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KOKOUSPAIKKA

Valtuustosali, kunnantalo tai etäyhteys Teamsin kautta
Päivi Liu
Karin Rinne-Halme
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Mika Vilen
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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

15–19

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja on tarkastettavissa 24.8. kunnan kirjastolla

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan
Karin Rinne-Halme ja Anu Haukanheimo-Skogman
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Liu

Anne Partanen

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

Pornainen
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Pornainen 24.8.2020
Virka-asema

Vapaa-aika palvelujen päällikkö

Anne Partanen
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Valtuusto
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LAUSUNTOPYYNTÖ VAMMAIS- JA VANHUSNEUVOSTOILLE OHJEESTA AUTOAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEEN
Vammaisneuvosto §15
liite 13
Keusoten vammaisten palveluissa on suunnitelmana jatkaa soveltamisohjeiden yhdenmukaistamista. Osassa palveluita on käytössä edelleen
soveltamisohjeita, joita on laadittu ennen Keusoten aikaa. Kuntayhtymän
alueen asukkaiden yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta soveltamisohjeiden yhdenmukaistaminen on välttämätöntä. Vammaispalveluissa tarvitaan yhteistä ohjetta autoavustusten myöntämiseen
koko Keusoten alueelle.
Koska ohjeella autoavustuksen myöntämiseen on vaikutuksia asiakkaisiin, Keusote haluaa saada vammais- ja vanhusneuvostojen kommentit
ohjeen sisällöstä. Ohjeen luonnosta on valmisteltu Nurmijärven autoavustuksen soveltamisohjeen pohjaa hyödyntäen kesällä 2020. Vammaissosiaalityön esimiehet ovat käyneet ohjeluonnoksen läpi työntekijöidensä kanssa. Neuvostojen lausuntojen jälkeen ohjeisiin tehdään tarvittavia tarkennuksia ja ohjeiden käyttöönotosta päättää tämän jälkeen
Keusoten yhtymähallitus. Tällä hetkellä käytössä olevat ohjeet on lähetetty vammaisneuvostolle sähköpostitse 18.6.2020 kommentoitavaksi.

Ehdotus:
Vammaisneuvosto käsittelee lausuntopyynnön ja laatii lausunnon, joka
tulee palauttaa 28.8.2020 mennessä osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi.

Päätös:
Ennakkomateriaali käytiin kohta kohdalta läpi ja lausuntopyyntöön vastattiin yhdessä. Päätettiin lähettää lausunto liitteen 13 mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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LAUSUNTOPYYNTÖ VAMMAIS- JA VANHUSNEUVOSTOILLE KESKI-UUDENMAAN
SOTEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEISTA
Vammaisneuvosto §16
liite 14
Keusoten Ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueella on viimeisen
vuoden aikana yhdenmukaistettu monia soveltamisohjeita. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja soveltamisohje on ollut voimassa
1.8.2019 alkaen. Nyt päätöksentekoon valmistellaan soveltamisohjeen
ensimmäistä päivitystä. Päivityksen tavoitteena on parantaa ohjeen toimivuutta ja korjata siinä ilmenneitä virheitä. Itse myöntämisperusteiden
tasoon ei esitetä muutoksia. Samalla yhtymähallituksen käsittelyssä on
myös omaishoidon sijaishoidon ohjeistus ja palkkiot, jotka ovat vielä tähän saakka olleet kuntayhtymän alueella epäyhtenäiset.
Koska ohjeilla on vaikutuksia tulevien palvelujen saajiin, niin Keusote
haluaa kuulla vammais- ja vanhusneuvostoilta ajatuksia ohjeiden sisältöön liittyen. Ohjeita on valmisteltu Keusoten asiantuntijaryhmissä.
Neuvostojen lausuntojen jälkeen ohjeisiin tehdään tarvittavia tarkennuksia ja ohjeiden käyttöönotosta päättää tämän jälkeen Keusoten hallitus.

Ehdotus:
Vammaisneuvosto käsittelee lausuntopyynnön ja laatii lausunnon, joka
tulee palauttaa 4.9.2020 mennessä osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi.

Päätös:

Ennakkomateriaali käytiin kohta kohdalta läpi ja lausuntopyyntöön vastattiin yhdessä. Päätettiin lähettää lausunto liitteen 14 mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Vammaisneuvosto § 17

1. Autoliitto kerää tietoa eri paikkakuntien inva-pysäköintipaikoista
puhelimeen ladattavaa sovellusta varten. Sovellus on ladattavissa
veloituksetta Googlen Play -kaupasta sekä Applen AppStoresta.
Sovelluksesta voi katsella lähellä olevia inva-paikkoja, kun liikkuu
autolla Suomessa. Sovelluksessa on tällä hetkellä mukana 32 kuntaa.
Autoliitto veloittaa sovelluksen ylläpidosta ja päivittämisestä kunnan
asukaslukuun sidotun summan. Pornaisten kunnalle tämä kustantaisi
200 € vuodessa.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto keskustelee sovellukseen liittymisen mahdollisista hyödyistä ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös:
Vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle päätettäväksi, että
Pornaisten kunta liittyy Autoliiton edulliseen sovellukseen.
Perusteluina:
- liittymällä sovellukseen Pornaisten kunnassa sijaitsevat invapaikat lisätään sovellukseen
- vammaiselle on tärkeää tietää invapaikan tarkka sijainti ennakkoon, sillä se vaikuttaa mahdollisuuksiin osallistua yhdenvertaisesti
- sovellus helpottaa invapaikkojen löytymistä ja kertoo niiden
määrän
- sovellukseen on mahdollista liittää kuvia invapaikoista
- antaa kunnasta positiivisen kuvan; olemme vammaisystävällinen
sekä esteetön kunta

2. Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätös:
Seuraava kokous pidetään 1.10.2020 klo 18.00 valtuustosali
_________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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ILMOITUSASIAT

Vammaisneuvosto § 18

1. Neuroliitto järjestää kaksi ilmaista saman sisältöistä verkkokoulutusta torstaina 27.8. klo 10- 13 ja klo 16- 19. Aiheena on VAMMAISNEUVOSTOEDUSTAJIEN VERKKOKOULUTUS.
Koulutukseen tulee ilmoittautua maanantaihin 24.8. mennessä Neuroliiton verkkosivujen kautta. Anne lähettää koulutuksesta infon
vammaisneuvoston jäsenille sähköpostitse.

__________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu
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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

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

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

8
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

1

