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VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS 
 
 
Aika:   28.4.2020 klo 15.00 
 
Paikka:   Nokian kaupungin virastotalo, kokoushuone 201, 2.krs.  

Harjukatu 21, 37100 Nokia  
 
Läsnä:  Pia Tirronen   jäsen   
   Tanja Hakala  jäsen 

Raija Hietala  jäsen  
     
 
Muut: vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen (etäyhteydellä)  
 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00 ja totesi vammaisneuvoston päätösvaltaiseksi.  
 
 

2. PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 3.3.2020 viimeksi laaditussa muodossa.  
 
 

3. VAMMAISTYÖN JOHTAJA KIRSI LEMPIÄINEN-PELLINEN  
 
Keskustellaan kehitysvammaisten asumispalveluiden seutukunnallisesta kilpailutuksesta. 
Tuomi Logistiikka on pyytänyt Vammaisneuvostolta lausuntoa kilpailutuksen 
palvelukuvauksiin. Lempiäinen-Pellinen kertoo kilpailutuksesta. Dynaaminen hankinta 
mahdollistaa uusien palveluntuottajien mukaan tulon. Vammaistyön johtaja kertoo oman 
tuotannon olevan Nokialla edelleen ensisijaista. Oma tuotanto ei kuitenkaan pysty vastaamaan 
kaikilta osin palvelutarpeeseen, sillä asumisyksiköt ovat täynnä. Ostopalvelua tarvitaan oman 
tuotannon lisäksi ja sen määrä on viime vuosina kasvanut.  
 
Keskustellaan vammaispalveluiden työnjaosta ja työntekijöiden tavoittavuudesta. 
Vammaisneuvostolle on tullut palautetta ennen koronaepidemiaa, että työntekijöitä ei tavoita. 
On ollut epäselvää, kuka on omatyöntekijä ja milloin osa-aikainen työntekijä on töissä.  
 
Lempiäinen-Pellinen kertoo, että sosiaaliohjaajat tekevät osa-aikatyötä 50% työajalla ja ovat 
töissä vuorotellen. He vastaavat samasta puhelinnumerosta. Keskustellaan siitä, että 
sähköpostitse tavoittaminen on hankalaa, kun ei tiedä kuka on töissä. Vammaispalveluissa 
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otetaan käyttöön yhteissähköposti vammaispalvelu@nokiankaupunki.fi, jotta sähköpostitse 
asiointi helpottuu.  
 
Lempiäinen-Pellinen kertoo, että sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan tavoittaa 
puhelinaikoina klo 9-10. Korona-aikaan puhelimeen pyritään vastaamaan mahdollisuuksien 
mukaan myös muina aikoina. Poissaoloista pyritään ilmoittamaan vastaajaviestillä sekä 
sähköpostin poissaoloviestillä.   
  
Keskustellaan työnjaosta. Vammaispalveluiden työntekijöiden työnjako on seuraava: 

 Vammaispalvelulain mukaiset palvelut, jako sukunimen mukaan.  
-  A-L kirjaimilla alkavat ovat sosiaaliohjaajan asiakkaita. Sosiaaliohjaaja vastaa myös 

omaishoidontuesta. 
 

-  M-Ö kirjaimilla alkavat ovat sosiaalityöntekijän asiakkaina. Sosiaalityöntekijä vastaa 
lisäksi kokonaisuudessaan niiden asiakkaiden asioista, joiden palveluasuminen 
järjestetään omaan kotiin. 
  

- Vammaistyön johtaja vastaa vammaispalvelulain mukaisesta palveluasumisesta 
asumisyksiköissä.  
 

 Kehitysvammahuolto: 
  

- Sosiaalityöntekijä vastaa kotona asuvien ja kaupungin omissa yksiköissä asuvien 
asiakkaiden asioista kehitysvammahuollon ja vammaispalvelulain mukaisten 
palveluiden osalta.   

 
- Vammaistyön johtaja vastaa kehitysvammahuollon ostopalveluyksiköissä asuvien 

asiakkaiden asioista 
 
Lempiäinen-Pellinen kertoo, että hän on esittänyt uutta sosiaalityöntekijän vakanssia, sillä 
sosiaalityön tehtävät ovat kehitysvammahuollon lainsäädäntömuutosten myötä lisääntyneet 
merkittävästi. Vammaisneuvosto pitää lisäresurssia tarpeellisena.  
 
Keskustellaan koronatilanteesta ja sen vaikutuksista vammaispalveluiden toimintaan. 
Vammaisneuvosto on tyytyväinen vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun asiakkaille 
antamiin ohjeisiin. Vammaisneuvosto totesi ohjeiden olevan kattavat. Vammaistyön johtaja 
kertoo suojavarustetilanteen olevan tällä hetkellä hyvä.  
 
STM:n ohjeistus on muuttunut epidemian aikana ja nyt STM on pyytänyt suojavarusteisiin 
liittyen lausuntoa, sillä ohjeistusta täsmennetään edelleen. Tällä hetkellä suojavarusteiden 
käyttöä edellytetään tehostetussa palveluasumisessa, mutta Lempiäinen-Pellisen mielestä 
varusteita tulee käyttää myös palveluasumisessa. Kaupungin yksiköissä on kokeiltu visiirien 
käyttöä. Hempankaari on valmistanut myös kankaisia suojia asumisyksiköiden ja 
Hempankaaren henkilökunnan käyttöön.  

mailto:vammaispalvelu@nokiankaupunki.fi
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Keskustellaan ostopalveluiden suojavarusteiden käytöstä. Vammaistyön johtaja kertoo 
suojavarustetilanteen vaihtelevan palveluntuottajien välillä. Osalla palveluntuottajista on hyvä 
tilanne kertakäyttöisten maskien ja hanskojen osalta, osa on ohjeistanut käyttämään huivia tai 
kankaista maskia. Kunnilla on velvollisuus antaa maskeja palveluntuottajien avustajien 
käyttöön, mikäli heillä ei ole mahdollista järjestää maskeja itse.  
 
Vammaisneuvoston mielestä terveydenhuollon tulisi perehdyttää avustajat suojavarusteiden 
käyttöön, sillä avustajilla ei välttämättä ole terveydenhuollon koulutusta.  
 
 

4. KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ 
 
Vammaisneuvosto pitää palvelukuvauksia hyvänä. Vammaisneuvosto nostaa esiin kuitenkin 
asiakkaiden ja heidän sidosryhmiensä kuulemisen asumispalveluiden suunnittelussa. 
Asukkaiden tulee olla mukana kehittämässä yksiköiden arkea ja toimintaa niin, että jokaisen on 
mahdollista elää oman näköistään elämää asumisyksikössä.   
 

5. KULJETUSPALVELUIDEN KILPAILUTUS, VASTAUS TUOMI LOGISTIIKALLE 
 

Tuomi Logistiikka ja Tampereen vammaisneuvosto on pyytänyt kokemuksia 
kuljetuspalveluista. Sovitaan, että kokouksessa keskustellaan asiasta ja annetaan palaute 
koostetusti Tampereen vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja Tuomi Logistiikalle. 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja osallistuu mahdollisesti Tuomi Logistiikan järjestämään 
etätilaisuuteen toukokuussa.   
 
Keskustellaan kuljetuspalveluista.  
 

- Tuomi Logistiikka on sanktioinut virheellisesti toimineita kuljettajia.  
- Turvallisuusongelma on ollut jo pidempiaikainen, sillä pyörätuolien kiinnitys on 

puutteellista  
- Viime viikolla yksi kuljettaja on kysynyt, laitetaanko turvavyö kiinni, eikä turvavyötä 

laitettu automaattisesti  
-  Koronatilanteeseen on varauduttu vaihtelevasti 
-  Neuroyhdistykseltä tulleita vastauksia: päiväaikaan toimii hyvin, Aluetaksille 

siirtymisen jälkeen illalla ja yöaikaan saatavuus on heikko 
- Esimerkiksi aamun tilaukset työmatkoille lentokentälle ovat ongelmallisia 
- Aluetaksin kautta tilaaminen illalla ja yöaikaan on vaikeaa 
- Yhdistelyistä on ollut paljon kommentteja, yhdistelyissä kierrellään turhaan ja matka-

aika pitenee 
- Tuttutaksin kanssa toimii hyvin kahden vastaajan osalta 
- Tilaukset välitetään liian myöhään, 40 minuuttia ennen lähtöaikaa, tämä aiheuttaa 

ongelmia taksien saatavuuteen.  
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- Tuomi Logistiikan tulisi kysyä esteettömien autojen kuljettajilta kokemuksia myös 
ennen kilpailutusta  

- Voisiko olla oma tilausjärjestelmä esteettömille kuljetuksille yöaikaan 
- Ehdoton perillä oloaika ei toteudu, Kuohkeessa ei huomioida ehdotonta lähtö- ja 

perillä oloaikaa, ainoastaan toinen 
- Kuljettajat eivät tule aina hakemaan ovelta tai saata perille 
- Kuljetuspalvelun käyttäjillä on osin kokemus, että annettu palaute ei johda muutoksiin 
- Tuomi Logistiikan pitää kouluttaa kuljettajat eri vammaryhmien kanssa toimimiseen 

 
Kokemukset eivät ole huonoja kautta linjan, mutta tällaisia kokemuksia nousi esiin.  
 
 

6. RANTOJEN MONIMUOTOINEN HYÖDYNTÄMINEN 
 
Vammaisneuvosto lausuu rantojen käyttöön: Rannalle pääsyyn tulee olla esteetön kulku- ja 
saattoyhteys, retkeilyreittien tulisi olla kovapohjaisia. Luontopolkua ja rantoja suunniteltaessa 
tulee huomioida vammaisten pääsy näihin. Esimerkiksi Vihnusjärven rantaan voisi tehdä 
esteettömän rannan, johon tulisi invapysäköinti. Ratkaisut eivät ole kalliita. Selkeät merkinnät, 
luiska ja esteetön kulkureitti mahdollistavat uimaan pääsyn. 
 
 

7. MUUT ASIAT  
 

- Vammaisneuvosto on antanut kommentit Myllyhaan koulun piirrustuksiin. 
Vammaisneuvoston jäsenet ovat antaneet kommentit näistä suoraan Petri Mäelle.  

 
- Varapuheenjohtaja on ollut yhteydessä Lapsiystävällinen kunta- hankkeen 

työntekijään ja kysynyt vammaisten lasten huomioimisesta suunnittelutyössä. 
Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on kutsuttu Lapsiystävällinen 
kunta – työryhmään. 

 
- Sivistysjohtaja Pauliina Pikka kutsutaan syksyn aikana Vammaisneuvoston kokoukseen.   

 
- Vammaisneuvostojen tapaamisen suunnitteluun palataan alkusyksystä, kun tiedetään 

mikä on koronatilanne.  
 

- Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja päivittävät ehdotuksen toimintasäännöstä, jossa 
huomioidaan kesäkuun 2019 ehdotukset. Tämä tuodaan seuraavaan kokoukseen. 
 

- Vammaisneuvoston puheenjohtaja on yhteydessä Nokian kaupungin tiedottajaan 
vammaisneuvoston esitteen osalta. Esite tulisi saada valmiiksi kevään aikana ja 
Vammaisneuvoston näkemyksen mukaan esitteen laadinta kuuluisi tiedottajalle, sillä 
Vammaisneuvoston toiminta on kaupunginhallituksen alaista toimintaa.       
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8. SEURAAVA KOKOUS 

 
Vammaisneuvoston seuraava kokous on 9.6.2020 klo 15 etäyhteydellä Teamsin välityksellä. 
Kokousta edeltävänä päivänä 8.6.2020 pidetään harjoituskokous klo 15. Sihteeri lähettää 
vammaisneuvoston jäsenille linkin kokoukseen.   
  
 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00 
 
Muistion kirjasi: sihteeri Salla-Mari Pekkola  

 
 
 
 

 


