
  
 
 

 

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika:   Keskiviikko 30.5.2018 klo 16.45–18.20 
 

Paikka: Kokoushuone 217, Virastotalo 
Harjukatu 21, 37100 Nokia 

 
Läsnä:  Vilho Siltanen   puheenjohtaja 

   Pentti Matikka   varapuheenjohtaja  
   Heidi  Rekola    jäsen  
   Tanja Hakala   jäsen 
   Erja Rajakoski   jäsen 
   

Pois:  Anttiolavi Salonen  jäsen 
   
 
 1.  KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi vammaisneuvoston 
päätösvaltaiseksi. 

 
  2. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 

Hyväksytään edellisen kokouksen (11.4.2018) pöytäkirja viimeksi laaditussa  
muodossa.    

 
3.  PALAUTE VAMMAISPALVELUIDEN ALATYÖRYHMÄN JA 

PALVELUNKÄYTTÄJIEN YHTEISEN TYÖPAJAILLAN TILAISUUDESTA 
 Vammaisneuvostosta paikalla olivat pj Vilho Siltanen, vpj Pentti Matikka ja 

jäsen Tanja Hakala. Tilaisuudessa oli paljon väkeä paikalla. Hyvänä pidetään, 
että nykyisin löytyy jo innostusta ja kiinnostusta kuunnella 
palvelunkäyttäjiä. Tilaisuudessa isoa keskustelua herätti tuleva liikennelain 
muutos, joka astuu voimaan 1.7. Tämä tarkoittaa muutoksia yleisesti 
taksialalla ja sillä on myös vaikutuksensa erilaisiin kuljetuspalveluihin (mm. 
vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut ja Kela-kyydit).  
Vammaisneuvosto kertoi, että paikalla oli paljon puhetta siitä, ettei itse 
työryhmätyöskentelyssä ole ollut mukana palvelunkäyttäjiä. Tämä tieto 
kuitenkin korjattu. Palvelunkäyttäjiä on kutsuttu mukaan työryhmä-
työskentelyyn, mutta he eivät ole osallistuneet työskentelyyn niin 



aktiivisesti kuin olisi voineet. Keskustelua mm. palvelunkäyttäjien 
tietämyksistä koskien erilaisten ostopalvelusopimusten sisältöjä. Potilas- ja 
vammaisjärjestöjä pitäisi kutsua myös mukaan kehittämiseen ja tämän 
kaltaisiin yhteistyötilaisuuksiin. Paikallaolijat kokivat, että annettu palaute 
otettiin vastaan kattavasti. Toiveena on jatkossa terveydenhuollon 
henkilöstölle lisätietoa/koulutusta mm. henkilökohtaisista avustajista ja 
heidän työnkuvastaan (eivät ole uhka hoitajille). Tilaisuus oli ensimmäinen 
laatuaan ja näitä toivotaan myös lisää.  

 
4. NOKIAN VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 

Vammaisneuvosto teki oman toimintasäännösluonnoksensa viime vuoden 
puolella. Toimintasäännös on nyt käsitelty kaupunginhallituksen 
kokouksessa toukokuun alkupuolella ja se on tullut voimaan 15.5.2018 
alkaen.  Vammaisneuvosto ihmettelee suuresti sitä miten toimintasääntö on 
muuttunut matkan varrella ilman, että vammaisneuvostoa on konsultoitu 
tai kuunneltu muokkausprosessin aikana. Vammaisneuvoston alkuperäinen 
luonnos olisi pitänyt käsitellä sellaisenaan ja saattaa myös 
kaupunginhallitukselle tietoon. Asiassa edellytetään tavanomaista 
valmisteluprosessia, johon saattaa kuulua uudelleenvalmistelu. Tässä 
kohdin tätä ei ole kuitenkaan noudatettu.  
 
Vammaisneuvosto esittää vastalauseen nyt hyväksytylle toimintasäännölle. 
Suomi on ratifioinut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden 
oikeuksista ja kokee, että toimintasäännön valmistelutyössä tätä sopimusta 
on rikottu. Yleissopimuksen 4. artiklan 3 kohdan mukaan: ”Laadittaessa ja 
toimeenpantaessa lainsäädäntöä ja politiikkoja, joilla tätä yleissopimusta 
pannaan täytäntöön, sekä muissa vammaisia henkilöitä koskevissa 
päätöksentekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti 
vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan 
lukien vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen kautta.” 
Vammaisneuvosto kokee tulleensa sivuutetuiksi heitä koskevassa asiassa.  
 
Tampereen seutukunnissa (ml. Ylöjärvi, Lempäälä, Tampere, Pirkkala) 
Vammaisneuvoston jäsenillä on pääsy kaupungin lautakuntiin. 
Vammaisneuvosto kyseenalaistaa myös miksi vammaisneuvoston ja 
vanhusneuvoston toimintasäännöt tulee olla yhteneväiset. 
Vammaisneuvosto haluaa selvityksen miksi toimintasääntö on muutettu 
ilman, että vammaisneuvostoa on kuultu asiassa.  Kysymys esitetään 
hallintojohtajalle vastausta odottaen.  
 



 
5.        VAMMAISNEUVOSTON ESITE-EHDOTUS 

Katsottiin vpj Matikan tekemää alustavaa Vammaisneuvoston esitettä. 
Luonnosta pidetään erittäin hyvänä ja tarpeena on enää stilisoida sitä. 
Vammaisneuvosto palaa asiaan syksyllä.   
 

6.        SAAPUNEET KIRJEET 
Nokian näkövammaiset ry on lähestynyt vammaisneuvostoa kirjeitse (Liite 
1.) Kirjeessä pyydetään tiedotustilaisuuden järjestämistä liittyen tulevan 
liikennelain muutokseen 1.7.2018 alkaen. Tilaisuuteen toivotaan osallistujia 
niin vammaispalvelumatkojen kuin Kela-matkojen käyttäjistä, 
taksinkuljettajista, maksajatahoista ja muista asiassa mukana olevista 
tahoista.  Nokian Näkövammaiset ry toivoo vammaisneuvostolta 
aktiivisuutta ja tulevien muutosten seurantaa.  Vammaisneuvosto antaa 
vastauksensa myös kirjeenä.   
 
Vammaisneuvosto keskusteli asiasta ja totesi tällaisen tilaisuuden olevan 
hyvä järjestää. Järjestämisajankohdaksi suunniteltiin alustavasti lokakuuta 
2018.  
 
Vammaispalvelut tekee asiasta oman tiedotuksensa kesäkuussa 2018, kun 
on saanut kaikki tarvittavat tiedot itselleen. Tiedotus tullaan tekemään 
suoraan asiakkaille postitettavilla kirjeillä sekä tiedottamalla kaupungin 
nettisivuilla.  
 

7.        MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
- Uimahallin sähköisestä ovenaukaisusta on tehty valtuustoaloite, johon 
pitäisi saada vastaus kesäkuun aikana. Vammaisneuvosto seuraa asian 
käsittelyä.  
- Uimahalliin ollaan saamassa esteettömiin pukukoppeihin 
arvotavarasäilytykseen soveltuvat lukolliset kaapit/lokerot.   
- Edelleen vammaisneuvosto pitää pukukoppien ulkopuolelle jo saatujen 
kaappien panttia (10€) liian korkeana.  
- Nokian messut olivat viime viikonloppuna ja invapysäköintipaikoille 
ajaminen ei ollut suunnitellun mukaista, sillä ajoväylän suoraan 
pysäköintipaikoille oli estänyt jonkun henkilön avolava-auto, joka oli 
asetettu poikittain. Lisäksi esteettömän sisäänkäynnin yhteydessä oleva 
rappuralli ja kynnys tekivät itsenäiselle kelaajalle sisäänkäynnin 
mahdottomaksi.  



- Väliaikaistiloissa sijaitseva Osuuspankin konttori ei ole itsenäisesti 
kelaavalle henkilölle esteetön.  
 
- Tapsan Tahdit -tilaisuuksien esteettömyys. Pyörätuoliasiakkaille on varattu 
oma aidattu alue lavan vasemmalta puolelta (yleisöstä lavalle päin 
katsottaessa). Tapahtuma-alueella on inva-wc. Vammaisen henkilön 
avustaja pääsee tapahtumaan veloituksetta. Vammaisneuvosto pyytää 
huomioimaan, että aidatulla alueella olisi käytössä koroke 
pyörätuolikäyttäjiä varten lavalle näkyvyyden varmistamiseksi. 
Puheenjohtaja laittaa asiasta vielä viestiä järjestäjille.  

 
8.        SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava vammaisneuvoston kokous on 26.9.2018 klo 16.45. 
Kokouspaikkana Virastotalon kokoushuone 217.  

 
 
 
Muistion kirjasi: sihteeri Riikka Sujamo 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

            LIITE  1   
 
 
Nokialla 14.5.2018 
 
Hyvä Nokian kaupungin vammaisneuvosto! 
 
Me näkövammaiset käytämme hyvin paljon taksia liikkuessamme sekä vammaispalvelumatkoilla 
että Kelan kustantamilla matkoilla. Me haluamme tuoda esille huolemme taksiliikenteen tulevista 
muutoksista. Siksi toivomme tiedotustilaisuutta, johon osallistuisivat vammaispalvelumatkojen ja 
Kelan käyttäjät, taksinkuljettajat, maksajatahot ja kaikki asiassa mukana olevat. 
 
Meille erityisen tärkeitä asioita ovat tuttutaksi-ja yksinkulkuoikeudet. Samoin kuljettajien koulutus 
ja ajoneuvojen kalusteiden sopivuus ovat meille hyvin merkittäviä seikkoja. 
 
Laadukkaat kuljetuspalvelut ovat avain vammaisten henkilöiden toimivaan arkeen, joten siksi 
toivomme, että vammaisneuvosto on aktiivinen ja seuraa tulevia muutoksia. Samoin mekin 
pyrimme tekemään. 
 
 
Ystävällisin yhteistyöterveisin 
 
Nokian näkövammaiset ry 

         


