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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

21.10.2019 klo 16.00

Paikka:

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

Läsnä:

Pia Tirronen
Heidi Rekola
Tanja Hakala
Raija Hietala
Saara Rusko-Paldanius
Susanna Pekkola

Muut:

Anu Kallio, Pirkanmaan liitto

1.

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00 ja totesi vammaisneuvoston
päätösvaltaiseksi.
2.

HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS JA SUORATYÖ

Suurin osa Pirkanmaan kunnista on päättänyt siirtyä 1.1.2020 alkaen Pirkanmaan
yhteiseen henkilökohtaisen avun keskukseen, joka toteutetaan maakunnallisena
yhteistoimintana. Keskus muodostuu Pirkanmaan yhteisen perhehoidon keskuksen
yhteyteen ja tulevaisuudessa keskuksen alle tulee myös omaishoidontuen keskus.
Tampereen kaupunki koordinoi keskuksen toimintaa.
Henkilökohtaisen avun keskusta valmistellaan projektina ja se on jatkumoa
Pirkanmaan liiton maakuntavalmistelun aikana käynnissä olleelle hankkeelle.
Keskuksen projektipäällikkönä on Tampereen kaupungin vammaispalveluiden johtava
sosiaalityöntekijä Milja Koljonen, projektisuunnittelijana Sastamalan
vammaispalvelupäällikkö Susanna Lehtonen sekä Ylöjärven kaupungin hoito- ja
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kuntoutumispalveluiden johtaja Anu Kallio. Projektityöntekijät tekevät työtä osaaikaisena virkatyön ohella.
Anu Kallio esittelee Vammaisneuvostolle Parasta sotea- kokouksessa sote-johtajille
21.8.2019 esiteltyä materiaalia henkilökohtaisen avun keskuksen osalta. Kokouksessa
näytetyt esittelymateriaalit toimitetaan vammaisneuvostolle koostettuna vielä
kokouksen jälkeen.
Nokialla kaupungin perusturvalautakunta päätti 18.6.2019, että Nokia on mukana
henkilökohtaisen avun keskuksessa sellaisen toteutuessa. Pirkanmaan
henkilökohtaisen avun keskus on haluttu sote-johtajien toiveesta käyntiin
mahdollisimman pian ja tämän vuoksi aikatauluksi on asetettu 1.1.2020.
Henkilökohtaisen avun keskuksen tavoitteena on yhdenvertaiset ja paremmin
koordinoinut palvelut sekä kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.
Keskuksen toiminta laajenee asteittain. 1.1.2020 alkaen henkilökohtaisen avun
työnantajamallin palkanmaksu, ohjaus ja neuvonta siirtyvät keskukselle. Keskus
käyttää palkanmaksussa SuoraTyö- järjestelmää ja tämä tarkoittaa nokialaisten osalta
uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöön ottoa ja palkkapalveluiden siirtoa
keskukseen.
Keskustellaan siitä, että henkilökohtaisen avun osalta palvelutarpeen arviointi ja
palvelusuunnitelman laatiminen sekä päätöksenteko säilyvät edelleen kunnassa.
Asiakkaan omatyöntekijä on myös jatkossakin kunnan omatyöntekijä.
Vammaisneuvosto kysyy Kalliolta vammaisten henkilöiden osallisuudesta
valmisteluvaiheessa. Kallio kertoo, että valmistelutyöryhmään on otettu mukaan
kokemusasiantuntijoita.
Keskustellaan SuoraTyöhön liittyvistä kokemuksista sekä työnantajan vastuusta.
Vammaisneuvosto tuo esiin huolta muiden kuntien asiakkaiden kokemuksista
SuoraTyön toimimattomuudesta. SuoraTyöstä kaivataan lisätietoa. Sovitaan, että
kutsutaan seuraavaan kokoukseen SuoraTyötä tunteva työntekijä Tampereelta.
Keskuksen toiminta tulee olemaan Tampereella. Keskustellaan palvelun takaamisesta
Nokialla asuville. Kallio kertoo keskuksen työntekijöiden liikkuvan tarvittaessa
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asiakkaan luo. Myös vammaispalveluihin voi jatkossa toimittaa esimerkiksi keskusta
varten tarvittavia liitteitä.
Pirkanmaan perhehoidon ja henkilökohtaisen avun keskuksen vaiheittainen
laajeneminen tapahtuu seuraavasti:
I vaihe 2020
Henkilökohtainen apu



työnantajamalli
palvelusetelin yhteisen sääntökirjan luominen/päivittäminen

Omaishoidontuki


kriteerit ja palkkioluokat- yhtenäistämistä selvitetään

II vaihe 2019
Henkilökohtainen apu



palvelusetelin koordinointi
ostopalveluiden koordinoinnin valmistelu

III vaihe 2022
Omaishoidontuki



Omaishoidontuen palkkion maksu
Omaishoidontuen vapaiden koordinointi

Henkilökohtainen apu
 Ostopalveluiden koordinointi

3.

PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
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Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 2.9.2019 viimeksi laaditussa muodossa.

4.

KATUJEN KUNNOSSAPITO: KYSYMYKSIÄ JARMO YLI-MUILULLE

Lähetetään Jarmo Yli-Muilulle Tanja Hakalan laatima kuvia sisältävä Power point- esitys
ongelmakohdista.
5.

VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2021

Vammaisneuvosto on laatinut toimintasuunnitelman. Jatkossa kaupunginhallitukselle
toimitetaan kooste Vammaisneuvoston toiminnasta. Vammaisneuvoston
puheenjohtaja on laatinut taulukon, johon on merkitty vammaisneuvoston tekemät
toimenpiteet, yhteydenotot ja korjaus- ja toimenpide-ehdotukset sekä
Vammaisneuvostolle tullut tieto korjaustoimenpiteiden suorittamisesta. Tätä
täydennetään toimintakauden aikana ja se toimii pohjana raportoinnille.
Käydään läpi Vammaisneuvoston toimintasuunnitelmaa puheenjohtajan laatiman
taulukon mukaisesti.
Tiedottaminen: Vammaisneuvostolle laaditaan saavutettava esite. Esite tulisi viedä
Vammaisneuvoston nettisivuille, paperiversiona terveyskeskuksen eri toimipisteisiin,
Setoriin, Nosteeseen, vammaispalveluihin ja eri yhdistyksille. Esitteitä tulisi tehdä
enintään 300 kappaletta.
Vammaisneuvosto on päivittänyt esitteen ja toimittaa kuvamateriaalin Nokian
kaupungin tiedottajalle. Esitteen valmistumista toivotaan mahdollisimman pian.
Vammaisneuvoston yhteystiedot on päivitetty ajan tasalle.
Uimahallin esteettömyys: Uimahallin ovenavaukset toimivat, invapaikat on nyt oikein
merkitty, soveltuvien itse kelattavien suihkupyörätuolien hankinta on vielä kesken, ja
tämä on työn alla liikuntapalveluissa. Suihkupyörätuolin säilytyspaikka ei edelleenkään
ole oikeassa paikassa.
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Tutustumiskäynti kirjastoon: Uuteen kirjastoon tutustuminen sovittu niin, että vapaaaikajohtaja Marko Ojala on yhteydessä Vammaisneuvoston sihteeriin ajankohdan
sopimiseksi.
Vammaisneuvoston esitykset: Vammaisneuvosto laatii esityksen kaikkien vamman
vuoksi kirjoitettavien lääkärinlausuntojen maksuttomuudesta sekä EU: vammaiskortin
hankintakustannusten korvaamisesta. Puheenjohtaja toimittaa esitykset sihteerin
kautta perusturvajohtaja Eeva Halmeelle käsiteltäväksi lautakunnassa vielä
loppuvuoden aikana.
Harjuniityn koulun osalta käyty yleisesti keskustelua koulujen ja päiväkotien
esteettömyydestä. Vammaisneuvoston kokoukseen tullaan kutsumaan opetustoimen
johtaja kevätkaudella 2020.
Tilaisuudet ja vaikuttaminen: Esteettömyysmuistiossa sovitusta on jo toteutunut
Vanhusten viikolla etukäteistieto esteettömyydestä. Vammaisneuvosto jää
seuraamaan tapahtumien ennakkotiedotusta ja esteettömyyden toteutumista.
Seutukunnallinen vammaisneuvostotapaaminen Kangasalla: Keskusteltu
henkilökohtaisen avun ostopalvelun ongelmista, joita ollut seutukunnissa laajasti.
Keskusteltiin Vammaisneuvostojen toiminnasta seutukunnista. Osallistujia oli 35. Nokia
järjestää seuraavan tapaamisen syksyllä 2020 Nokian uudessa kirjastossa, josta tilataan
kahvitukset.
Tapahtumat: marraskuussa 2019 järjestettäville valtakunnallisille
Vammaisneuvostopäiville osallistuvat tällä tietoa ainakin Tanja Hakala, Pia Tirronen ja
Heidi Rekola.
Vammaisneuvoston jäseniä osallistuu Apuvälinemessuille marraskuussa 2019.
Lautakunnista: Liikenne ja rakentaminen. Vammaisneuvostossa on herännyt huoli
Kyyninkadun liikenteestä. Tässä ajetaan suurilla nopeuksilla ja tielle tarvittaisiin
hidaste. Kadulla liikkuu koululaisia, ikäihmisiä, vammaisia sekä kehitysvammaisten
asumisyksiköstä asukkaita.
Keskustellaan myös esteettömyyden huomioimisesta koulujen rakentamisvaiheessa.
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6.

KUTSUTTAVAT VIERAILIJAT

Ylimääräiseen vammaisneuvoston kokoukseen kutsutaan vammaistyön johtaja Kirsi
Lempiäinen-Pellinen. Tällöin käsitellään henkilökohtaisen avun keskuksen
soveltamisohjeita, jotka on tarkoitus viedä lautakuntaan 17.12.2019.
Seuraavaan vammaisneuvoston kokoukseen kutsutaan Tampereen kaupungilta
SuoraTyöhön liittyen Jussi Kettunen.
7.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Maununkadun asumisyksikön henkilöstön mitoituksesta on tullut huolestunut
yhteydenotto Vammaisneuvoston jäsenelle. Vammaisneuvostosta ollaan yhteydessä
Arja Patamaan.
Suoratyöstä ja henkilökohtaisen avun kriteereistä keskustellaan lisää seuraavassa
kokouksessa.
8.

SEURAAVA KOKOUS

Vammaisneuvosto pitää ylimääräisen kokouksen henkilökohtaisen avun keskuksen
soveltamisohjeiden osalta 25.11.2019 klo 15.30. Kokoukseen kutsutaan vammaistyön
johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen.
Tätä seuraava kokous on 10.12.2019 klo 15.30. Kokoukseen kutsutaan Tampereen
kaupungilta Jussi Kettunen.
Kokouspaikkana molemmissa Nokian kaupungin virastotalo, kokoushuone 217, 2.krs.
Harjukatu 21, 37100 Nokia
9.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

