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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS
Aika:

21.1.2020 klo 15.30

Paikka:

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

Läsnä:

Pia Tirronen
Heidi Rekola
Tanja Hakala
Raija Hietala
Raimo Sorsa

1.

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30 ja totesi vammaisneuvoston
päätösvaltaiseksi.

2.

PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 10.12.2019 viimeksi laaditussa muodossa.

3.

HENKILÖKOHTAISEN AVUN YKSIKKÖ

Vammaisneuvosto antaa palautetta henkilökohtaisen avun yksiköstä: vastauksia
kyselyihin ei ole aina tullut. Viestien saapuneeksi kuittaaminen on ollut
työntekijäkohtaista. Salaamattomana lähetettyyn viestiin on tullut vastaus
varmemmin.
Kulujen maksaminen kuitteja vastaan kestää pitkään. Yksiköstä kerrottu, että
tavoitteena saada maksut tehtyä seitsemän päivän kuluessa kuittien toimittamisesta.
Kulujen korvaamisen käytäntö on tällä hetkellä epäselvä.
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Vammaisneuvosto toteaa, että henkilökohtaisen avun yksikön ohje on virheellinen
lakineuvonnan osalta. Hetan lakimies on ottanut Vammaisneuvoston selvityksen
mukaan kannan, että kunnat eivät voi ohjata lainopillista neuvontaa Heta-liitolle vaan
kuntien vastuulla on antaa lainopillista neuvontaa. Tämä olisi siis henkilökohtaisen
avun yksikön tehtävä, kun kunnat ovat ulkoistaneet keskukselle ohjauksen ja
neuvonnan.
Keskustellaan henkilökohtaisen avun vakuutuksista. Työnantajilla on ollut epäselvyyttä
siitä, missä työntekijät ovat vakuutettuna. Henkilökohtaisen avun yksiköstä saatu
kuitenkin vastaus: SuoraTyön kautta otetut vakuutukset tulevat voimaan 1.4.2020,
jolloin vakuutusyhtiöinä ovat OP-Pohjola ja Ilmarinen.
Henkilökohtaisen avun yksiköstä saatu tietoa, että uusia työnantajia perehdytetään
aikaisintaan helmikuussa 2020.

4.

LAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

17.12.2019 Perusturvalautakunnan kokouksessa käsiteltiin Vammaisneuvoston esitys
lääkärinlausuntojen maksuttomuudesta. Tämä ei mennyt läpi lautakunnassa. Päätöksen
perustelut ovat vammaisneuvostolle epäselvät ja ristiriitaiset. Päätöksessä todetaan,
että prosessia etuuksien hakemista varten tarvittavista lausunnoista on syytä tarkentaa.
Puheenjohtaja selvittää asiaa valmistelleelta viranhaltijalta.

5.

VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2021,
TILANNEKARTOITUS

Uimahallin esteettömyys
Ovenavauspainikkeet kytketään pois päältä viikonloppuisin jo tuntia ennen kuin halli
menee kiinni. Asiakkaat eivät pääse kulkemaan ovista. Vammaisneuvosto esittää sen
selvittämistä, voisivatko kyynärkytkimet olla sähkölukkoon liitettyjä. Kylttejä ja
siivouskärryjä on sijoitettu lisäksi kulkureiteille. Vammaisneuvoston sihteeri on
yhteydessä Päivi Utriaiseen ja Tuula Kantolaan.
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Kirjasto
Kirjastoon tutustuminen 28.1.2020 klo 15.30. Vammaisneuvosto toivoo
tapaamispaikaksi pääovia. Sihteeri ilmoittaa tapaamispaikan ilmoittautuneille.
Keskustellaan terveyspalveluiden hajasijoituksesta sekä terveyspalveluiden
parkkipaikkojen puutteellisista merkinnöistä.
Koulut
Keskustellaan koulujen ja Pirkan opiston esteettömyydestä. Vammaisneuvosto kutsuu
sivistysjohtaja Pauliina Pikan kokoukseen kuluvan kevään aikana. Vammaisneuvoston
sihteeri on yhteydessä sivistysjohtajaan. Vammaisneuvosto haluaa keskustella uusien
koulurakennusten esteettömyydestä ja antaa lausunnon suunnitteluvaiheessa. Myös
nykyisten koulutilojen osalta tulisi tehdä muutoksia, jotta ne olisivat esteettömiä.
Erityisesti Kankaantaan koulu on nykyisin hyvin haasteellinen.
Pelastussuunnitelma
Vammaisneuvostolla ei ole tietoa millaiset pelastussuunnitelmat kaupungilla on
kaupungin kiinteistöissä tai asuinrakennuksia koskien. Vammaisneuvosto pyytää
pelastuslaitokselta selvitystä siitä, miten vammaisten ja liikuntaesteisten
pelastautuminen on huomioitu Nokialla.

6.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kuljetuspalvelut
Invatakseissa ei edelleenkään laiteta turvavöitä suoraan. Kuljettaja saattaa kysyä
laitetaanko asiakkaalle turvavyöt. Yhdeltä kuljettajalta on saatu vastaus, ettei kuljettaja
tiennyt turvavöiden käytön olevan heidän vastuulla. Nokialaiset kuljettajat ovat
kuitenkin hoitaneet kiinnitykset asianmukaisesti. Nokian Vammaisneuvosto paheksuu
kuljettajien toimintaa ja toteaa, että taksifirmojen pitää käydä asia läpi kuljettajien
kanssa.
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Harrastustoiminnan esteettömyys
Vammaisneuvosto esittää, että vapaa-aikatoiminnan avustusperusteissa huomioitaisiin
vammaisliikunta. Tällä hetkellä vammaisliikuntaa ei ole mainittu lainkaan. Tällä
hetkellä kunnalla ei ole tarjota yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua muuhun
liikuntatoimintaan. Kerho- ja kurssitilojen tulisi olla myös esteettömiä.
Esteettömyys ja saavutettavuus
Vammaisneuvosto aikoo päivittää vuosia sitten tehdyn esteettömyyskartoituksen.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat yhteydessä kiinteistöpuolelle.
Tiedotuksessa tulisi huomioida paremmin esteettömyys ja saavutettavuus Esimerkiksi
Hyvä asukas ja Luontopolut esitteet eivät ole saavutettavia. Puheenjohtaja on
yhteydessä kaupungin tiedotukseen.
Julkinen liikenne
VR:n kaikissa lähijunissa ei ole pyörätuolipaikkoja. Allergiahyttejä ei ole
ollenkaan. Rautatieasemalle tehtiin merkittävä lisäys parkkipaikkoihin. Kuitenkaan
aseman eteen ei lisätty invapaikkoja. Invapaikkojen määrää tulisi myös lisätä.
Järjestöyhteistyö
Vammaisneuvoston puheenjohtaja laatii kirjeen paikallisille vammaisjärjestöille, jossa
kartoitetaan järjestöjen ja yhdistysten tarpeita. Vammaisneuvosto järjestää tarpeen
mukaan järjestöjen ja yhdistysten yhteisen tapaamisen.
EU:n vammaiskortti
Keskustellaan EU:n vammaiskortista. Vammaisneuvosto tekee uuden esityksen EU:n
vammaiskortin korvaamisesta henkilökohtaisen avun asiakkaille. Tämä esitetään
korvattavaksi, jotta tämä säästäisi kaupungin henkilökohtaisen avun kustannuksia.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vievät asiaa eteenpäin.
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7.

SEURAAVA KOKOUS

Vammaisneuvoston seuraava kokous on 3.3.2020 klo 15.30. Kokouspaikkana Nokian
kaupungin virastotalo, kokoushuone 217, 2.krs. Harjukatu 21, 37100 Nokia
Vieraana kokouksessa kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos, joka järjestää
Vammaisneuvostolle työpajan Nokian kaupungin strategisen yleiskaavan valmisteluun
liittyen.
8.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55
Muistion kirjasi: sihteeri Salla-Mari Pekkola

