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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

24–29

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan kirjastolla 30.11. klo 12 alkaen

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heikki Peisa ja Anu Haukanheimoskogman
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Liu

Jari Wäre

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

Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka

Virka-asema

Sivistysjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Jari Wäre
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LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAA-AIKAPALVELUJEN PÄÄLLIKÖLTÄ KOSKIEN ESTEETTÖMÄN LUONTOPOLUN HANKESUUNNITELMAA
Vammaisneuvosto § 24
liite 17-19

Ely-keskus jakaa kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustusta vuodelle 2021. Pornaisten kunta aikoo hakea hankeavustusta
esteettömän luontopolun rakentamiseen. Esteetön luontopolku on osa
Kotojärven virkistysalueen kehittämissuunnitelmaa.
Vammaisneuvostolta pyydetään kommentteja esteettömän luontopolun
hankkeeseen sekä hankehakemukseen.
Liitteet:
17, Kartta Kotojärven virkistysalueen suunnitelmasta
18, Pornaisten vammaisyhdistyksen Erityiset antama lausunto Kotojärven virkistysalueesta 14.9.2018
19, Esteetön luontopolku hankkeen hankehakemus -luonnos
Ehdotus:
Vammaisneuvosto käsittelee lausuntopyynnön ja antaa siitä kirjallisen
vastauksen toimitettavaksi eteenpäin.
Päätös:
Vammaisneuvosto antaa seuraavan lausunnon.
Vammaisneuvosto kannattaa hankkeen edistämistä.
Hankkeen jatkosuunnittelussa on huomioitava seuraavat seikat:
 Esteettömällä luontopolulla ei saa olla vaativia korkeuseroja.
 Luontopolulle on oltava penkkejä erilaisiin tarpeisiin (esim. korkeampia ja matalampia.) Osassa penkkejä on oltava käsi- ja/tai
selkänojat.
 Pyörätuoli on saatava pöydän viereen.
 Luontopolun on oltava riittävän leveä, jotta polulla pystyy ohittamaan toisen pyörätuolin
 Inva- parkkipaikkoja ehdotetaan lisättäväksi 2kpl luontopolun alkuun
 Alueelle ehdotetaan esteetöntä WC:tä.
 Opasteissa on huomioitava ikäihmiset ja heikkonäköiset.
 Vähintään 2m leveitä pitkospuita ehdotetaan lisättäväksi hankesuunnitelmaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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KEUSOTEN KYSELY VAMMAISNEUVOSTOILLE HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ
Vammaisneuvosto § 25
liite 20

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä käynnistää henkilökohtaisen avun
hankinnan. Hankinnan kohteena on henkilökohtainen apu ostopalveluna.
Alla linkki webropol-kyselyyn henkilökohtaisen avun palvelujen järjestämisestä. Hankinnan onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi Keusote pyytää vammaisneuvostoja vastaamaan kyselyyn 7.12.2020 mennessä.
https://link.webropolsurveys.com/S/38E27D5A9C874F32
Liitteenä (17) luonnos henkilökohtaisen avun palvelukuvauksesta.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto vastaa kyselyyn ja lähettää vastaukset eteenpäin
Keusotelle.

Päätös:
Vammaisneuvosto antaa liitteessä 17 olevan lausunnon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KEUSOTEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN HENKILÖKOHTAISEN BUDJETOINNIN HANKKEESEEN
Vammaisneuvosto § 26

STM on käynnistänyt vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen
budjetoinnin kokeiluhankkeen vuosille 2020–2021. Valtakunnallisesti
vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteena on
luoda kansallinen HB:n malli, joka vahvistaa vammaisen henkilön
itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia siten,
että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja
tarpeisiin kullekin henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla. Hanke
toteutetaan alueellisesti vahvalla tutkimusotteella, eikä asiakkaiden
tosiasiallisia palvelukokonaisuuksia hallintopäätöksineen kokeiluissa
tehdä puuttuvan lainsäädännön vuoksi. Hanke ei siis vastaa tältä osin
Keusotessa v. 2017–2019 toteutettua edellistä henkilökohtaisen
budjetoinnin kokeilua.
Keusote on saanut STM:ltä valtionavustusta Vammaisten henkilöiden
henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeelle vuosille 2020–2021.
Keski-Uudenmaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteena on määritellä vammaisten henkilöiden tarpeisiin soveltuva HB:n rahoitus- ja toimintamalli sekä määritellä asiakasohjauksen
toimintamalli HB:ssa. Suunnitteilla oleva kokeiluhanke toteutetaan yhteistyössä vammaispalvelun asiakkaiden ja keskeisten sidosryhmien, kuten järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Järjestöjen edustajien toivotaan osallistuvan hankkeessa säännöllisesti järjestettäviin verkostotyöpajoihin ja -tapaamisiin henkilökohtaisen budjetoinnin mallin kehittämiseksi. Verkostotyö ei edellytä toimijoilta muuta osallisuutta hankkeeseen.
Keusote etsii edustajia Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeeseen ja pyytää nimeämään kaksi (2) varsinaista ja kaksi
(2) varajäsentä Keski-Uudenmaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin projektiryhmään. Projektiryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat vallitsevasta tilanteesta johtuen pääsääntöisesti etäkokouksia. Etsimme myös HB:n rahoitus- ja toimintamallin ja HB:n asiakasohjausmallin työryhmiin järjestön edustajia. Yhteensä
kahta edustajaa. Tarvittaessa edustajat voivat olla samat kuin projektiryhmän jäsenet. Työryhmät kokoontuvat hankeen aikana tarvittaessa.
Edustajien nimet tulee ilmoittaa marraskuun aikana.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto nimeää ehdokkaat jäseneksi sekä varajäseneksi
Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin projektiryhmään
sekä HB:nrahoitus- ja toimintamallin ja HB:n asiakasohjausmallin
työryhmiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Päätös:
Pornaisten vammaisneuvosto ehdottaa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen vuosille 2020-2021 projektiryhmään sekä HB:n asiakasohjausmallin työryhmään jäseneksi Anu
Haukanheimo- Skogman ja varalle Marja-Leena Kaskinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Kunnalta puuttuu vammaispoliittinen ohjelma edelleen. Vammaispoliittista ohjelmaa työstetään seuraavan Pornaisten kunnan hyvinvointisuunnitelman yhteydessä.
Tiedoksi alla olevat alla olevat ESKE:n koulutukset.




Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Tervetuloa ESKEn virtuaalisille esteettömyystreffeille 3.12. klo.
8:30-10:00! Aiheena Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARAn korjausavustukset. Ilmoittaudu mukaan 1.12. mennessä!
Edistä esteettömyyttä -verkkokurssi järjestetään 2.29.11.2020. Kurssi on täynnä. Seuraava Edistä esteettömyyttä verkkokurssi järjestetään keväällä 2021.

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Vammaisneuvosto § 28

26.11.2020

ILMOITUSASIAT

Seuraava kokous pidetään 28.1.2021 klo 18.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
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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 24-29

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

10
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

