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etäyhteys Teamsin kautta
SAAPUVILLA OLLEET JÄ- Päivi Liu
Karin Rinne-Halme
SENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheen- Anu Haukanheimo-Skogman
johtajana)
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Mika Vilen
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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

ASIAT

1-4

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan kirjastolla 15.2.2021 klo 12 alkaen

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katja Pohjolainen ja Heikki Peisa

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

Neuvosto

Jari Wäre

PORNAISTEN KUNTA

Vammaisneuvosto

§1

Kokouspäivämäärä

sivu

11.2.2021

3

ASIAKASOSALLISUUDEN VARMISTAMINEN KEUSOTEN KEHITTÄMISTYÖSSÄ
Vammaisneuvosto § 1
liite

Keusoten työryhmien edustajat valitaan vammaisneuvostoissa. Tästä
syystä Keusote on pyytänyt Pornaisten vammaisneuvostoa esittämään
keskuudestaan yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen seuraaviin kehittämistyöryhmiin:


Vammaispalvelujen neuvonnan ja ohjauksen kehittämistyöryhmä



Henkilökohtaisen avun kilpailutuksen valmistelutyöryhmä

Ehdotukset työryhmiin on pyydetty toimittamaan seuraavaan Keusoten
ja vammaisneuvostojen 17.2.2021 kokoukseen mennessä

Ehdotus:
Vammaisneuvosto valitsee työryhmiin ehdotettavat jäsenet

Päätös:
Vammaispalvelujen neuvonnan ja ohjauksen kehittämistyöryhmään ehdotetaan: jäseneksi Katja Pohjolainen ja varajäseneksi Marja-Leena Kaskinen
Henkilökohtaisen avun kilpailutuksen valmistelutyöryhmään ehdotetaan:
jäseneksi Anu Haukanheimo-Skogman ja varajäseneksi Karin RinneHalme

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Neuvosto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu
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MUUT ASIAT
-

Pornaisten kunnan vammaisneuvosto lisätään Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VaNe) yhteystietoihin, muihin
yhteystietoihin lisätään varapuheenjohtajan ja Anu HaukanheimoSkogmanin yhteystiedot

-

Vammaisneuvoston toiminnasta laaditaan toimintakertomus alkaen
neuvoston perustamisesta ja tuleville vuosille toimintasuunnitelma

-

Keskusteltiin yleisesti kokouskäytännöistä

-

Seuraava kokous pidetään 18.3.2021 klo 18

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Neuvosto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Vammaisneuvosto § 28

26.11.2020

sivu
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ILMOITUSASIAT
-

Seuraavat materiaalit on lähetetty jäsenille esityslistan liitteenä.
 Keusoten ja vammaisneuvostojen yhteistyötapaamisen 11.1.2021
muistio
 Tiedote Keusoten asiakasohjausyksikön käynnistämisestä
 Vammaispalvelulain mukainen autoavustuksen myöntäminen
1.10.2020 alkaen
 Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa (Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke)
 Henkilökohtaisen avun soveltamisohje 1.1.2021 alkaen
 Alueellinen hyvinvointisuunnitelma vammaispoliittisen ohjelman
taustalla

-

Tiedoksi ilmoitus kuljetuspalvelujen kilpailutuksen työryhmän edustajista.




Kilpailutuksen työryhmien edustajat on arvottu niiden vanhus- ja
vammaisneuvoston edustajien joukosta, jotka ovat ilmoittaneet
halukkuutensa osallistua kuljetuspalvelujen työryhmään.
Vammaisneuvostojen virallinen edustaja kuljetuspalvelujen työryhmässä on Terttu Tolppanen Hyvinkäältä. Varajäsenenä Jukka
Penttilä myöskin Hyvinkäältä.
Vanhusneuvoston virallinen edustaja on Anneli Koivunen Tuusulasta ja varalla Anja Matikainen myöskin Tuusulasta.

-

Keskiviikkona 24. 2 klo 15 - 17 Neuroliitto järjestää taas verkkotapaamisen vammaisneuvostoedustajille.

-

Pornainen on mukana Autoliiton invapysäköinti-aplikaatiossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Neuvosto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Vammaisneuvosto
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valKieltojen
mistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät
1

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.
Oikaisuvaatimuksen si- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
sältö
Liitetään pöytäkirjaan

7
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 valituskirjojen toi- asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
mittaminen 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

