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Vammaisneuvoston kokous 3.11.2021
Aika:

Keskiviikko 3.11.2021 klo 15.00

Paikka:

Virastotalo, Harjukatu 21, kokoushuone 301

Läsnä:

Pia Tirronen, puheenjohtaja
Tanja Hakala, varapuheenjohtaja
Pertti Leppänen, jäsen
Sirkka Painilainen, jäsen
Kari Saarinen, jäsen
Eleanora Mäkinen, jäsen
Sanna Rautalammi, perusturvajohtaja
Asta Engström, vapaa-aika johtaja

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00. Todetaan vammaisneuvoston kokouksen
laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. PERUSTURVAPALVELUIDEN AJANKOHTAISET KUULUMISET, VIERAANA
PERUSTURVAJOHTAJA SANNA RAUTALAMMI
Puheenjohtaja toivotti perusturvajohtaja Sanna Rautalammin tervetulleeksi
kokoukseen.
Perusturvajohtaja kertoi ajankohtaisia asioita sote-uudistuksesta ja siirtymisestä
hyvinvointialueella 1.1.2023 sekä perusturvapalveluiden painopisteistä vuodelle 2022.
Sote uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata
yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut, parantaa palveluiden saatavuutta ja
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saavutettavuutta erityisesti perustasolla, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti,
vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomaan haasteisiin sekä hillitä
kustannusten kasvua.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ohjelman tavoitteena on painottaa erityisesti
palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa,
mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Lisäksi tavoitteena on
hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaiken
ikäisille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin.

Uuden hyvinvointialueen rakenne tulee koostumaan 22 sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestäjästä ja pelastustoimen järjestäjästä sekä HUS:in alueesta. Pirkanmaalla
hyvinvointialueella tulee olemaan 18 000 työntekijää ja budjetti noin 2 mrd euroa.
Hyvinvointialueelle perustetaan uusi, itsenäinen kuntien ja hyvinvointialueiden
työnantajaorganisaatio.
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Perusturvajohtaja kertoi perusturvapalveluiden haasteista, joita ovat olleet
koronapandemian jatkuminen, sen mukanaan tuomat hoitovelat ja
mielenterveysongelmat, henkilöstön heikko saatavuus, puhelinpalveluiden
ruuhkautuminen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset sekä lasten, nuorten ja
perheiden palveluiden tarve.

Perusturvapalveluiden yhteiset painopisteet vuodelle 2022 ovat:
1. Hallittu palvelutuotannon siirto Pirkanmaan hyvinvointialueelle
2. Palvelutuotannon turvaaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen:
-

Henkilöstöresurssin turvaaminen
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-

Moniammatillinen yhteistyö ja poikkihallinnolliset prosessit

-

Digitaaliset palvelut

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallisen muutoksen eteenpäin vieminen
tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyskeskus hankkeessa
Vammaispalveluiden painopisteet vuodelle 2022 ovat:
1. Itsenäisen elämän tukeminen
2. Vammaispalveluiden saatavuuden ja laadun kehittäminen
3. Kehitysvammapalveluiden asiakaslähtöisyyden ja asiakkaiden osallisuuden
kehittäminen
Keskeiset toiminnan muutokset vuodelle 2022 vammaispalveluissa ovat:
-

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut siirtyvät mielenterveys- ja
päihdepalveluihin (455 000 €/netto)

-

Asunnonmuutostöiden ja asunnon välineiden ja laitteiden kustannukset
siirtyvät vammaispalveluista Pshp:n maakunnalliseen apuvälinekeskukseen
(70 000 €)

-

Vakituista varahenkilöä esitetään vuodelle 2022 kehitysvammahuollon
asumisyksiöihin (31 035 €)

3. VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TILANNEKATSAUS, VAPAA-AIKA JOHTAJA ASTA
ENGSTRÖM
Puheenjohtaja toivotti vapaa-aika johtaja Asta Engströmin tervetulleeksi
vammaisneuvoston kokoukseen. Vapaa-aika johtaja vastaa puheenjohtajan etukäteen
lähettämiin kysymyksiin. Hän on antanut vastauksensa myös sähköpostitse etukäteen.
Vammaisneuvoston puheenjohtaja tiedustelee, onko kirjasto vammaisneuvoston
auditoinnin jälkeen viimeistelty. Vapaa-aika johtaja kertoo, että kirjasto- ja
kulttuuritalo Virrassa on parhaillaan käynnissä toisen takuuvuoden tarkastus. Tämä
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vaikuttaa jossain määrin myös auditointikäyntien havaintoihin ja korjattaviin
kohteisiin. Vapaa-ajan johtaja pyytää tästä tarkemman selvityksen
rakennuttajainsinööriltä tilapalveluista. Hän lähettää vammaisneuvostolle listan
toimenpiteiden tilanteesta.
Uuden uimahallin suunnittelun tilanne: Sivistyslautakunta on tehnyt 20.10.2021
päätöksen uimahallin suunnittelun käynnistämisestä.

Uimahallin nosturin kunnostus/uusinta: Vammaisneuvoston puheenjohtaja tuo esille,
että pyörätuolin käyttäjät eivät pääse isoon altaaseen.
Vapaa-ajan johtaja Asta Engström toteaa, että altaan nosturi ei ole ollut käytössä
pitkään aikaan, koska sille ei ole juurikaan ollut kysyntää. Nosturi asennettiin
uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä vuonna 2002 eikä sitä ole
juurikaan käytetty. Kuntoutujat käyttävät mieluummin terapia-allasta, koska sinne
johtaa luiska ja vesi on viisi astetta lämpimämpää. Allasnosturi on
käyttämättömyyttään hapettunut ja se on tämän vuoksi viety pois. Allasterapiassa
käyvät asiakkaat käyttävät terapia-allasta, ei kuntoallasta. Tarvetta ison altaan käytölle
ei ole ilmaistu. Allasnosturin tilannetta voidaan selvittää, mikäli sille ilmenee tarvetta.
Vammaisneuvostossa todetaan, että allasnosturille olisi käyttöä ja vammaisneuvostolle
on tullut yhteydenottoja asian tiimoilta.

Vammaisneuvostossa nostetaan esille uimahallin invapukukoppien oviin tarvittavat
vetonupit pyörätuolikäyttäjille. Asia on ollut vireillä jo vuosia.
Vapaa-aika johtaja toteaa, jotta invapukukoppien ovien vetonupit saadaan asennettua
oikeaan kohtaan, kannattaa olla yhteydessä uimahallipalveluvastaavaan ja katsoa
yhdessä nupin asennuspaikka kiinteistönhoitajan kiinnitettäväksi.
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Esteettömän kuntosalin mahdollisuutta luvattu vapaa-aikapalveluista selvittää.
Vapaa-aika johtaja toteaa, että asia ei ole edennyt, koska tilanteeseen on vaikuttanut
Yrittäjäkadun kuntosalin tilanteen muutokset. Yrittäjäkadun kuntosali on ollut
terveystarkastajan listalla mahdollisesti suljettavana tilana, mutta tällä hetkellä ollaan
salin korjattavia kohteita laitettu kuntoon. Esteetön kuntosali tulee ajankohtaiseksi,
kun Yrittäjäkadun sali poistuu käytöstä ja tämä liittynee myös uuden uimahallin osalta
tehtävään ratkaisuun.

Vammaisneuvoston puheenjohtaja tiedustelee myös, onko Yrittäjäkadun kuntosalin
rappusiin laitettu kaide: Vapaa-aika johtaja kertoo, että rappusten toisella puolella on
kaide.
4. KIRJE KUNNILLE JAKELU NOKIALLA: VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OSALLISTAMINEN
KUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON
Nokian vammaisneuvostolle on saapunut kirje vammaisten henkilöiden
osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon. Vammaisneuvoston
varapuheenjohtaja Tanja Hakalan esittää, että kirje tulisi saattaa tiedoksi
palvelualuejohtajille, tulosaluejohtajille, kaupungin johtajalle, lautakunnan
puheenjohtajille ja kaupunginhallitukselle. Saatteeseen maininta, että
vammaisneuvosto tulee osallistaa asioiden valmisteluvaiheessa ja huomioida
vammaisneuvoston näkemys.
5. VAMMAISNEUVOSTOPÄIVÄT 22.-23.11 JA VAMMAISNEUVOSTOYHTEISTYÖN
KEHITTÄMISTYÖPAJA 9.11.2021
Puheenjohtaja tiedotti Vammaisneuvostopäivistä, jotka pidetään 22.–23.11.2021
Tapahtuma järjestetään verkkoseminaarina kahtena peräkkäisenä iltapäivänä klo 1316. Vammaisneuvoston jäsenet voivat ilmoittautua 15.11.2021 saakka. Tilaisuus on
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maksuton. Vammaisneuvoston jäsenille on lähetetty ohjelma, jossa
ilmoittautumislinkki, erillisellä sähköpostilla.

Vammaisneuvostonyhteistyön kehittämistyöpaja pidetään 9.11.2021,
ilmoittautumisaika on päättynyt.

6. MUUT ASIAT

Vammaisneuvoston jäsen Eleanora Mäkinen nosti keskusteluun erityisryhmien
uimahallikortin tarpeellisuudesta Nokialla. Tällä hetkellä eläkeläiset, invalidit,
työttömät, opiskelijat, kriisinhallintaveteraanit ja 65 v. täyttäneet saavat
uimahallimaksusta alennuksen. Tämä rajaa ulkopuolelle ne vammaiset, joilla ei ole
invalidien haittaluokitusta ja jotka ovat vielä työelämässä. Vammaisneuvosto katsoo,
että kriteeristöä tulisi Nokialla laajentaa. Vammaisneuvosto laatii aloitteen
erityisuimahallikortin saamiseksi tiettyjen diagnoosien perusteella.
Vammaisneuvoston toimintasääntö päivitetään seuraavassa kokouksessa.

Vammaisneuvoston esite päivitetään ja tilataan uusia esitteitä 150 kpl ja julisteita 15
kpl (A3).

Vammaispalveluohjelma vuodelle 2022 päivitetään vammaistyön johtajan ja
vammaisneuvoston toimesta.

7. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään perjantaina 10.12.2021 klo 12.00 virastotalolla,
kokoushuone 217.
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8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Muistion kirjasi vammaisneuvoston sihteeri Kirsi Lempiäinen-Pellinen
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