraavaksi puhuttiin yli 65-vuotiaiden kuntoutuksesta ja kaupungin 
tarjoamista vaihtoehdoista siihen. Kela huolehtii kuntoutuksesta 65-vuotiaaksi 
asti, mutta usein kuntoutuksen määrä laskee sen jälkeen, kun järjestämisvastuu 
siirtyy kunnan lääkinnälliseen kuntoutukseen.  Perusturvajohtaja myönsi, että 
kuntapuolella kuntoutus painottuu enemmän lähinnä akuutteihin tilanteisiin 
(mm. aivoinfarktien jälkeinen kuntoutus) ja resurssia kuntoutukseen 
tarvittaisiin enemmän.  Toisaalta yleinen kehitys kuntoutuksessa onkin se, että 
yritetään saada ihmisiä itse tekemään; omaohjauksen kehittäminen. 
Perusturvajohtaja lupasi kuitenkin viedä tätä asiaa eteenpäin.  
 
Terveyskeskuksen ajanvarauspalvelusta puhuttiin ja vammaisneuvosto toivoi, 
että ajan voisi tulevaisuudessa varata myös luukulta. Tässä tulee kuitenkin 
ongelmaksi se, ettei luukulta enää ole antaa aikoja. Nettivaraaminen on 
lisääntynyt ylipäätään palveluissa ja tätä toivotaan tulevaisuudessa. Yleisesti 
ajanvarauksen organisoinnissa on viilaamista ja laaja-alaisempaa ajanvarausta 
tarvitaan. Toisaalta utopiaa on se, että kaikki menee nettiin. Noin 20 % ihmisistä 
tulee aina tarvitsemaan kasvokkaista palvelua, on järjestäjätahona kuka 
tahansa. Mutta kaikki odottaa nyt sotea, joka tuo mukanaan sen, että asiakas 
itse valitsee palvelun. 

 
 
 



 
Tämän jälkeen siirryttiin valtakunnalliselle tasolla. Perusturvajohtaja piti 
esityksen, jossa käytiin läpi kattavasti niin maakunta- kuin 
soteuudistustakin. Pirkanmaalla noin 350 henkeä sosiaali- ja terveyspuolen 
palveluista on mukana erilaisissa kehittämistyöryhmissä, jossa yhteisiä 
palveluita suunnitellaan. Sote-teemaryhmiä on yhteensä 9 ja 
perusturvajohtaja vetää itse valinnanvapaus ja kilpailutus -teemaryhmää. 
Teemaryhmillä on vielä lisäksi omia alatyöryhmiä mm. omaishoidontuessa. 
Esivalmisteluvaihe päättyy kesäkuun lopussa. Toukokuun lopussa tulee olla 
vaiheraportit valmiina johtoryhmille. Pirkanmaalla työskentelee 22 000 
henkeä sote-palveluissa.  

 
Käytiin läpi uuden soten kulminaatioita (Liite 1). Valinnanvapaudella 
haetaan tukea asiakaslähtöisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun 
hyödyntämiselle. On puhuttu, että jopa 70 % neuvola-palveluista voitaisiin 
toteuttaa digitalisaation avulla, mutta tätä ei pidetä ihan realistisena koko 
maassa. Osallisuus on iso teema. Lainsäädännössä palveluohjausta tullaan 
lisäämään ja sen tarve tuleekin olemaan kasvava. 

 
Maakunnassa tulee jatkossa olemaan yhtenäiset kriteerit sote-palveluiden 
suhteen, joka lisää yhdenvertaisuutta. Kaikkiin kuntiin jää silti kuntalain 
tehtävän mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Pirkanmaalla 
on tällä hetkellä tekemisen meininki maakunta/sote-uudistuksen suhteen, 
vaikkakin aikataulu on tiukka (liite 2). Mikäli laki menee läpi juhannuksena, 
niin 1.1.2019 maakunnat aloittavat toimintansa. 

 
 
  4.  SAAPUNEET KIRJEET 
 

- Apulaisoikeuskansleri katsoo, että valmisteilla olevissa rakennusten 
esteettömyyssäännöksissä ei ole huomioitu riittävästi perustuslain ja 
YK:n vammaisia koskevan yleissopimuksen velvoitteita. Kynnys ry teki 
alun perin asiasta kantelun apulaisoikeuskanslerille.  

- Vammaisneuvostolta on toivottu yhteistapaamisen järjestämistä, johon 
kutsuttaisiin paikallisia vammaisyhdistyksiä keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista.  Tämä jää seuraavan vammaisneuvoston 
pohdittavaksi.  

- Osatyökykyisten seminaari Ylöjärvellä 24.4.2017, 
https://www.aspa.fi/sites/default/files/Yl%C3%B6j%C3%A4rven%20se
minaarin%20ohjelma%20%28ID%2043875%29.pdf 
 

  
5.         MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 



- Nokian kaupungin vammaispalveluohjelmaa päivitetään. 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja osallistuu työryhmään. 
Ensimmäinen tapaaminen on 23.5.  

- vammaisneuvoston toimikausi loppuu 31.5.2017. Vielä ei ole tietoa 
miten jatkossa toimitaan.  

- Vammaisneuvostolta kysyttiin alustavasti kiinnostusta tutustua Nokian 
taksien järjestämään tempaukseen, jossa esitellään invataksi- ja 
paaritaksikuljetuksia käytännössä. Asiasta keskustellaan seuraavassa 
kokouksessa tarkemmin. 

 
7. SEURAAVA KOKOUS 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30. Seuraava vammaisneuvoston 
kokous on 31.5.2017 klo 16.45. Kokouspaikkana on Virastotalon 
kokoushuone 201.  Kutsutaan kaupunginhallituksen nykyinen 
puheenjohtaja Arja Laitinen paikalle.  
 

 
   
 

 
 
Muistion kirjasi: sihteeri Riikka Sujamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Liite 1. Uuden soten kulmakivet (Perusturvajohtajan esityksestä 5.4.2017) 
 
 

 
 
 
Liite 2. Maakuntauudistuksen aikataulu (Perusturvajohtajan esityksestä 5.4.2017) 
 

 
 
 
 


