
  

1 

 

 

VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS  

 

Aika: 16.9.2021 

Paikka: Harjukatu 21, 37100 Nokia, kokoushuone 301 

 

Läsnä: 

Pia Tirronen, puheenjohtaja 

Pertti Leppänen 

Sirkka Painilainen 

Tanja Hakala 

Kari Saarinen 

Eleonora Mäkinen 

Kirsi Lempiäinen-Pellinen, sihteeri 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 15.10 ja toivotti vammaisneuvoston jäsenet 

tervetulleeksi ensimmäiseen kokoukseen. 

 

2. TOIMINTAKAUDELLE JÄRJESTÄYTYMINEN 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta: 

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Ehdotettu ja kannatettu puheenjohtajaksi Pia 

Tirrosta. 

Varapuheenjohtajaksi ehdotettu ja kannatettu Tanja Hakalaa. 

 

3. VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 

Käytiin läpi toimintasäännön sisältö. Sovittiin, että toimintasäännön sisältö 

käsitellään seuraavassa vammaisneuvoston kokouksessa tarkemmin. 

 

4. VAMMAISPALVELUIDEN TULOSALUEEN ESITTELY 

Vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen esitteli keskeisimmät asiat 

vammaispalveluiden tulosalueelta: 

Vammaispalveluiden henkilöstömäärä on 52 vakanssia, ulkoiset toimintakulut 

11,1 milj. euroa. 
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Vammaispalveluiden tulosalue: 

1. Vammaispalvelutoimisto :  

Subjektiiviset ja määrärahasidonnaiset vammaispalvelulain mukaiset 

palvelut, kehitysvammahuolto ja omaishoidontuki alle 65-vuotiaat: 

2 sosiaalityöntekijää (vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto) 

2 kehitysvammaisten palveluohjaajaa 

Sosiaaliohjaaja (omaishoidontuki, kuljetuspalvelut) 

Toimistosihteeri 

 

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut: 

Subjektiiviset palvelut: 

- kuljetuspalvelut 

- palveluasuminen: Oma koti/ palvelutalo 

- Henkilökohtainen apu: Taloudellinen tuki, ostopalvelu, palveluseteli 

- asunnon muutostyöt/ asunnon välineet ja laitteet 

- vaikeavammaisten päivätoiminta 

Määrärahasidonnaiset palvelut: 

- sopeutumisvalmennus, kuten liikkumistaidon ohjaus 

- päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet 

ja laitteet 

- ylimääräinen vaate- ja erityisravintokustannus 

Kehitysvammalain mukaiset palvelut: 

- Asumispalvelut  (autettu, ohjattu ja tuettu asuminen) 

- Perhehoito 

- Työ- ja päivätoiminta sekä vaikeavammaisten päivätoiminta 

- Palveluohjaus 

- Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito 

- Tilapäishoito 

 

Nokian kaupungin oma tuotanto: 

Asumisyksiköt: 

Kahvimyllykoti: 14 asukasta /8 työntekijää 

Maununkatu; autettu asuminen 11+1  asukasta/11+ 1 (varahenkilö) 

työntekijää 
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Ohjattu koti: 16+1 asukasta / 5 työntekijää 

Plussakoti: 9 asukasta/ 4 työntekijää 

Hempankaaren työ- ja päivätoiminta: Vaikeavammaisten yksikkö 4 

työntekijää /9-10 asiakasta päivittäin 

Työ- ja päivätoiminta: 9 työntekijää / noin 70 asiakasta päivittäin 

 

5. MUUT ASIAT 

1. Pirkanmaan apuvälinekeskuksen esittely.  

Vammaistyön johtaja esitteli kokouksessa apuvälinekeskuksen toiminnan 

laajentumisen vammaispalvelulain mukaisiin apuvälineisiin ja asunnon 

muutostöihin. Käsitellään syyskuun perusturvalautakunnassa. Tavoitteena 

siirtyminen apuvälinekeskukseen 1.1.2022.  

Kuntiin jää edelleen hakemusten käsittely ja palvelutarpeen arviointi sekä 

päätöksenteko. 

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän työaikaa lukuun ottamatta prosessin 

kustannukset siirtyvät apuvälinekeskukselle. Arvion mukaan 

kokonaiskustannukset pienenevät mm. yhteisen kilpailutuksen, osaavan 

resurssin keskittämisen, toimivampien ja kustannustehokkaampien ratkaisujen 

sekä laitteiden kierrätyksen ja huollon koordinoinnin vuoksi.  

 

2. Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja avh-kerhon 
(aivoverenkiertohäiriön sairastaneet) kokoukseen 11.11.2021. 

 

3. Kutsutaan seutukunnallisen vammaisneuvoston puheenjohtajat ja 

varapuheenjohtajat kirjasto- ja kulttuuritalo Virtaan, kun koronapandemia 

tilanne mahdollistaa sen. 

 

4. Autoliitolla on invalidien pysäköintipaikka App/ invapysäköinti. Invapaikat 

löytyvät kartalta. Tanja on lisännyt muutaman kuvan ja tekstiä app:iin, 

sovittu että Tanja Hakala päivittää invapaikat Autoliiton app:iin. 

Nokian apuvälineyksikön edessä ei ole tällä hetkellä invapaikkaa lainkaan. 

Välitetään tieto eteenpäin tekniselle isännöitsijälle ja samalla myös tuodaan 

esille invapaikkojen talvikunnossa pito. 

Kerholan parkkipaikalle luvattu yksi invapaikka ulko-oven luiskan viereen. 
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5. Esteetön luontopolku Markluhdanlahdella (Pitkänniemen alueella) 

valmistuu vastaa syksyn aikana, koska lampaat ovat laiduntaneet kesän 

aitauksessa, jonka läpi polku tulee menemään. 

 

6. Vammaisneuvoston sihteeri välittää henkilökohtaisen avun keskukselle 

koulutustarpeet Ensiapu koulutukseen ja esimieskoulutukseen. 

 

Seuraavaan kokoukseen kutsutaan perusturvajohtaja Sanna Rautalammi, 

kokouspäivä tässä vaiheessa avoin.  

 

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00 

 

 

Muistion kirjasi vammaisneuvoston sihteeri Kirsi Lempiäinen-Pellinen 

  


