
  
 

 

 

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika:   Keskiviikko 7.2.2018 klo 16.45–18.50 
 

Paikka: Kokoushuone 217, Virastotalo 
Harjukatu 21, 37100 Nokia 

 
Läsnä:  Vilho Siltanen   jäsen 

   Pentti  Matikka    jäsen   
   Heidi  Rekola    jäsen  
   Anttiolavi Salonen  jäsen 
   Tanja Hakala   jäsen 
   Erja Rajakoski   jäsen 

 
   Muut osallistujat:  Hannu Sassi 
   
 
 1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi vammaisneuvoston 
päätösvaltaiseksi. 

 
  2. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 

Hyväksytään edellisen kokouksen (13.12.2017) pöytäkirja viimeksi 
laaditussa muodossa.   

 
  3. LIIKUNNANOHJAAJA HANNU SASSI 

Hannu toimii tällä hetkellä liikunta- ja elintapaneuvonnassa. Keskusteltiin 
vammaisneuvostoa askarruttavista asioista. Vammaisneuvostoa kiinnosti 
miten paljon on erityisryhmille suunnattuja ryhmiä. Kaikkia 
ryhmäliikuntamuotoja ei ole eriytetty. Tarkasteltiin lukujärjestystä: 
https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2017/10/kunto-ja-
terveysliikuntakalenteri-kevat-2018-1.pdf  Ohjelmassa ei näy tiistaisin klo 
9-10 olevaa naisten kuntosaliryhmää, koska ryhmä tällä hetkellä täynnä. 
Miesten ryhmässä klo 10–11 on muutama paikka vapaana. Ryhmään 
pääsee liikuntaneuvonnan kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä Hannuun 
sähköpostitse tai puhelimitse.  

Maksulliset ryhmät ”pinkinpunaisella”. Maanantaihin on keskitetty 
vesijumppia. Torstaisin klo 10–11.55 kuntosaliryhmä (2kpl). Kausimaksu on 
edullinen 30€ (noin 18krt/kevätkaudella 2018). Vihreät ryhmät kertamaksu-
periaatteella. Vesijumppiin mahtuu 30 henkeä ja kahvakuulaan 20 
henkeä/maksimi. Toimii jonotussysteemillä. Kaupungin nettisivuilta löytyy 
kattavasti tietoa liikuntapalveluista: https://www.nokiankaupunki.fi/vapaa-



aika/liikunta/ohjattu-liikunta/ Kaikista ohjatuista liikuntamuodoista löytyy 
vielä vapaita paikkoja, mutta joitain täysiä ryhmiä on. 

Uimahalli on kiinni tiistaisin klo 12–13.30. Tällöin on oma suljettu vuoronsa 
kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Puheenjohtaja piti 
hyvänä, että Vammaisneuvoston aloitteesta kehittynyt kuntosalivuoro on 
edelleen toiminnassa. 

  4. KYSELY VAMMAISNEUVOSTOLLE 

Kuuloliitto ry, Näkövammaisten liitto ry,  Kuurojen liitto ry, Invalidiliitto ry, 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry ja Vanhustyön keskusliitto ry ovat 
lähestyneet kyselyllä liittyen vammaisneuvoston koulutus- ja 
osaamistarpeisiin. Vammaisneuvosto keskusteli tarpeista, joita todettiin 
olevan mm. yleisesti viestinnän saavutettavuus (mitä ja miten pitäisi 
viestiä, että saavuttaa aina kohdeyleisön), lisätiedon tarve vammaisten 
ihmisten oikeuksien sopimuksesta. Koulutusta haluttiin järjestettävän 
verkkokoulutuksena, koulutuspäivinä tai luentosarjoina vaikkapa 
seudullisina koulutuksina (Tampereen seutu). Materiaalina toivottiin 
sähköistä ja painettua sekä mahdollisuuksien mukaan äänikirjana Celian 
kautta.  Vammaisneuvoston sihteeri vastannut näiden pohjalta 
verkkokyselyyn 13.2.2018. 

  5.  VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2017 

Käytiin läpi vuoden 2017 toimintakertomus (Liite 1). Hyväksyttiin se ilman 
muutoksia. 

  6.  TUTUSTUMINEN ESPERI IIRIKSEEN JA PRISMAAN/ PALAUTE 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kävivät tutustumiskäynnillä 
ikäihmisten tehostetussa asumispalvelussa (Esperi Iiris). Totesivat tilojen 
olevat uudet ja hienot. Puutteena nähtiin lumitöiden tekemättömyys sekä 
lasiovien käyttö sisätiloissa.  

Vammaisneuvosto kutsuttiin tutustumaan uuteen Prismaan tammikuussa. 
Vammaisneuvosto pitää hyvänä, että palautetta antaessa niihin on 
reagoitu nopeasti; esimerkiksi invapysäköintipaikat on nyt merkitty 
muutoinkin paitsi parkkimaalauksilla. Lumityöt ovat ongelma edelleen. 
Kärrykatosten katolta valuu lumet invapaikoille ja tähän ei ole vielä 
reagoitu. Vammaisneuvostoa mietitytti yleinen talvikunnossapito. Lisäksi 
vanea huoletti liukas lattia, johon on tulossa ilmeisesti pinnoite. Pikaisia 
ratkaisuja toivottiin. Myös paikallislehti on asiasta uutisoinut, kun autot 
ajavat jalkakäytävän yli lähtiessään autopaikoilta. Yleisesti 
vammaisneuvosto oli tyytyväinen tapaamiseen ja kokivat, että heidät 
otettiin hyvin vastaan. Vierailusta jäi positiivinen tunnelma.  

 



 

7.        MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

- Puheenjohtaja on käynyt seurakunnassa puhumassa viime kokouksessa 
esiin tulleesta Tottijärven kirkon sekä samalla myös Siuron kirkon 
tilanteesta. Tottijärvelle ilmeisesti suunnitteilla turkkilevystä tehtävät 
irtoluiskat. Vane pyytää huomioimaan esteettömyysvaatimukset luiskien 
suhteen.  

- Vammaisneuvosto ei ole tyytyväinen Nokian kaupungin katujen 
talvikunnossapitoon. Invapysäköintipaikat eivät ole lumien kaatopaikkoja. 
Tämä pöytäkirja tiedoksi infran toimistosihteerille edelleen välitettäväksi 
asiasta vastaaville henkilöille.  

- Vammaispoliittinen ohjelma käsitellään 12.2. valtuustossa. Kaupungin 
henkilöstön kehittämispäällikkö Tuomas Erkkilä on tähän Vampon 
toteutukseen liittyen suunnittelemassa kaupungin henkilöstön 
esteettömyyskoulutusta vuodelle 2018. 

- Vammaisneuvosto saanut palautetta, että Välikadun apteekkiin on huono 
kulku, mutta tilaan on ovikello, jota kautta saa henkilökunnalta apua.  

- Vammaisneuvoston yhteinen sähköinen työskentelytila-asia etenee, 
mutta ei ole vielä valmis. Sihteeri koordinoi asiaa.  

- Keskustelua uimahallista: kyynärkytkintä ei ole vieläkään tullut; 
pukuhuoneisiin asennettavat lokerikot ovat tulleet, mutta ne on sijoitettu  
käytävälle, joka ei vastaa tarkoitusta. Lisäksi uimahallin äänestystila on liian 
pieni.  

- Vammaisneuvosto keskusteli seudullisesta Vanen yhteistapaamisesta, 
josta voisi laittaa Tampereelle kyselyä. Toiveena mm. sellaisten yhteisten 
asioiden käsittely kuten vammaissopimus, taksiliikenteen vapautuminen. 
Vammaisneuvosto toivoo myös yhteistapaamista Nokian 
vanhusneuvoston kanssa. Sihteeri on yhteydessä vs. vanhustyön johtajaan.  

- Vammaisyhdistysten yhteystiedot poistetaan vammaispalveluiden 
nettisivuilla ja uudet tiedot pyydetään ilmoittamaan vapaa-aikapalvelujen 
ylläpitämään rekisteriin. Vammaisjärjestöjä on tiedotettu asiasta 
sähköpostitse.  

- Vammaisneuvostoa mietityttää miksi nuorisovaltuusto on saanut 
edustajansa läsnäolo- ja puheoikeudella rakennus- ja 
ympäristölautakuntaan ja vammaisneuvosto ei. Asia koetaan Vanessa 
tärkeäksi vaikutuskanavaksi.  



- YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman 
julkistamistilaisuus. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta 
VANE järjestää YK:n vammaissopimuksen kansallisen toimintaohjelman 
julkistamistilaisuuteen. Ilmoittautuminen webropol-linkin kautta 23.2.2018 
mennessä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/718D31332323E61A.par 

 
8. SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava vammaisneuvoston kokous on 11.4.2018 klo 16.45. 
Kokouspaikkana Virastotalon kokoushuone 217.  Paikalle tulee 
vammaistyön johtaja. Kokouksessa suunnitellaan myös Noste-kioskin 
ohjelmaa kansainvälisen esteettömyyspäivän tiimoilta 18.5.2018.  

 
 
Muistion kirjasi: sihteeri Riikka Sujamo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Liite  1  
 
 
NOKIAN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 
JOHDANTO 
Vammaisneuvosto on Nokian kaupunginhallituksen asettama yhteistyöelin, jossa on kolme 
kaupunginhallituksen valitsemaa ja kolme vammaisjärjestöjen esittämää jäsentä sekä sihteerinä 
vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. 
Vammaisneuvoston tehtävänä on mm. 
 

- edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen 
yhteistoimintaa Nokialla 

- seurata erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja 
kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä Nokian kaupungissa 

- tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja suunnittelijoille ja 
päätöksentekijöille 

Vammaisneuvoston jäsenet 2017 31.5.2017 asti 
 
Puheenjohtaja Vilho Siltanen Mielenterveysryhditys Miete ry     varajäsen Arja Hänninen  
Pentti Matikka (Neuroyhdistys)                                          varajäsen Pia Tirronen 
Heidi Rekola Nokian invalidit                                                        varajäsen Susanna Hannu 
 Jari Lehtonen (kaupungin edustaja)                                varajäsen Ulla – Kirsikka Vainio   
Aila Vaimare   (kaupungin edustaja)                                          varajäsen Maija-Liisa Vuorinen 
 Sirpa Häyhtiö (kaupungin edustaja)                                            varajäsen Leena Hakola 
 
Vammaisneuvoston jäsenet 1.6.2017 alkaen 
 
Puheenjohtaja Vilho Siltanen Mielenterveysryhditys Miete ry     varajäsen Arja Hänninen  
Pentti Matikka (Neuroyhdistys)                                         varajäsen Pia Tirronen 
Heidi Rekola Nokian invalidit                                                        varajäsen Susanna Hannu 
Tanja Hakala (kaupungin nimeämä jäsen)                                  varajäsen Johanna Perkiö 
Erja Rajakoski (kaupungin nimeämä jäsen)                                  varajäsen  Saara Rusko-Paldanius 
Anttiolavi Salonen (kaupungin nimeämä jäsen)                           varajäsen Raimo Sorsa 
 
Vanhan vammaisneuvoston toimikausi 1.1.2017 - 31.5.2017 jonka aikana se kokoontui 3 kertaa 
Uuden vammaisneuvoston toimikausi alkoi 1.6.2017 uusi vammaisneuvosto kokoontui 1.6.2017 
-31.12.2017 3 kertaa 
 
TOIMINTA  
5.2.17 Vammaisneuvoston kokouksessa Vammaisneuvoston varajäsen Nokian kaupungin 
rakennustarkastaja Ulla-Kirsikka Vainio oli mukana kokouksessa, joten annoimme puheenvuoron 
hänelle Tällä hetkellä niin Nokialla kuin koko Pirkanmaallakin rakennetaan hyvin paljon. Voidaan 
puhua positiivisesta ”pöhinästä”. Nokialla Prisman rakentaminen on alkanut, mutta kirjasto-
hankkeessa on ollut useampiakin käänteitä. Tähän toivotaan tietysti jo jonkinlaista ratkaisua. 



Lisäksi keskusta-alueen kehitystä toivotaan. Poutuntien kehittäminen on vielä alkutekijöissään. 
Pientalorakentaminen Harjuniityn alueelle vetää hyvin Myös teollisuusrakentamista kysytään 
paljon. Eko 3 -hanke eli Kolmenkulman alueen innovatiivinen hanke, josta toivotaan tälle 
alueelle hyvää flowta. Toisaalta PSHP:n ratkaisut Pitkäniemen osalta vaikuttavat myös muihin 
rakennusprojekteihin sillä alueella. Tällä hetkellä suurimpia taloudellisia kysymyksiä tuottavat 
useiden eri kaupungin tilojen (terveyskeskus, koulut, päiväkodit) homeongelmat. Keskusteltiin 
yleisemmin erilaisista mahdollisista homeongelmien syistä rakentamisessa. 
 
5.4. Vammaisneuvoston kokouksessa 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).   
 
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.   
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.  
 
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. 
 
31.5.17 Vanhan vammaisneuvoston viimeisessä kokouksessa 
 Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen on nimennyt 2.3.2017 (§ 3) poikkihallinnollisen  
 päivittämään Vammaispalveluohjelman 2012–2016. Työryhmän pyrkimyksenä on sitouttaa 
kaupungin toimijat noudattamaan siinä asetettuja tavoitteita. Työryhmä on kokoontunut 
nyt ensimmäisen kerran. Työ jatkuu uudelleen syksyllä. Vammaisneuvosto tutustui luonnokseen 
ja antoi omat kommenttinsa 
Keskustelua kolmannesta sektorista ja sen roolista. Nokialla mm. vammaisjärjestöillä ei ole oikein 
tiloja tarjolla, jonka johdosta monien toiminnoissa vajavuutta. Avustukset pienenevät ja tärkeää 
vapaaehtoistyötä tekevät ihmiset vähenevät. Oikeutta aktiiviseen vapaa-aikaan on tuettava. 
Toivotaan, että vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä yhdistysten 
kanssa pitäisi sisällään myös seurat. Seurantaa ei voi laittaa pelkästään yhdistysten harteille. 
Vammaisneuvosto pitää äärimmäisen tärkeänä katu-, tie- ja piharakentamisen esteettömyyttä. 
Edelleenkin tämä osuus on puolitiessä 
 Omaishoitajilta mm. on tullut palautetta suojateiden kivetyksistä. Vanen jäsenet ovat pyytäneet 
esteettömyyskartoitusta ollessaan liikenneturvallisuustyöryhmässä. Tämä olisi ensisijaisen 
tärkeää.  Ensimmäinen lähtökohta on, että keskustan suojatiet saadaan kuntoon ja siitä sitten 
laajennetaan aluetta. Vane peräänkuuluttaa edelleen liikenneturvallisuustyöryhmän tärkeyttä ja 
toivotaan tämän tyylisen työryhmän työskentelylle jatkoa. 
Vammaispalveluohjelman työryhmässä on noussut esiin mielenkiinto saada mm. 
vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle sekä muille vammaisyhdistyksille suunnattu sote-
info. 
 
27.9.17. Uuden vammaisneuvoston ensimmäisessä kokouksessa Vammaispalvelut on saanut 
palautetta uimahallin esteettömyys-ongelmista ja viety asiaa eteenpäin Vammaisneuvostoon. 
Tiivistetysti toivottiin seuraavia asioita: uimahallin ulko-ovissa on jo tarvittava oviautomatiikka, 
mutta kyynärkytkimet puuttuvat. Lisäksi invapukuhuoneisiin toivotaan lisää avaimia ja lukollisia 
lokeroita säilytystä varten. Myös vammaisneuvoston jäsenet ovat kiinnittäneet huomiota näihin 
asioihin ja puheenjohtaja on käynyt asiasta keskustelemassa tilapalvelupäällikön ja isännöitsijän 
kanssa.  Myös uimahallin taholta asiaa on selvitelty Kyynärkytkimien asennuksen selvittely on 
kesken. Invapukuhuoneiden avaimia on tilattu lisää. Lukittavien lokeroiden hankinta pyritään 
lisäämään ensi vuoden budjettiin. Parannuksia on siis luvassa.  Vammaisneuvosto seuraa 
tilannetta. 
Vammaisneuvosto tutustui vammaispalveluohjelman luonnokseen. Keskusteltiin seuraavista 
asioista Miten työryhmä pyrkii toteuttamaan kaupungin eri toimijoiden sitouttamisen uuteen 
ohjelmaan? Toivottiin, että kaikissa Nokiaa koskettavissa hankkeissa suunnitelmat käytettäisiin 
myös Vammaisneuvostossa automaattisesti ilman erillisiä pyyntöjä. Tämän asian korostaminen 
ohjelmassa nähtiin tärkeänä.  
 
Keskusteltiin laajemmasta katselmuksesta, jossa tuotaisiin esiin Nokian julkisten tilojen 
esteettömyys-puutteita. Vammaisneuvosto päätti aloittaa suunnittelutyön asian edistämiseksi.  
Vammaisneuvoston jäsen Tanja Hakala on tehnyt esteettömyys-työtä Palloiluhallin puitteissa. 
palloiluhalliin on tulossa kunnon luiska ja invavessan käyttöön liittyvät ongelmat on ratkaistu 
siten, että sitä tarvitsevat voivat käyttää kunnollisia invavessoja koulun puolen tiloissa.  
 



1.11.17 Vammaisneuvoston kokouksessa 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. 
Kaupunginhallitus edellyttää kuitenkin perusturvalautakunnan käsittelevän tulevaa 
talousarviota uudelleen lisäkokouksessa.  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. 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. 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 
 
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  
 
13.12.17 Vammaisneuvoston kokouksessa Vammaisneuvoston edeltävässä kokouksessa 
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. 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. 
 
 
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. 
 
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 
 
ALOITTEET JA KANNANOTO 
Kannanotto uuden Nokian kirjaston suunnitelmiin. 
Vammaisneuvoston työskentelyssä on vuoden 2017 aikana on korostunut , esteettömyyden ja 
saavutettavuuden edistäminen, ja Uuden Nokian Kaupungin vammaispalveluohjelman 
työstäminen 
 
 
 
 
   


