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Vammaisneuvoston kokous 9.6.2020
Aika:

Tiistai 9.6 .2020 klo 15

Paikka:

Teams- palaveri etäyhteydellä

Läsnä:

Pia Tirronen, jäsen
Tanja Hakala, jäsen
Erja Rajakoski, jäsen
Tuula Kallio-Bezemer, jäsen
Heidi Rekola, jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15. Todetaan Nokian vammaisneuvoston
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vammaisneuvoston uutena jäsenenä on
aloittanut Tuula Kallio-Bezemer, joka tuli Susanna Pekkolan tilalle.

2. OMAISHOIDON VAPAIDEN TOTEUTUMINEN JA ASUMISYKSIKKÖJEN TILANNE
KORONAN AIKANA
Vammaisneuvosto on pyytänyt vammaispalveluilta selvitystä omaishoidontuen
vapaiden toteutumisesta ja asumisyksiköiden tilanteesta korona-aikana. Vammaistyön
johtaja on antanut vammaisneuvostolle kirjallisen vastauksen.
Omaishoidontuen vapaat eivät ole toteutuneet tilapäishoitopaikoissa kevään aikana
koronatilanteesta johtuen. Kaikille omaishoidontuen asiakkaille on soitettu ja
kartoitettu heidän palvelutarpeita. Omaishoidontuen vapaissa on ollut käytössä
palveluseteli ja omaishoidontuen vapaita on voinut kerryttää myöhemmin
käytettäväksi.
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Keskustellaan valtakunnallisella tasolla ilmenneistä tilanteista, joissa asumisyksiköiden
asukkaiden itsemääräämisoikeutta on rajattu korona-aikana väärin perustein ja
yksiköiden esimiehet ovat esimerkiksi kieltäneet terapioiden toteutusta.
Keskustellaan siitä, että ylivarovaisuutta on ollut valtakunnallisesti alkuun ja
vierailukiellot ovat olleet paikoin liian tiukat.
Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuitenkin keväästä asti, että vierailukiellot
eivät koske henkilökohtaisia avustajia ja terapeutteja, mutta käytännössä eri puolilla
Suomea on tällaisia rajoituksia tehty.
Vammaisneuvosto toteaa, että asumisyksiköissä tulee toimia lain mukaisesti. Nyt
valtakunnallisesti selvitetään, onko ollut ylireagointia ja rikottu lakia.
Keskusteltu siitä, että liikkumisen rajoituksia ei voida asettaa kuin lakiin perustuen.
Vammaisneuvosto kysyy, onko Nokialla yksiköiden asukkaita joutunut karanteeniin
kahdeksi viikoksi, kun on palannut yksikköön esimerkiksi vierailulta.
Vammaisneuvoston sihteerin käsityksen mukaan näin ei ole yksiköissä menetelty.

3. VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2021
Vammaisneuvoston esite on taitossa. Keskusteltu esitteeseen tehtävistä korjauksista ja
kustannuksista. Kustannukset menevät vammaisneuvoston toimintamäärärahoista
Kustannukset yhteensä noin 220 euroa.
Syyskauden ensimmäinen kokous on 1.9.2020. Syyskauden aikana kokoukseen
kutsutaan sivistysjohtaja Pauliina Pikka.

4. VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNNÖN PÄIVITYS
Edellinen vammaisneuvosto laati toimintasäännön ja tämä lähetettiin
hallintojohtajalle. Vammaisneuvoston toimintasääntöä oli kuitenkin muutettu
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alkuperäisestä vammaisneuvoston tekstistä vastaamaan vanhusneuvoston
toimintasääntöä. Muutettua toimintasääntöä ei tuotu vammaisneuvoston
käsiteltäväksi ennen sen viemistä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Vammaisneuvosto pyysi selvitystä, miksi toimintasääntöä oli muutettu.
Toimintasääntö ja sen muutosehdotukset käytiin läpi vammaisneuvoston kokouksessa
kesäkuussa 2019 yhdessä hallintojohtaja Hanna Vuojelan ja kaupunginjohtaja Eero
Väätäisen kanssa. Toimintasäännön muutos on ollut kuitenkin kesken ja tulee nyt
tehdä valmiiksi.
Vammaisneuvoston varapuheenjohtaja on korjannut toimintasääntöä keskustellun
pohjalta ja toimintasäännön muutoksen käydään läpi kokouksessa. Varapuheenjohtaja
lähettää korjatun toimintasäännön hallintojohtajalle. Toimintasäännön ehdotetaan
astuvan voimaan 1.9.2020.

5. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vammaisneuvostolta on pyydetty kommentteja Emäkosken koulun piirustuksiin.
Näistä annetaan lausunnot rakennustarkastajalle.
Nokian rantojen käytön visiossa on ollut maininta saavutettavuudesta. Rantojen
käytön visio on kommentoitavissa.
Vammaisneuvosto on huolissaan, sillä tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota
henkilökohtaisen avun kustannusten nousuun. Vammaisneuvosto toteaa, että
henkilökohtaisen avun toteuttamistapaa ei voida valita kustannusten perusteella.
Toteuttamistavan tulee olla asiakkaan tarpeita vastaava. Vaikka työnantajamalli olisi
halvin vaihtoehto, sen käyttöön ei voida pakottaa. Vammaisneuvoston sihteeri kertoo,
että vammaispalveluissa arvioidaan asiakkaan palvelutarve ja mietitään asiakkaan
kanssa yhdessä hänen tarpeitaan vastaava henkilökohtaisen avun toteuttamistapa.
Työnantajamallia ei velvoiteta käyttämään, jos se ei ole asiakkaan haluama tai hänelle
soveltuva vaihtoehto.
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Vammaisneuvostolle on tullut pyyntö vastata vammaisfoorumin kyselyyn.
Vammaisneuvosto toivoo mahdollisimman monen vastaavaan kyselyyn. Kyselylinkki
on auki 31.8.2020 saakka.
Vammaistyön johtaja on välittänyt vammaisneuvostolle tiedoksi
perusturvalautakunnalle menevän esityksen, jossa Tampereen kaupunki valtuutetaan
henkilökohtaisen avun palvelun hankintamenettelyn hallinnointiin ja päätöksentekoon.
Vammaisneuvosto pitää henkilökohtaisen avun keskuksen laajentumista ja
ostopalvelun siirtoa keskuksen alle hyvänä asiana.
Keskustellaan henkilökohtaisen budjetin hankehakemuksesta, jossa ei ole huomioitu
vammaisten henkilöiden osallistumista. Vammaisille henkilöille ei esitetty
kulukorvauksia hankehakemuksessa ja vammaisten henkilöiden oletetaan antavan
työpanoksen suunnitteluun ilmaiseksi.

6. SEURAAVA KOKOUS
Vammaisneuvoston seuraava kokous on 1.9.2020 klo 15. Koronatilanteen salliessa
kokous järjestetään virastotalolla kokoushuoneessa 201. Muutoin kokous järjestetään
Teamsin välityksellä.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.
Muistion kirjasi vammaisneuvoston sihteeri Salla-Mari Pekkola
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