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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 

 
Aika:   Maanantai 10.6.2019 klo 16.45 
 
Paikka:  Nokian kaupungin virastotalo, kokoushuone 217, 2.krs. 

Harjukatu 21 37100 Nokia  
 
Läsnä:   Vilho Siltanen   jäsen (väistyvä)  

Pentti Matikka jäsen (väistyvä) 
Tanja Hakala  jäsen 1.6.2019 alkaen 
Heidi Rekola  jäsen 1.6.2019 alkaen 
Pia Tirronen  jäsen 1.6.2019 alkaen 
Raija Hietala  jäsen 1.6.2019 alkaen 

 
Pois:  Erja Rajakoski  jäsen 1.6.2019 alkaen 
  Susanna Pekkola  jäsen 1.6.2019 alkaen 

 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.45 ja totesi vammaisneuvoston päätösvaltaiseksi.  
 

2. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 
 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 8.5.2019 viimeksi laaditussa muodossa. 
 

3. KAUPUNGINJOHTAJA EERO VÄÄTÄINEN, HALLINTOJOHTAJA HANNA 
VUOJELA: NOKIAN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTON 
TOIMINTASÄÄNTÖ 

 
Käydään läpi lyhyesti kaupunginjohtajan osallistuminen edelliseen kokoukseen ja 
keskusteltiin tuolloin tyytymättömyyttä aiheuttaneista asioista. Käydään läpi tuolloin 
esiin tuodut epäkohdat niiltä osin kun korjaavia toimenpiteitä ei ole tehty.  
 
Esimerkkinä nostetaan uimahallin parkkipaikat, kyynärkytkin sekä Yrittäjäkadun 
valot.  Lisäksi mietitään S-marketin parkkipaikan käyttöä. 
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Kaupunginjohtaja pahoittelee, etteivät edellisessä kokouksessa esiin tulleet asiat ole 
edenneet. Hän on vienyt asiaa eteenpäin edellisen kokouksen jälkeen. Nyt hän vie 
asiaa uudelleen infrapuolelle.  
 
Sovitaan, että hallintojohtaja Vuojela esittelee toimintasääntöön liittyviä asioita. 
Käydään läpi yleiset toimintaedellytykset. Vammaisneuvoston toimintasääntö on 
tullut voimaan 7.5.2018, tätä ennen vammaisneuvostolla ei toimintasääntöä ole ollut. 
Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimintasääntöjen tulisi olla Vuojelan 
mukaan samansuuntaiset ja tämä on syynä myöskin toimintasäännön 
muokkaamiseen. 
 
Vammaisneuvosto kysyy, miksi toimintasäännön muokkaamisesta ei ole oltu 
yhteydessä heihin. Hallintojohtaja kertoo, että ei ole ollut yhteydessä edellisen 
toimintasäännön osalta vammaisneuvostoon vaan viranhaltijoihin ja 
vammaisneuvoston edelliseen sihteeriin.  
 
Käydään läpi toimintasäännön muutoskohdat: 
 

1. Vammaisneuvoston toimikausi on kaksi vuotta, neuvosto on esittänyt 2-4 
vuotta. Todetaan, että kaupunginhallituksen kauden olevan kaksi vuotta ja 
vammaisneuvoston asettamiskausi olisi hyvä olla sama. Keskustellaan siitä, 
että tämä ei ole vammaisneuvoston jatkuvuuden kannalta kriittinen asia ja 
jatkossa toimikausi voi olla vammaisneuvoston puolesta kaksi vuotta. 
 

2. Kokousten vähimmäis- ja enimmäismäärä.  Vammaisneuvoston 
näkemyksen mukaan kokousten enimmäismäärää ei tulisi rajata, sillä 
vammaisneuvosto voi joutua tekemään lausuntoja useamman kerran kuin 
kuusi kertaa vuodessa. Vammaisneuvosto seuraa lautakuntien kokouksia ja 
haluaa antaa lausuntoja ennen kuin asioista päätetään. Muutoin kuusi kertaa 
vuodessa on ollut riittävä.  

 
Sovitaan, että muutetaan ohjeistusta niin, että neuvostot kokoontuvat 
tarpeen mukaan, eikä velvoiteta jatkossa kokoontumaan vähintään tiettyä 
määrää.  
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3. Läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa. Vammaisneuvosto 
ehdotti, että lautakunnat kutsuvat yhden edustajan vammaisneuvostosta 
kuhunkin toimielimeen ja kullekin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen. 
Vammaisneuvosto on esittänyt edustajille läsnäolo- ja puheoikeutta. Nykytila 
on, että toimintasäännössä ei ole määräystä asiasta.  
 

Keskustellaan siitä, että Nokian kaupungin hallintosäännön nojalla 
lautakunnat päättävät itse vaikuttamistoimielinten edustajien läsnäolo- ja 
puheoikeudesta lautakuntien kokouksissa. Hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja 
tuovat esiin, että kaupunginhallitus ei voi hallintosäännön mukaan määrätä, 
ketä lautakunnat kutsuvat kokouksiin.   
 
Keskustellaan siitä osaavatko lautakunnat arvioida milloin pitäisi olla 
vammaisneuvoston edustaja paikalla. Sovitaan, että lautakuntien esittelijöille 
tullaan edelleen korostamaan, että he voisivat kutsua vammaisneuvoston 
jäseniä kokouksiin tai osaan kokouksesta.  
 
Kaupunginjohtaja tuo esiin, että viranhaltijoiden pitäisi selvittää onko syytä 
kuulla vammaisneuvostoa. Viranhaltijoiden selvitysten pitäisi tapahtua ennen 
päätöksentekoa. Keskustellaan siitä, että ennakkokeskustelut ovat tärkeitä. 
Kokousten esityslistat ovat nähtävillä verkkosivuilla samana päivänä. 
Julkistamisen ja kokouksen väli on niin lyhyt, että vaikuttaminen näiden välissä 
ei onnistu. Vammaisneuvosto toivoo, että viranhaltijoiden yhteydenotot 
toteutuisivat jatkossa ennen päätöksentekoa.  
 
Tässä yhteydessä todetaan, että kulttuuritoimi on Nokia viikosta saaman 
palautteen johdosta pyytänyt vammaisneuvoston jäsenen keskustelemaan 
kulttuuritoimen järjestämien tapahtumien esteettömyydestä ja siitä 
minkälaisia asioita tulisi huomioida tapahtumia järjestettäessä.  

 
Puheenjohtaja tuo esiin, että muissa kunnissa vammaisneuvoston jäsenillä olisi 
puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa. Kaupunginjohtaja on 
asiasta eri käsityksessä. Jos käytäntö olisi tämä ympäristökunnissa, voisi 
kaupunginhallitus päättää, että lautakuntiin on kutsuttava vammaisneuvoston 
jäseniä, jos hallintosääntöä muutettaisiin. Näiden osalta pitää selvittää 
kuitenkin faktat. Mikäli tämä ei ole yleinen käytäntö, ei tätä lähdetä myöskään 
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Nokialla esittämään. Nykyisen näkemyksen mukaan lautakunnilla tulee olla 
mahdollisuus päättää keitä kokouksiin kutsutaan.  
 

4. Talousarvio ja kokouspalkkiot. Vammaisneuvosto on esittänyt 
toimintasäännössä, että vammaisneuvosto laatii oman talousarvion, joka 
liitetään kaupunginhallituksen talousarvioon. Nykytila on, että 
toimintasäännössä ei ole määräystä asiasta. Todetaan, että toimielimilläkään 
ei ole omaa talousarviota.   

 
Kaupunginjohtaja esittää kuitenkin, että vuoden 2020 talousarvioon tulee oma 
määräraha vaikuttamistoimielimille. Tästä ei kuitenkaan tarvita mainintaa 
erikseen toimintasääntöön.  

 
Keskustellaan vammaisneuvoston kokouspalkkioista, jotka vammaisneuvosto 
esittää toimintasääntöön muutettavaksi niin, että ne maksetaan kunnallisen 
kokouspalkkiojärjestelmän mukaan. Nykyisellään tästä ei ole mainintaa 
vammais- tai vanhusneuvoston toimintasäännössä. Nokian kaupungin 
hallintosääntö koskee luottamushenkilöiden palkkioita, eikä siihen sisälly 
määräyksiä vaikuttamistoimielinten palkkioista. Viittaus kunnalliseen 
palkkiojärjestelmään ei sovellu tämän vuoksi toimintasääntöön.  

 
Vammaisneuvosto kysyy miten korvataan tulosteet jatkossa? 
Kaupunginjohtaja arvioi, että laskut voidaan hyväksyä yllämainitusta 
määrärahasta.  Viranhaltija hyväksyy laskut. Nyt voidaan jo ottaa kuitit 
talteen. Kuitteja vastaan voidaan tehdä kulukorvaushakemus kustannuksista, 
joita puheenjohtajalle syntyy. 

 
Keskustelun lopuksi kaupunginjohtaja toteaa, että vammaisneuvostossa tehdään 
tärkeää työtä. Todetaan, että samansuuntaisia ajatuksia on monessa suhteessa, 
mutta erimielisiä ollaan edelleen lautakunnan kokouksiin kutsumisesta. Todetaan, 
että monia aiemmin keskusteltuja asioita on viety jo myös eteenpäin.  
 

4. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Vammaisneuvosto keskustelee toimintasäännöstä vielä kaupunginjohtajan ja 
hallintojohtajan lähdettyä.  Toivottiin, että lautakuntiin olisi tullut puhe- ja läsnäolo-
oikeus.  Vammaisneuvosto pitäisi edelleen tärkeänä esimerkiksi 
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perusturvalautakunnan, rakennuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan kokouksiin 
osallistumista. Todetaan, että vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta on erilaista ja 
kohdentuu eri asiakasryhmille.  
Uuden vammaisneuvoston määräraha on merkittävä parannus. Vammaisneuvosto voi 
jatkossa itsenäisemmin päättää esimerkiksi koulutuksiin ja seutuyhteistyöhön 
osallistumisesta. 
 
Keskustellaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman ohjeistus on päivityksestä. 
Tässä on virheellisesti kerrottu, että erityishuolto-ohjelma edellyttää 
kehitysvammadiagnoosia. Vammaisneuvoston jäsen on ollut asiasta yhteydessä 
kertoen, että tieto ei pidä paikkaansa ja se tulisi korjata. Tieto luvattiin korjata 
seuraavan päivityksen yhteydessä. Vammaisneuvoston mielestä virheellinen tieto 
tulisi korjata heti. 
 
Keskustellaan kaupungin hyvinvointiraportista. Raportissa ei ollut mainintaa  
vammaisista eikä heidän hyvinvointiaan kunnassa ole selvitetty. Työryhmään 
toivotaan jatkossa vammaisneuvoston jäsentä. Tätä viedään eteenpäin 
hyvinvointityöryhmälle.  
 
Uusi vammaisneuvosto  
Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan seuraavassa 
kokouksessa. Puheenjohtaja tulee olemaan vammaisyhdistyksistä ja 
varapuheenjohtaja kaupungin valitsema edusta. Pia Tirronen kutsuu koolle 
syyskauden ensimmäisen kokouksen. Kiitetään väistyviä vammaisneuvoston jäseniä 
vuosien työstä.  
 
Käydään läpi syksyn aiheita: 

-  Seutukunnallinen vammaisneuvostojen kokous järjestetään syksyllä 
Kangasalla.  Nokian kaupungin vammaisneuvosto haluaisi esittää seuraavaa 
kokousta järjestettäväksi Nokialla.  

- Vanhusneuvoston kanssa yhdessä järjestettävän talviliikkumisen tapahtuman 
suunnittelu syksyksi. Liikkuminen on ollut yhdistysten asialistoilla.  

- Kaupungin edustajien kutsuminen kokouksiin. Viranhaltijoiden kutsuminen 
olisi tärkeää tiedottamisen lisäämiseksi. Aktiivista yhteydenpitoa 
tilapalvelupäällikköön on hyvä jatkaa, jotta päästään mukaan suunnitteluun.  

- Liikkumisen työryhmä tulisi saada käyntiin uudelleen. Nyt ei ole ollut 
toimintaa. Tästä tulisi olla syksyllä yhteydessä kaupunginjohtajaan.  
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- Vammaisneuvoston kokousten esityslistat toimitetaan jatkossa myös 
varajäsenille.   

- Lautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen pohjalta saadaan tietoa 
vammaisneuvostolle. Näiden seuraamisen osalta tehdään työnjakoa syksyllä.  

 
Vammaispalveluiden muuttuva työnjako 
Käydään läpi lyhyesti vammaispalveluiden muuttuvaa työnjakoa. Jatkossa 
vammaispalveluissa toteutetaan asiakasjakoa vammaispalvelulain mukaisten 
palveluiden osalta aakkosittain niin, että A-L asiakkaat ovat sosiaaliohjaajan ja M-Ö 
sosiaalityöntekijän asiakkaina. Sosiaalityöntekijän hoidettavana on jatkossa 
kehitysvammahuolto kokonaisuudessaan asumispalveluiden ostopalveluja lukuun 
ottamatta sekä vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen omaan kotiin.   
 
Palveluasuminen palvelutalossa sekä kehitysvammahuollon asumisen ostopalvelut 
kuuluvat jatkossa vammaistyön johtajalle Kirsi Lempiäinen-Pelliselle.  
 
Vammaisneuvosto pyytää tiedottamaan asiasta. Tiedot päivitetään 
vammaispalveluiden nettisivuille kesän aikana.  
 

5. SEURAAVA KOKOUS 
 
Vammaisneuvoston seuraava kokous pidetään 2.9.2019 klo 16.45 virastotalolla 
osoitteessa Harjukatu 21, 2. krs, kokoushuone 217.  

 
6.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30  
  
Muistion kirjasi: sihteeri Salla-Mari Pekkola  
 

7. KOKOUKSEN JÄLKEEN SAADUT TIEDOT 
 
Hallintojohtaja Hanna Vuojela on tiedottanut vammaisneuvostoa 11.6.2019, että 

Tampereen kaupunkiseudun kehyskuntien (Kangasala, Pirkkala, Lempäälä, Ylöjärvi, 

Orivesi ja Hämeenkyrö) hallintojohtajakollegoilta saadun tiedon mukaan 

vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajille ei ole annettu läsnäolo- ja 

puheoikeus lautakunnissa (paitsi tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta).  
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Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen on lähettänyt 10.6.2019 pyynnön 
Vammaisneuvoston esiin nostamien puutteiden korjaamiseksi asioita hoitaville 
tahoille.  
 
Hyvinvointiraportin osalta hyvinvointityöryhmässä on keskusteltu vammaisneuvoston 
jäsenen yhteydenoton jälkeen asiasta ja todettu, että yhteistyötä ja keskustelua 
toivotaan vammaisneuvoston ja vammaispalveluiden kanssa jatkossa kyselyä 
laadittaessa.   
 
 


