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 1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi vammaisneuvoston 
päätösvaltaiseksi. 

 
  2. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 

Hyväksytään edellisen kokouksen (1.11.2017) pöytäkirja viimeksi laaditussa 
muodossa.    

 
  3. FYSIOTERAPIAN OSASTONHOITAJA KIRSI KANKAINEN-VÄHÄTALO 
 

Vammaisneuvoston edeltävässä kokouksessa 1.11.2017 keskusteluun 
nousi eri jäsenten saamat palautteet kaupungin palveluista liittyen lähinnä 
terveydenhuollon kautta tarjottaviin palveluihin. Esiin ovat nousseet mm. 
kuntoutukseen ja apuvälineisiin liittyvät kysymykset. Tästä syystä on 
päädytty kutsumaan fysioterapian osastonhoitaja Kirsi Kankainen-Vähätalo 
kertomaan tilanteesta. 
 
Aloitettu tämän vuoden kuulumisista. Nokian yhden tk-osaston siirto 
Lempäälään on vaatinut uudenlaista organisointia. Lempäälään siirtyi 2 
fysioterapeuttia, jonka lisäksi on täytynyt miettiä myös apuvälineiden 
liikkumista.  Apuvälinemäärärahat on ylitetty tänä vuonna, joka kertoo 
siitä, että ihmisten kotona pärjäämistä halutaan tukea. Fysioterapia-
osaston avopuolella ei ole toiminnallisesti ollut isoja muutoksia. 
Apuvälineyksikössä on tänä vuonna otettu käyttöön uusi tietojärjestelmä 



Effector, joka on maakunnallinen. Vielä ei kuitenkaan olla maakunnallisessa 
toiminnassa. Kunnat haluavat kukin katsoa mitä sote tuo tullessaan. 
Apuvälinehankinnoissa isot hankintamäärät tuovat tullessaan myös isot 
hyödyt. Logistiikka hieman huolettaa, mutta tämäkin on työn alla.  
 
Keskusteltu tk:n pääovien lainattavissa olevasta pyörätuolista, joka on 
usein kateissa. Pitäisikö niitä saada enemmän? Tätä asiaa luvattiin viedä 
eteenpäin alueista ja ensiavusta vastaavalle tk:n osastonhoitajalle.  
 
Vammaisneuvosto on saanut palautetta apuvälineiden 
käyttö/lainauskunnosta. Keskusteltu tästä. Kun väline palautuu, menee se 
ensin pesuun ja sen jälkeen huoltomiehelle, joten asiaan on kiinnitetty 
huomiota. Enemmänkin kyseessä voi olla osittain vanhat välineet eikä saa 
unohtaa, että jokainen käyttää lainattavia apuvälineitä yksilöllisesti, joten 
siinäkin on eroja.  
 
Puheenjohtaja kysyi TAYS:n Sydänsairaalassa (mm. ohitusleikkaukset ja 
pallolaajennukset) käyneiden kuntoutuksesta. Nokialla on ainoana, 
Valkeakosken lisäksi, omana toimintana sydänhoitajan ja asiaan 
erikoistuneen fysioterapeutin vastaanotot.  Kaksi kertaa vuodessa pyörii 
tulppa-ryhmä. On olemassa yksi yleisallasryhmä, mutta kuten kaikkiin 
fysioterapian ryhmiin, niin sinne ohjautuvat enemmän sellaiset henkilöt, 
jotka eivät pärjää muiden palveluntuottajien ryhmissä. Viety ehdotuksia 
eteenpäin toiminnan kehittämiseksi.  
 
Keskusteltu yli 65-vuotiaiden ryhmästä kokonaisuudessaan, jotka tippuvat 
pois Kelan kuntoutuksen piiristä. Fysioterapian tiloissa on kahtena päivänä 
viikossa (ke, pe) kuntoutusta lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille (ovat 
he yli tai alle 65-vuotiaita). Muut päivät on varattu lyhytaikaisille asiakkaille 
(kuntoutusta enintään 2kk ajan). Fysioterapiaan mennään lääkärin 
lähetteen kautta (tai esim. TAYS). Kaikki fysioterapia ei ole lääkinnällistä 
kuntoutusta. Keskusteltu fysioterapian tarkoituksesta ja sen näyttöön 
perustuvista pitkäkestoisista tulosedellytyksistä. Kuntoutus vaatii paljon 
motivaatiota. 
 
Tällä hetkellä mihinkään fysioterapian ryhmään ei pääse ilman lähetettä. 
Toiveena on kuitenkin, että soten myötä tämäkin asia helpottuisi ja 
kynnykset madaltuisivat. Toki täytyy ottaa huomioon fysioterapian 
tarkoitus. Asiakkaiden ei ole tarkoitus käydä vuodesta toiseen (pl. 
lääkinnällinen kuntoutus) ja perusajatuksena on, että kaupungin 
liikuntapalveluiden pitäisi liikuttaa isoja massoja. Kankainen-Vähätalo 
kehuikin Nokian kaupungin liikuntapalveluiden tarjontaa, joka järjestää 
mm. matalan kynnyksen kuntosali-vuoroa esteettömissä tiloissa. 
Lisätietoja kaupungin liikuntapalveluista: 
https://www.nokiankaupunki.fi/vapaa-aika/liikunta/ohjattu-liikunta/ 



Lopuksi Kankainen-Vähätalo esitti toiveen Vammaisneuvostolle. Nokialta 
puuttuu julkinen, esteetön kuntosalitila. Lihasvoiman harjoittaminen on 
kaikille ikäryhmille äärimmäisen tärkeää. Tästä Vane keskusteli, että 
Nokialla rakennetaan urheilijoille paljon, mutta ikään kuin tavallisille 
henkilöille ei ole niinkään palveluita tarjolla. Tarvitaan mm. julkinen 
kuntosali. Pohdittiin voisiko tämä toteutua esimerkiksi uuden palloiluhallin 
tiloihin?  
 

  4. VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN LAATIMINEN 
 

Hallintojohtajalta on tullut pyyntö Vammaisneuvostolle laatia 
toimintasääntö; esimerkiksi vanhusneuvostollakin on omansa.  Hyvin 
useassa muussa kunnassa on lähivuosina laadittu erilaisia toimintasääntöjä 
ja Vane on näiden pohjalta laatinut omansa. Kokouksessa työstettiin 
lopullinen kaupunginhallitukselle lähetettävä versio. (Liite 1). 
 

  5.  SAAPUNEET KIRJEET 
 

- Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (Vane) tiedottaa 
1.12.2017: Vammaiset henkilöt toivovat riittävää sosiaaliturvaa ja aitoa 
osallisuutta. Raportti on saatavilla VANEn kotisivuilla: 
http://vane.to/documents/2308875/0/Raportti+kyselyn+tuloksista+%2
8.pdf%29/f6450cf2-2225-44d9-b30f-f7d1f6bc3b5e 

 
- Kutsu uuteen Prismaan. Vammaisneuvosto antoi viime vuonna oman 

lausuntonsa uuden Prisman suunnitelmista ja nyt Vanea pyydetään 
vierailulle Prisma-ryhmäpäällikön toimesta. Vane laittaa ehdotuksensa 
sähköpostitse (10.1.2018, klo 17). 

 
- Vane on kutsuttu tutustumaan Esperin hoivakoti Iirikseen ke 20.12. klo 

12–13. Vanesta osallistuvat pj ja vpj.   
 

-  Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (Vane) pitää 
vammaisneuvostopäivän 14.12.2017 Helsingissä. Ohessa lisätietoja: 
http://vane.to/artikkeli/-/asset_publisher/vammaisneuvostopaiva-14-
12-2017?p_p_auth=MB9G6zyt 

 
6.        MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
- Vammaisneuvosto keskusteli edellisessä kokouksessaan 1.11.2017 

erityislasten koulukuljetuksista, joissa esiintynyt ainakin sosiaalisen 
median mukana ongelmia.  Saatu kaupungin va. 
logistiikkasuunnittelijalta tarkempaa tietoa: Tuomi Logistiikkaa ottaa 
palautteet vastaan ja pitää niistä tilastoa.  Määrät ovat olleet tasaisia 
viime vuodet (noin 30 palautetta per syyskausi). Tämän vuoden syksyn 
osalta palautteita on tullut 36, mutta tämä selittyy yhdellä 



erikoistapauksella, jolloin yhden liikennöitsijän autot hajosivat. Eli tänä 
syksynä ei ole käytännössä tullut palautteita sen enempää kuin 
aiempina vuosinakaan. Myllyhaan bussilinja Harjuniityn koulun 
suuntaan on toiminut suurimmalta osin ongelmitta.  

- Keskusteltu Nokian väliaikaisesti pakettipalvelusta, joka sijaitsee täysin 
esteellisessä paikassa Nokian valtatiellä. Myöskään Prisman tiloissa 
sijaitseva asiamiespostin palvelut eivät vielä saa varauksetonta 
tyytyväisyyttä. Pohdittiin miten näkövammaiset on huomioitu mm. 
vuoronumero-järjestelyiden osalta.  

- Prisma on pyytänyt Vanelta kannanottoa liittyen uuteen Nosto-
automaattiin. Jäsen Pentti Matikka käynyt paikan päällä ja automaatti 
soveltuu pyörätuoli-käyttäjälle. Enemmänkin palautetta on tullut 
automaatin toiminnoista. Palautteesta poiketen, automaatti ei ota 
korttia kokonaan sisään. Automaatin toimintoja vielä selvitellään (mm. 
OP:n korteilla saldokysely ei toimi vielä johtuen pankista). Lisätietoja: 
www.nostoautomaatti.fi 

- Lisäksi Vanea on informoitu, että Prisman puuttuva suojatie maalataan 
keväämmällä kelien salliessa maalauksen.  

- Uuden kirjaston suunnitelmista sen verran, että kirjastoon saadaan 
myös 3.kerrokseen esteetön wc, mutta se on kooltaan vain 4m2. 
Ehdotettu vielä, että se olisikin yhdistetty naisten vessan kanssa. 

- Puheenjohtaja on keskustellut alustavasti Vanhusneuvoston 
puheenjohtajan kanssa ja toiveena on, että vuonna 2018 Vane ja 
vanhusneuvosto pitäisivät yhteisen tapaamisen kuten vuonna 2015.   

- Nokian SPR ollut yhteydessä vammaispalveluun lahjoitustavaroista. 
Annettu Vanelle lisätietoja tästä.   

- Ev.lut. seurakunnalle ilmoitus, että Tottijärven kirkkoon ei ole 
esteetöntä kulkua. Puheenjohtaja lupasi olla yhteydessä seurakuntaan.  

- Pitkäniemen kirkossa on järjestetty yleisötilaisuus, jossa esiintynyt 
kuoro. Tilaisuus on järjestetty 2.-3.krs. eikä hissimahdollisuutta. Tällaisia 
yleisötilaisuuksia ei tulisi jatkossa järjestää.   

- Kaupunki pyrkii paperittomaan työskentelyyn ja siksi myös 
vammaisneuvostolle ollaan perustamassa omaa sähköistä 
työskentelytilaa. Sihteeri vie asiaa eteenpäin.  

 
8. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava vammaisneuvoston kokous on 7.2.2018 klo 16.45. 
Kokouspaikkana Virastotalon kokoushuone 217.   

 
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45 
 

Muistion kirjasi: sihteeri Riikka Sujamo 
 
 
 



        LIITE  1  
 
NOKIAN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 
 
 
 
1. Vammaisneuvoston tarkoitus 
 
Kaupunginhallitus asettaa kuntalain 28 §:n mukaisesti vammaisten henkilöiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvoston. Vammaisilla henkilöillä sekä 
heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. 
Kaupunginhallitus huolehtii vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. 
 
Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, 
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 
 
2. Vammaisneuvoston tehtävät 
 
Sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty, vammaisneuvoston tehtävänä on 
 

1. seurata yhteiskunnallista suunnittelua, päätöksentekoa ja toimenpiteitä vammaisten 
kansalaisten osallistumismahdollisuuksien ja tasa-arvon edistämiseksi; 

2. tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä antaa lausuntoja kysymyksistä jotka liittyvät 
vammaisten kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ja tasa-arvoon; 

3. edistää vammaisten henkilöiden heidän järjestöjensä ja viranomaisten yhteistyötä sekä 
toimia vammaisten kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi heitä 
koskevissa asioissa 

4. seurata vammaisten henkilöiden elinolojen kehitystä Nokian kaupungin alueella 
5. seurata vammaisten henkilöiden elinoloihin vaikuttavaa yhteiskunnan päätöksentekoa 
6. edistää vammaisten yhdenvertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten 

koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen sekä kulttuuri- ja vapaa-
ajantoimintoihin 

7. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisten henkilöiden elämiseen ja 
suoriutumiseen liittyvissä asioissa 

8. edistää vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa 
9. tehdä yhteistyötä kaupungin hallintokuntien ja muiden organisaatioiden (esim. Kela ja 

seurakunnat) kanssa vammaisten elinolojen parantamiseksi  
10.  järjestää itse ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä toimialaansa liittyviä koulutus-, 

tiedotus- ja kuulemistilaisuuksia. 
 
Vammaisneuvosto on neuvotteleva eli lausuntoja, aloitteita ja esityksiä tekevä yhteistyöelin, 
mutta sillä ei ole talous- eikä päätäntävaltaa. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa 
lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. 

 



 
3. Vammaisneuvoston kokoonpano 
 
Nokian vammaisneuvoston muodostavat Nokian kaupungin alueella toimivien 
vammaisjärjestöjen ja Nokian kaupungin kunnanhallituksen nimeämät edustajat. 
Vammaisneuvoston toimikausi on neljä vuotta. Vammaisneuvosto kokoontuu vähintään kuusi 
kertaa kalenterivuoden aikana. 
 
Nokian kaupunginhallitus valitsee toimikaudeksi vammaisneuvostoon kuusi jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet. Vammaisneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä kolme valitaan Nokian 
vammaisia ja pitkäaikaissairaita edustavien järjestöjen neuvottelukunnan ehdottamista 
henkilöistä. Vammaisjärjestöjen yhteiskokous pidetään ennen toimikauden päättymistä ja 
kokouskutsu on lähetettävä 14 vrk ennen kokousta.  
 
Lisäksi vammaisneuvostoon valitaan kolme kaupunginhallituksen nimeämää jäsentä ja heidän 
varajäsenensä. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka edustaa järjestöjä 
ja varapuheenjohtajan, joka nimetään kaupungin edustajista. Vammaisneuvoston sihteerinä 
toimii perusturvakeskuksen nimeämä viranhaltija. Vammaisneuvoston asiakirjat allekirjoittaa 
puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. 
 
Perusturvalautakunta, kaupunkikehityslautakunta, sivistyslautakunta sekä rakennus- ja 
ympäristölautakunta kutsuvat kukin yhden (1) edustajan vammaisneuvostosta kuhunkin 
toimielimeen ja kullekin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen. Vammaisneuvoston edustajilla 
on läsnäolo- ja puheoikeus. Vammaisneuvosto voi kutsua jäsenekseen edustajan sidosryhmien 
vammaisten asiantuntijoista.  
 
Vammaisneuvosto laatii oman talousarvion, joka liitetään kaupunginhallituksen talousarvioon. 
Kaupunki antaa lisäksi vammaisneuvostolle mahdollisuuden käyttää kaupungin toimisto-, yms. 
palveluita ja osoittaa sihteerinä toimivalle viranhaltijalle riittävän työajan sekä 
vammaisneuvostolle kokoustilan. Kokouspalkkiot määräytyvät kunnallisen palkkiojärjestelmän 
mukaan. 
 
 
          


