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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS

Aika:

Keskiviikko 8.5.2019 klo 16.45

Paikka:

Nokian kaupungin virastotalo, kokoushuone 217, 2.krs.
Harjukatu 21 37100 Nokia

Läsnä:

Vilho Siltanen
Pentti Matikka
Tanja Hakala
Heidi Rekola

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut:

Vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen

Pois:

Anttiolavi Salonen
Erja Rajakoski

jäsen
jäsen

1.
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.55 ja totesi vammaisneuvoston kokouksen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2.
PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 24.4.2019 viimeksi laaditussa muodossa.
3.
VAMMAISTYÖN JOHTAJA KIRSI LEMPIÄINEN-PELLINEN VAMMAISPALVELUIDEN SOVELTAMISOHJE JA PALVELUKUVAUS
PALVELUKUVAUS
Keskustellaan aluksi omaishoidontuen ja tilapäishoidon palvelukuvauksesta.
Vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen on pyytänyt Vammaisneuvoston
näkemystä ja kommentteja liittyen Lempäälän, Pirkkalan ja Nokian järjestämään
omaishoidontuen ja tilapäishoidon yhteiskilpailutukseen. Palvelukuvaus on viety
kaikkien mukana olevien kuntien Vammaisneuvostoille kommentoitavaksi.
Kilpailutusta koskeva kokous on 21.5.2019 ja tällöin käsitellään Vammaisneuvostojen
kommentteja palvelukuvaukseen liittyen.
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Vammaisneuvoston puheenjohtaja tuo esiin, että hänelle on tullut tiedusteluja
epävirallisten omaishoitajien taholta siitä, onko heille tulossa jotakin taloudellista
tukea. Keskustellaan siitä, että taloudellinen tuki koskee ainoastaan henkilöitä, joille
on myönnetty omaishoidontuki.
Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että omaishoidontuen vapaiden käyttämiseen on
erilaisia vaihtoehtoja niin, että vapaat ovat käytettävissä joustavasti todellisten
tarpeiden mukaan.
Keskustellaan siitä, etteivät kaikki omaishoitajat pidä lakisääteisiä vapaita.
Vammaisneuvosto kysyy onko omaishoitajien näkemystä selvitetty kyselyllä siitä,
miksi vapaita ei käytetä. Kirsi Lempiäinen-Pellinen kertoo, että kysely on tehty, mutta
siitä on vuosia. Keskustellaan siitä, että vammaispalveluissa voitaisiin tehdä uusi
kysely, jossa selvitetään omaishoitajien jaksamista sekä vapaiden käyttämistä.
Keskustellaan siitä, että palveluntuottajan vastuulla on seurata
työntekijätyytyväisyyttä sekä perehdyttää ja kouluttaa työntekijöitä.
SOVELTAMISOHJE
Kirsi Lempiäinen-Pellinen taustoittaa aluksi soveltamisohjeiden merkitystä.
Vammaispalveluiden soveltamisohje on ensisijaisesti ohje vammaispalvelun
työntekijöille työn tueksi.
Keskustellaan soveltamisohjeiden käsittelystä ja sovitaan, että käydään läpi
vammaisneuvoston esiin nostamat asiat ja näkemysten ollessa eriävät, kirjataan
eriävät mielipiteet lautakunnan pykälätekstiin, jotta lautakunta voi ottaa niihin
kantaa. Nämä lähetetään sihteerin kautta vielä vammaisneuvostolle
kommentoitavaksi ennen lautakuntaan viemistä. Soveltamisohjeet viedään
toukokuun lautakuntaan.
Sovitaan, että kirjataan pöytäkirjaan keskustellut kohdat, yksityiskohdat kirjataan
tarkemmin lautakunnan kokouksen esityslistaan. Keskustelua käytiin seuraavista
kohdista:
-

asunnonmuutostyöt (muutostyöt lähiympäristössä, perusteet muuttoon, luvat
muutostöille)
asunnon välineet ja laitteet (käytettäväksi myönnettävät laitteet)
henkilökohtainen apu (avustaminen työssä ja opiskelussa, palkkaluokat,
tuntimäärät, isännän vastuu, avustajasta aiheutuvat kustannukset)

nokiankaupunki.fi | Harjukatu 23 | PL 2, 37101 Nokia

PÖYTÄKIRJA 8.5.2019

-

kuljetuspalvelut (suhde auton hankintaan, poikkeusmatkat, pikamatkat)
harkinnanvaraiset palvelut ja tukitoimet (määrärahojen arviointi, korvattavat
kustannukset, autoavustus, vaateavustus)

Pykälään kirjattaviksi tulevat isännänvastuu, kuljetuspalvelun pikamatkat sekä
autoavustuksen suuruus.
Auton kohtuullinen hinta ja erityisesti erityisten lisälaite- ja varustetarpeiden
huomioiminen ei vammaisneuvoston näkemyksen vuoksi toteudu. Tällöin ei
huomioida yksilöllistä tarvetta eikä yhdenvertaisuus toteudu.
Vammaisneuvoston mukaan yksilöllinen tarve tulee arvioida autoavustusta
myönnettäessä ja tarvittaessa porrastaa huomioitavaa auton enimmäishintaa
tarpeiden mukaan. Vammaisneuvoston näkemyksen mukaan kohtuullisena hintana
tulisi huomioida 25 000 euron lisäksi tarvittaessa 30 000 euroa, jos tarvitaan
esimerkiksi tila- tai pakettiauto erityisvarustein.

4.
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Keskustellaan Heta-liittoon kuuluvien työnantajien avustajien ateriakorvauksista.
Vammaispalvelulaki ei tunne kuntarajoja ateriakorvauksiin liittyen ja näin ollen Hetaliittoon kuuluvien työnantajien avustajien on mahdollista hakea ateriakorvausta
esimerkiksi lähikuntiin sijoittuvilta matkoilta, mikäli oikeus ateriakorvaukseen matkan
keston osalta syntyy.
Keskustellaan siitä, voiko kuljetuspalveluasiakas toimia toisen
kuljetuspalveluasiakkaan saattajana ja voidaanko kalusto tarvittaessa mitoittaa
saattajan mukaan, esimerkiksi tilanteessa, jossa pyörätuolilla liikkuva asiakas toimisi
näkövammaisen asiakkaan saattajana. Keskustellaan siitä, että näin voidaan toimia,
jos on perusteltu syy toimia saattajana. Tällaisessa tilanteessa tulee kuitenkin olla
yhteydessä vammaispalveluihin.
Keskustellaan Vihnuskodin tiloihin siirtyneen terveyskeskuksen oven luiskasta. Ovelle
on tehty luiska vesivanerista. Tämä on vaarallinen ratkaisu, sillä vesivaneriluiska on
märkänä ja jäisenä liukas. Ovelle tulee rakentaa kunnollinen teräsramppi.
Keskustellaan siitä, onko vammaisneuvoston mahdollista saada määräraha.
Puheenjohtaja kertoo, että Sastamalassa vammaisneuvostolla on esimerkiksi
määräraha stipendien jakamista varten. Samassa yhteydessä keskustellaan
vammaisneuvoston kouluttautumismahdollisuuksista. Koulutuksia varten tarvittaisiin
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määräraha. Sovitaan, että tästä kysytään hallintojohtaja Hanna Vuojelalta ja
kaupunginjohtaja Eero Väätäiseltä seuraavassa kokouksessa.
Kirsi Lempiäinen-Pellinen kysyy lautakunnan vanhasta pykälästä, jossa määritelty
vanhus-, vammais-, ja nuorisoneuvoston läsnäolosta. Pykälässä todetaan, että
neuvoston jäseniä voidaan kutsua tarvittaessa lautakunnan kokoukseen. Tästä
keskustellaan myös seuraavassa kokouksessa, kun Hanna Vuojela ja Eero Väätäinen
ovat paikalla.
Vilho Siltanen ja Pentti Matikka ilmoittavat jäävänsä pois Vammaisneuvostosta
toimikauden päätyttyä. Heidän tilalleen tullaan esittämään Pia Tirrosta ja Raija
Hietalaa.

5.
SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään 10.6.2019 klo 16.45, kokouspaikkana Harjukatu 21, 2krs.
kokoushuone 217.
Kokoukseen kutsutaan hallintojohtaja Hanna Vuojela sekä kaupunginjohtaja Eero
Väätäinen.
6.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50

Muistion kirjasi: sihteeri Salla-Mari Pekkola
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