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KOKOUSAIKA

15.10.2020 kello 18.00-20.10

KOKOUSPAIKKA

Valtuustosali, kunnantalo tai etäyhteys Teamsin kautta
Päivi Liu (pj)
Karin Rinne-Halme (teams)
Saija Palomäki
Anu Haukanheimo-Skogman
Marja-Leena Kaskinen
Heikki Peisa
Mika Vilen (teams)

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Anne Partanen

esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

(ja läsnäolon peruste)

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

20–23

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan 19.10.2020

(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja-Leena Kaskinen ja Saija Palomäki

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Liu

Anne Partanen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

19.10.2020 Pornainen
Allekirjoitukset

Marja-Leena Kaskinen
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Saija Palomäki

Aika ja paikka

Virka-asema

Vapaa-aika palvelujen päällikkö

Anne Partanen
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Hallitus
Valtuusto
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LAUSUNTOPYYNTÖ VAMMAISNEUVOSTOILLE VAMMAISTEN LASTEN AAMU- JA
ILTA-PÄIVÄTOIMINNASTA SEKÄ LOMA-AJAN HOIDOSTA
Vammaisneuvosto § 20
liite 15

Keusoten alueella pohditaan yhteisiä käytäntöjä vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä loma-ajan hoitoon. Palvelua on tarjolla
eri kunnissa vaihtelevin käytännöin ja toiminta-ajoiltaan vaihtelevan laajuisena.
Koska vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja loma-ajan hoidon toteuttamistavalla ja laajuudella on vaikutuksia asiakkaisiin, Keusote toivoo vammaisneuvostojen osallistavan palvelua käyttävien lasten
vanhemmat tuottamaan näkemyksiään asiasta kysymysten avulla. Neuvostot voivat harkintansa mukaan kartoittaa myös lasten näkemyksiä
lausuttavana olevaan asiaan. Neuvostojen lausuntojen avulla kertynyttä
tietoa käytetään palvelun suunnittelun tukena. Keusoten tarkoituksena on
laatia uudet toimintatavat palvelun kehittämiseksi yhdessä Keusoten
kuntien sekä perheiden edustajien kanssa. Tämän lisäksi Keusoten ja jäsenkuntien tavoitteena on ratkaista kuluvan syksyn aikana ko. palvelun
järjestämisen ja tuottamisen vastuut.
Vastauksia on kerätty sähköisellä kyselyllä vammaisten lasten vanhemmilta edellä mainittuun asiaan. Vammaisyhdistys Erityisten asiantuntijaryhmä on myös kokoontunut ja antanut kyselyyn palautetta. Vastausten
koonti on tämän pykälän liitteenä numero 15.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto käsittelee lausuntopyynnön ja lähettää kyselyn vastauksista koonnin 23.10.2020 mennessä osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Vammaisneuvosto § 21
Liite 16
1. Merkittiin tiedoksi: Virpi Ekmen sähköposti 9.10. koskien Keusoten
ja alueen vammais-, ikäihmisten ja vanhusneuvostojen yhteistyökokous Teamsissa 27.8. Sähköposti on tämän pykälän liitteenä numero
16.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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ILMOITUSASIAT
Vammaisneuvosto § 22

1. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä käynnistää henkilökohtaisen
avun hankinnan. Hankinnan kohteena on henkilökohtainen apu ostopalveluna.
Palvelu perustuu vammaispalvelulakiin. Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jos henkilö vammansa tai sairautensa takia välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Palvelun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan kotona ja kodin ulkopuolella.
Hankinnassa pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen valikoma
erilaisia henkilökohtaisen avun palveluita Keski-Uudenmaan soten asiakkaiden käyttöön. Tavoitteena on laadukkaiden ja toimivien palvelujen
hankkiminen. Asiakkaiden nykyisä avustajasuhteita ei tarvitse lopettaa
hankinnan takia. Ne voivat yleensä jatkua, jos ne toimivat hyvin.
Kutsumme Keski-Uudenmaan soten vammaispalvelun asiakkaita ja heidän läheisiään sekä alueen vammaisneuvostojen ja järjestöjen edustajia
infotilaisuuteen.
Tilaisuudessa esitellään tulevaa hankintaa ja kuunnellaan palvelun käytäjien näkemyksiä. Tilaisuuden tarkoituksena on erityisesti palvelun sisältöön ja laatuun liittyvien näkemysten saaminen käyttäjiltä. Näkemyksiä hyödynnetään hankinnan jatkovalmistelussa.
Aika 4.11.2020 klo 17 – 18.30
Toteutus Tilaisuus toteutuu videon välityksellä Microsoft Teamsympäristössä.
Tarkemmat osallistumisohjeet on lähetetty kaikille sähköpostiin.
2. Seuraavan kokouksen ajankohta on marraskuun 26.11.2020 klo
18.00

__________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Vammaisneuvosto
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23
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät 20–23

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
timusviran- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite.
omainen
ja –aika
Lautakunta/hallitus
Pornaisten sivistyslautakunta
Kirkkotie 172, PL 21
07171 Pornainen

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaaOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
timuksen
sisältö
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valiValitusviranomainen tuksella.
ja valitusValitusviranomainen, osoite ja postiosoite
aika
Helsingin hallinto-oikeus
PL 120
00521 Helsinki
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

-

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
– valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
– muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasia- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valikirjojen toi- tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
mittaminen ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat:
ma - ke
8.00 - 16.00
to
8.00 - 18.00
pe
8.00 - 12.15

Vapaa-aikatoimiston aukioloajat:
ti, ke
9-16
to
9-18

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
) Jos toimitettava
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