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Nokian kaupungin sosiaalityön asiakasraati
Aika: ti 31.10.2017 klo 14.15
Paikka: Kokoushuone 201, Harjukatu 21
Paikalla: Erillinen läsnäololista

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.12
2. Todetaan läsnäolijat
Käytiin läsnäolijoista lyhyt esittely
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
4. Tarkennetaan kauden 2017 - 2018 toimintasuunnitelmaan kirjattujen asioiden
käsittelyä:
-

Aktiivipassi: koska työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille tarjotaan jo
alennetuilla hinnoilla liikuntapalveluita, ei aktiivipassia katsottu tarpeelliseksi.
Vyöhykeuudistus esti bussilipun käyttöönottoa.

-

Kuntouttava työtoiminta: miten kuntouttavasta työtoiminnasta hyötyä sekä
kuntoutujalle/kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle ja organisaatiolle ->,
miten kuntouttava työtoiminta hyödyttää osallistujaa/toimipistettä? Miten
kuntouttavasta työtoiminnasta muodostetaan yksilöllinen palvelukokonaisuus?
Yksilökohtainen kuntouttava työtoimintapäätös, joka tehtäisiin asiakkaan
kokonaistilanne huomioiden, kuten esimerkiksi terveydelliset seikat. Kutsutaan
työllisyyspalveluista Marita Leppämäki ja Riikka Katajainen sekä esim. Tahti ry
Esa ja Anne Kangasmäki, käytännön työohjaaja esim. vanhainkoti

-

Kuntouttavan työtoiminnan kepit/porkkanat: 9 euroa ei riitä ruokailuun/matkoihin,
kannustimena esim. ruokailu/matkat, työn mielekkyys ja sisältö, kesto,
yksilöllisyys, jatkopolut, miten työtoiminta aktivoi ihmistä, miten luovuuden
ohjaamista voidaan huomioida, kuinka paljon TE-toimistosta työllistytään
työmarkkinoille?
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-

Sosiaalipalveluiden rooli sotessa ja tulevissa maakunnissa:
Keskusteltiin julkisen ja yksityisen terveydenhuollon merkityksestä ja roolista.
Omatyöntekijyyden merkitys/hyöty asiakasprosessissa. -> Pirkanmaan
maakuntauudistus/valinnanvapaus: 8.11. yleisötilaisuus Sotessa: Tampereen
Mediapolis

-

Vaikuttamismahdollisuudet lapsiperheiden palveluihin Pirkanmaalla: Lape,
kysely täytetään yhdessä vuoden 2107 aikana, käytiin kysymyksiä alustavasti
lävitse” Kuullaan vanhempia asiantuntijoina lapsen asioissa, matalan kynnyksen
palveluita: lapsi tai nuori pystyy ottamaan myös itse yhteyttä”
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12771/lomake.html

-

Koulujen ja terveyskeskuksen sisäilmaongelmien seuraukset kuntalaisten
näkökulmasta: Keskusteltiin rakennusten tilanteista sekä yksittäisen kuntalaisen
mahdollisuudesta vaikuttaa. Todettiin, ettei yksittäinen kuntalainen voi juuri
asiaan vaikuttaa: ylemmän päätäntävallan taholta määräykset ja lausunnot.

-

Moniammatillisen yhteistyön haasteet palvelujärjestelmässä:
asiakkaan luvalla tiedon siirto muille ammattiryhmille asiakkaan
asiakasprosessissa esim. lääkäri -> päihdetyöntekijä jne. Materiaali etc.

-

Kokemusasiantuntijatoiminta nuorten ehkäisevässä päihdetyössä:
edullinen ja nopea apu nuorille: uskovat ”alan miestä” /vaikuttavuustutkimukset,
kouluun mennä puhumaan; pienille ryhmille, kokemusasiantuntijakoulutus,

-

Muut mahdolliset asiat:
Pirjo otti esille matalan kynnyksen kohtaamispaikan; ohjausta ja neuvontaa,
järjestettyä ryhmätoimintaa jne. Sote-kioski, torstain matalankynnyksen palvelut
virastotalolla.
Aktiivipassi: ei ole edennyt Nokian vapaa-aikalautakunnassa ja teknisen
lautakunnan kautta eteenpäin; ei ole nähty tarpeellisena.

5. Seuraava kokous 21.11.2017 klo 14.15
6. Kokouksen päättäminen klo 15.53
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