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Vammaisneuvoston kokous 16.3.2022
Aika:

Keskiviikko 16.3.2022 klo 15.00 - 16.20

Paikka:

Virastotalo, Harjukatu 21, kokoushuone 301

Läsnä:

Pia Tirronen, puheenjohtaja
Tanja Hakala, varapuheenjohtaja, etäyhteys
Pertti Leppänen, jäsen
Sirkka Painilainen, jäsen
Kari Saarinen, jäsen
Vesa Jormanainen, varajäsen
Raija Hietala, Nokian näkövammaiset ry
Mika Seppänen, klo 15.00-15.50, etäyhteys
Kirsi Lempiäinen-Pellinen, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.

2. SIVISTYSJOHTAJA MIKA SEPPÄNEN

Sivistysjohtaja Mika Seppänen on kutsuttuna vammaisneuvoston kokoukseen
keskustelemaan ajankohtaisista asioista sivistystoimessa.
Sivistystoimen alaisuuteen kuuluvat varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaa-aikapalvelut.
Vapaa-aikapalveluiden osalta vammaisneuvosto tuo esille, että kaikkiin kaupungin
tiloihin tulisi olla esteetön pääsy kaikille kuntalaisille. Mm. Nokian koululla on
betonilaatta, josta hankala kulkea pyörätuolilla. Esteettömän kulkemisen
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helpottamiseksi tilalla tulisi olla luiska. Nokialla tulisi olla esteetön kuntosali.
Näkövammaisten harrastustoimintaan kaupungilla tulisi olla soveltuva tila mm
rottinkitöitä varten. Tilojen kohdalla yhdistysten ongelmaksi muodostuu usein korkeat
vuokrat, joihin yhdistyksillä ei ole varaa. Esteettömyys tulisi huomioida hyvissä ajoin
suunnitteilla olevien tilojen osalta sekä saavutettavuus ja osallistumismahdollisuus
toimintaa ja tapahtumia suunniteltaessa.

Seppänen kertoi, että siirryttäessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 sivistystoimi jää
kaupungin alaisuuteen ja koulukuraattorit siirtyvät hyvinvointialueelle. Seppänen
korosti, että tällä hetkellä oppilashuollon henkilöstö kuuluu jo perusturvan
alaisuuteen. Yhteistyö sivistystoimen ja perusturvan välillä toimii hyvin. Yhteistyön ja
henkilöstön pysyvyyden säilyminen on tärkeää myös hyvinvointialueelle siirryttäessä.
Hyvinvointialueen valmisteluvaihe on käynnissä, vielä ei tiedossa kuinka
hyvinvointialue tulee jakautumaan maantieteellisesti pienempiin alueisiin.
Yhdyspintavuoropuhelu kunnassa ja alueella on jatkossakin tärkeässä roolissa ja aikaa
tulee varata riittävästi ennaltaehkäisevään ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Kehitysvammaisten oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot sekä
koulukuljetukset siirtyvät osittain tai kokonaan hyvinvointialueelle ja nähtäväksi jää
ostaako hyvinvointialue palvelut kunnilta vai kuinka palvelut järjestetään.
Vammaisneuvostossa tuodaan esille, että erityislasten koulukuljetukset tulisi voida
järjestää tuttutaksilla, jos yhteiskuljetus ei onnistu. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista.
Koulukuljetusten kilpailutuksen yhteydessä myös kriteerit on arvioitava.

Tukilinja-lehdessä on ollut artikkeli erityislapsen koulusiirrosta, joka kiinnitti
vammaisneuvoston huomiota. Artikkelin mukaan perheen tarpeita koulun siirrossa ei
oltu huomioitu. Vammaisneuvosto tiedusteli Seppäseltä, kuinka koulunsiirto prosessi
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toteutetaan yleisellä tasolla. Seppänen kertoi, että johtava rehtori päättää
perusopetuksen oppilaan erityisestä tuesta tapauksissa, joissa tukitoimiin liittyy
oppilaan siirtyminen toisen kouluyksikön pienluokkaan. Päätöksen pohjaksi arvioidaan
tuen tarvetta, pyydetään asiantuntijoiden lausuntoja ja keskustellaan asiasta perheen
kanssa. Koulunvaihto tilanteessa pyritään saavuttamaan kaikkien kannalta paras
vaihtoehto. Lapsen oma osallisuus on tärkeää ikä ja kehitystaso huomioiden. Koulun
sisällä oppilaan siirtymisen ryhmästä toiseen päättää rehtori. Välillä lapsen edusta tai
tuen tarpeesta voi olla erilainen kuva ja siksi keskustelu sekä monipuolinen arviointi on
tärkeää.
Vammaisneuvosto haluaa korostaa, että erityisryhmät tarvitsevat positiivista
erityiskohtelua ja vammaisneuvosto toivoo koulunvaihto ratkaisujen olevan perheen ja
lapsen edunmukaisia. Lapsen mielipide tulee ottaa päätöksenteossa huomioon.

Vammaisneuvostolle on tullut yhteydenottoja kehitysvammaisten iltapäivähoidosta.
Perheeltä on voitu tiedustella mahdollisuutta ottaa lapsi tilapäisesti iltapäivähoidosta
pois ja järjestää hoito itse. Seppänen kertoo, että tilanteissa, kun on henkilöstövajetta,
on voitu kysyä vanhemmilta, onko heidän mahdollista järjestää hoito tilapäisesti
muulla tavoin. Hoidon järjestäminen tilapäisesti muutoin perustuu vapaaehtoisuuteen,
eikä vanhempien tarvitse siihen suostua.

Vammaisneuvosto haluaa tuoda esille, että kaikessa päätöksenteossa tulee tehdä
vammaisvaikutusten arviointi, huomioida erityistä tukea tarvitsevien positiivinen
erityiskohtelu ja mahdollistaa esteettömät tilat kaikille kuntalaisille.
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3.

NOKIALAISTEN VAMMAIS- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN YHTEISTAPAAMINEN KEVÄÄLLE
2022
Nokialaisten vammais- ja terveysjärjestöjen yhteistapaaminen järjestetään torstaina
5.5.2022 klo 16.30-18.30. Virrassa ei kokoustiloja varattavissa kyseisenä ajankohtana.
Varattu Kerholan Sivusali (16.00-18.30).
Tilaisuutta valmistellaan tarkemmin 13.4 kokouksessa.

4. PIRKANMAAN SEUTUKUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO TAPAAMINEN
NOKIALLA
Pirkanmaan seutukunnallinen vammaisneuvoston tapaaminen järjestetään syksyllä.
Aikataulutetaan ja laaditaan ohjelma toukokuun kokouksessa.
5. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Vammaisneuvosto tuo esille, että sote-taksia on edelleen mahdoton saada aamuisin,
iltaisin, viikonloppuisin ja öisin. Lisäksi taksinkuljettajien pyörätuolin kiinnittäminen
kuljetuksen aikana on edelleen vajavaista annetuista palautteista huolimatta.
Niskatuen puuttumisesta on pyydetty selvitystä, johon ei ole saatu vastausta.
Tuomilogistiikan kanssa on käyty keskustelua päivystysmaksuista, asia otetaan
uudelleen esille.
Sovittiin, että Tuomilogistiikalle annetaan em asioista kirjallista palautetta
vammaisneuvoston nimissä ja pyydetään kirjallista vastausta asioihin.

Fysioterapian inva wc:n käsituet ovat liian lyhyet, jotta niistä saa otettua riittävästi
tukea. Lisäksi Skanskan työmiehet käyttävät pääasiassa invawctä, vaikka normaalit wc:t
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nurkan takana. Wc-merkintöjä syytä tehostaa. Puheenjohtaja on asiasta yhteydessä
eteenpäin.

6. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava vammaisneuvoston kokous 13.4.2022 klo 15.00 virastotalolla, kokoushuone
301.

7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

Muistion kirjasi Kirsi Lempiäinen-Pellinen, vammaisneuvoston sihteeri
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