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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 
Aika:   25.11.2019 klo 15.30 
 
Paikka:  Nokian kaupungin virastotalo, kokoushuone 217, 2.krs.  

Harjukatu 21, 37100 Nokia  
 
Läsnä:  Pia Tirronen    jäsen   

Tanja Hakala   jäsen 
  Susanna Hannu  varajäsen   
  Raimo Sorsa   varajäsen  
 
 
Muut: Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaistyön johtaja 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Kokous alkoi klo 15.35 ja vammaisneuvosto todettiin päätösvaltaiseksi.  
 

2. HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS, SOVELTAMISOHJEET JA SUORATYÖ 
 
Kirsi Lempiäinen-Pellinen esitti ylimääräistä vammaisneuvoston kokousta 
henkilökohtaisen avun keskukseen liittyen.  
 
Vammaisneuvoston ylimääräisessä kokouksessa oli tarkoitus käsitellä esitystä 
Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksen yhteisistä soveltamisohjeista. Nämä 
eivät kuitenkaan valmistuneet kokoukseen mennessä vaan ovat edelleen lakimiehellä 
tarkistettavana.  
 
Soveltamisohjeet viedään kuitenkin kunnissa joulukuun lautakuntaan, ja takaraja 
niiden valmistumiseen on 30.11.2019. Sovitaan, että vammaisneuvostolle lähetetään 
soveltamisohjeet kommentoitavaksi sähköpostitse, kun nämä toimitetaan kuntiin.  
 
Vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet voivat kommentoida ohjeita 11.12.2019 asti 
ja kommenteista tehdään lautakuntaan pykälä. Soveltamisohjeista voidaan keskustella 
myös vammaisneuvoston kokouksessa 10.12.2019. 
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Lempiäinen-Pellinen kertoo, että Nokiaa ja Valkeakoskea lukuun ottamatta muissa 
Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskukseen siirtyvissä kunnissa on ollut jo suoraan 
tai välillisesti käytössä SuoraTyö-ohjelma palkanmaksua varten.  
 
Mikäli palkanmaksu on ollut kaksi kertaa kuukaudessa, toimitetaan tuntilistat 
15.12.2019 asti Pirkanmaan palkkapalveluihin. Jos palkanmaksu on kerran 
kuukaudessa, toimitetaan joulukuun tuntilista kokonaisuudessaan Pirkanmaan 
henkilökohtaisen avun keskukseen.  
 
Vammaisneuvosto tuo esiin huolta siitä, saadaanko SuoraTyöhön kaikki työntekijä-, 
työnantaja- ja työsuhdetiedot syötettyä palkanmaksupäivään mennessä. Lempiäinen-
Pellinen kertoo, että Nokian vammaispalveluihin on palkattu aiemmin Tampereella 
SuoraTyötä tehnyt työntekijä viemään kaikki pohjatiedot järjestelmään.  
 
Keskustellaan siitä, että yksityiskohtaiset ohjeet sisältävä tiedote toimitetaan 
henkilökohtaisen avun asiakkaille joulukuun aikana. Tästä käy ilmi myös keskuksen 
osoite, tuntilistojen toimituspaikka ja aikataulut. Postilakko hankaloittaa osaltaan 
tiedottamista, mutta vammaispalveluista varmistetaan, että kaikki työnantajamallin 
asiakkaat saavat tiedon ajallaan.  
 
Keskustellaan virheiden korvaamisesta ja korjaamisesta. Vammaisneuvostosta 
kysytään, kuka on korvausvastuussa Pirkanmaan henkilökohtaisen avun keskuksessa 
tehdyistä tai SuoraTyö-järjestelmässä tapahtuneista virheistä. Vammaisneuvosto 
painottaa, että työnantaja ei voi olla vastuussa virheestä, jota ei ole omalla 
toiminnallaan aiheuttanut. Sovitaan, että tämä otetaan esiin 26.11.2019 
järjestettävässä kuntien tapaamisessa.  
 
Keskustellaan SuoraTyöhön liittyvistä kokemuksista ja järjestelmän käytöstä. 
Vammaisneuvosto tuo yhä esiin huolta muiden kuntien asiakkaiden kokemuksista 
SuoraTyön toimimattomuudesta. Seuraavaan kokoukseen 10.12.2019 osallistuvat 
etäyhteydellä SuoraTyötä hyvin tuntevat Tampereen kaupungin palvelusihteerit Jussi 
Kettunen ja Timo Ikonen. Vammaisneuvosto laatii heille kysymyksiä etukäteen ja 
sihteeri välittää kysymykset heille.  
 
Keskustellaan henkilökohtaisen avun ostopalvelusta ja palvelusetelistä. Työntekijöiden 
perehdytyksessä on ollut puutteita sekä ostopalvelussa että palvelusetelissä. Avustajia 
on tullut työvuoroon puutteellisilla tiedoilla tai uusia työntekijöitä on lähetetty 
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perehtymään tästä sopimatta. Vammaispalveluihin toivotaan palautetta kaikkien 
palveluntuottajiin liittyvien epäkohtien osalta, jotta niihin voidaan puuttua.  
 
Keskustellaan palvelusetelien tuntiseurannasta. Palveluseteliasiakkaat voivat seurata 
saldoaan kirjautumalla osoitteeseen https://vaana.fi/ omalla päätös- ja 
palvelusetelinumerolla.  
 
Keskustellaan siitä, että henkilökohtaisen avun keskuksen laajentuessa myös 
ostopalveluiden ja palvelusetelien koordinointi siirtyy keskukselle asteittain. Kunnissa 
säilyy kaikkien toteuttamistapojen osalta palvelutarpeen arvio, palvelusuunnitelmien 
teko ja päätöksenteko.  
 

3. MUUT ASIAT 
 

VAMMAISNEUVOSTON ESITE   
 

Vammaisneuvoston esite on valmistumassa. Esitteeseen lisätään kuvia, mutta kuvitus 
tulee olla selitettynä tekstin vieressä. Vammaisneuvostosta voidaan olla yhteydessä 
näkövammaisten liittoon saavutettavuuden huomioimiseksi esitteessä 
näkövammaisten osalta.  
 
Edellisessä kokouksessa mietittiin, onko vammaisneuvostolle mahdollista saada 
yhteissähköpostiosoite, joka voitaisiin laittaa esitteeseen. Selvitysten perusteella tämä 
ei ole mahdollista ja yhteydenotot tulee jatkossakin tehdä suoraan jäsenille. 
 
NOKIAN STRATEGINEN YLEISKAAVA: TYÖPAJA VAMMAISNEUVOSTOLLE 
 
Nokian kaupunki on käynnistämässä strategisen yleiskaavan valmistelua koko 
kaupungin alueelle. Kaavoitusarkkitehti Hannu Eerikäinen on pyytänyt 
vammaisneuvostoa osallistumaan vuorovaikutus- ja suunnittelutyöpajaan tammi-
maaliskuussa 2020. Työpajoja tullaan järjestämään eri sidosryhmille ja osallistahoille.  
Eerikäinen kutsutaan vammaisneuvoston kokoukseen 3.3.2020 kokoukseen.  
   

4. PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
 

Hyväksytään 21.10.2019 kokouksen pöytäkirja viimeksi laaditussa muodossa. 
   

https://vaana.fi/
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5. SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Seuraava kokous on 10.12.2019 klo 15.30. Kokoukseen osallistuvat etäyhteydellä 
Tampereen kaupungilta palvelusihteerit Jussi Kettunen ja Timo Ikonen. 
 
Vuoden 2020 ensimmäinen vammaisneuvoston kokous on 21.1.2020 klo 15.30. 
   
Vammaisneuvoston kokoukseen 3.3.2019 klo 15.30 kutsutaan kaavoitusarkkitehti 
Hannu Eerikäinen. Puheenjohtaja ehdottaa kokoukseen kutsuttavan myös varajäsenet.  
 
Kokouspaikkana Nokian kaupungin virastotalo, kokoushuone 217, 2.krs. Harjukatu 21, 
37100 Nokia.  
 

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Kokous päättyi klo 17.15. 
 
Muistion kirjasi: sihteeri Salla-Mari Pekkola  
 

 


