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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
Aika:   3.3.2020 klo 15.30 
 
Paikka:  Nokian kaupungin virastotalo, kokoushuone 201, 2.krs.  

Harjukatu 21, 37100 Nokia  
 
Läsnä:  Pia Tirronen   jäsen   
  Heidi Rekola  jäsen  

Tanja Hakala  jäsen 
Raija Hietala  jäsen  

  Raimo Sorsa   varajäsen  
   
 
Muut: kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos ja kaavasuunnittelija Anna-Kaisa 

Anttila 
 
 

1. 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. NOKIAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 
 
Johanna Fingerroos ja Anna-Kaisa Anttila esittelevät strategisen yleiskaavan taustaa. 
Strateginen yleiskaava on vuorovaikutteinen, sidosryhmien kanssa suunniteltava 
kaavoitusprosessi. Strateginen yleiskaavahanke liittyy Tampereen 
kaupunkiseutukuntien ja valtion väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) 
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aiesopimukseen 2016-2019, jossa kaupungin seudun kunnat sitoutuivat laatimaan 
strategiset yleiskaavat maakuntakaavan mukaisen yhdyskuntarakenteen ja 
infraratkaisujen edistämiseksi. Strategisessa yleiskaavassa toteutetaan Nokian 
kaupunkistrategiaa.  
 
Fingerroos ja Anttila esittelevät yleiskaavan prosessin. Aloitusvaiheeseen kuuluu 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Suunnitelman mukaisesti järjestetään 
työpajoja eri toimijoille, kuten vammaisneuvostolle, vanhusneuvostolle ja koululaisille. 
Selvitys on alkuvaiheessa, eikä kaavakarttaa ole vielä laadittu.  
 
Työpajassa tarkastellaan erilaisia hyvinvointia tukevia elinympäristön osa-alueita, 

joiden alla olevia alaotsikoita vammaisneuvosto asettaa keskustelun jälkeen 

tärkeysjärjestykseen. Osa-alueet ovat: 

1. Asuminen ja rakentaminen 

- maankäytön suunnittelussa ja rakennuttamisessa otetaan huomioon 

tasapuolinen asukasrakenne 

2. Palveluiden saavutettavuus 

- turvataan riittävät/ kohtuulliset lähipalvelut 

3. Luonto ja virkistys 

- säilytetään riittävät luonto- ja virkistysalueet 

4. Elinympäristön terveellisyys ja sosiaalinen saavutettavuus 

- elinympäristön terveellisyydestä huolehditaan ja alueiden omaleimaisuutta 

tuetaan 

5. Joukkoliikenne ja infrastruktuuri  

- ekologisten ja turvallisten liikkumismuotojen tukeminen 

 
Keskustellaan Nokian rakentamisesta. Nokialle rakennetaan tällä hetkellä paljon 

yksiöitä. Asuntojen koko määräytyy kysynnän mukaan.  Keskustellaan erilaisista 

asumismuodoista, joita tulisi olla vammaisneuvoston mukaan eri puolilla kaupunkia.  

Palveluiden saavutettavuus on tällä hetkellä Nokialla ongelmallista, jalkakäytävät ovat 

kallellaan ja tämä vaikeuttaa liikkumista. Kiveysten reunat ovat korkeat ja suojateitä 

ennen ei ole madalluksia. Kauppojen tulisi olla lähellä ja keskustaa toivotaan 
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kehitettävän niin, että siellä olisi useita palveluita tarjolla. Terveyspalveluiden osalta 

usein käytettävien palvelut tulisi olla lähellä (esimerkiksi hammashoitolat, neuvolat ja 

vuodeosasto) 

Nokian luontokohteiden tulisi olla tulevaisuudessa paremmin saavutettavia kaikille 

kuntalaisille. Esimerkiksi vesistöjen ja rantojen käyttö (uinti ja kalastus) tulisi olla 

mahdollisia kaikille. Ulkoilureittien osalta latupohjat ovat hyviä esteettömiä 

kulkureittejä. Näitä toivotaan edelleen kehitettävän.  

 

4. HENKILÖKOHTAISEN AVUN YKSIKKÖ 

Keskustellaan henkilökohtaisen avun työnantajamallin ongelmista. Vammaisneuvoston 

tietoon on tullut, että työntekijöille on tehty SuoraTyöhön tunnukset ilmoittamatta 

työnantajalle. Vammaisneuvosto toteaa, että tunnuksia ei voi antaa työntekijöille 

suoraan, vaan työnantaja arvioi annetaanko työntekijälle tunnukset.  

Vammaisneuvostolle on tullut yhteydenottoja, joiden mukaan työnantajien on 

edelleen hankala saada työntekijöidensä palkkalaskelmia. Vammaisneuvosto toteaa, 

että nämä on saatava automaattisesti työnantajalle ilman, että työntekijä joutuu niitä 

pyytämään jokaisen palkanmaksun jälkeen erikseen. Tällä hetkellä työnantaja näkee 

järjestelmästä palkkalaskelmat ainoastaan silloin, jos syöttää tunnit itse. Sihteeri on 

yhteydessä asiasta henkilökohtaisen avun yksikön esimieheen Milja Koljoseen.  

 

5. VAMMAISNEUVOSTON ESITE 

Vammaisneuvoston esitettä ei laadita Nokian kaupungin tiedotuksessa. 

Vammaisneuvoston sihteeri laatii esitteen loppuun kevään aikana vammaisneuvoston 

laatiman luonnoksen pohjalta. 
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6. SEURAAVA KOKOUS 
 
Vammaisneuvoston seuraava kokous on 24.3.2020 klo 15.30. Kokouspaikkana Nokian 
kaupungin virastotalo, kokoushuone 217, 2.krs. Harjukatu 21, 37100 Nokia 
 
Vammaisneuvosto kutsuu vammaistyön johtajan Kirsi Lempiäinen-Pellisen seuraavaan 

kokoukseen. Tarkoituksena on keskustella seuraavista asioista:  

- kehitysvammahuollon asumispalveluisen sekä työ- ja päivätoiminnan kilpailutus 

- henkilökohtaisen avun yksikkö  

- vammaispalvelutoimiston työnjako ja työntekijöiden saavutettavuus 

Lisäksi keskustellaan ajankohtaisista asioista, vammaisneuvoston ja 

vammaispalveluiden yhteistyöstä sekä saavutettavuudesta. Puheenjohtaja laatii 

esityslistan ennen kokousta.  

 
7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15  
 
Muistion kirjasi: sihteeri Salla-Mari Pekkola  
 

 

 


