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KOKOUSPAIKKA

Linnunlaulun päiväkoti, Pornainen
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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

1-5

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 21.3.2022 mennessä

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katja Pohjolainen ja Marko Stjernvall

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Päivi Liu

Päivi Pelkonen

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

Pornainen
Allekirjoitukset

Nimi
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Nimi

Aika ja paikka

Pornainen
Virka-asema

Vapaa-aika palvelujen päällikkö

Päivi Pelkonen

2
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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sivu
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PORNAISTEN EDUSTAJAT VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUSTA VALMISTELEVAAN TYÖRYHMÄÄN

Vammaisneuvosto § 1

Vammaisten palvelut pyytää Keusoten alueen vammaisneuvostoja nimeämään keskuudestaan yhteensä kaksi edustajaa työryhmään, joka
valmistelee vaikeavammaisten palveluasumisen kilpailutusta.
Edustajat tulee ilmoittaa vammaisten palveluille Katja Savolaiselle: katja.savolainen@keusote.fi 15.3. mennessä.

Ehdotus:
Vammaisneuvosto nimeää keskuudestaan edustajat työryhmään.
Päätös:
Pornaisten vammaisneuvosto valitsee edustajakseen varapuheenjohtaja
Katja Pohjolaisen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

PORNAISTEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

sivu
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Vammaisneuvosto

§2

10.3.2022

PORNAISTEN VAMMAISNEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA KESKI-UUDENMAAN
HYVINVOINTIALUEEN VAMMAISNEUVOSTOON

Vammaisneuvosto § 2

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 32 §:n mukaisesti aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava
nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto
sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.
Alueellisten vaikuttamistoimielimien nimeämistä on valmisteltu KeskiUudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen yhdyspintaryhmässä, jossa mukana olevat kuntien edustajat ovat
käsitelleet asiaa myös omissa vaikuttamistoimielimissään.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 10.03.2022 § 8
esityksen mukaisesti pyytää hyvinvointialueen kunnissa toimivia vastaavia vaikuttamistoimielimiä nimeämään kaksi ehdokasta / vaikuttamistoimielin / kunta jäseniksi Keski-uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon sekä nuorisovaltuustoon.
Esityslista-Aluehallitus-10.03.2022-klo-16_30.pdf (keusote.fi)
Ehdotukset nimettävistä henkilöistä pyydetään toimittamaan 5.4.2022
mennessä.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto nimeää keskuudestaan edustajat Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.

Päätös:
Vammaisneuvosto valitsee puheenjohtaja Päivi Liun ja varapuheenjohta
ja Katja Pohjolaisen edustajikseen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
vammaisneuvostoon mikäli Keusoten aluehallituksen esitys hyväksytään
esityksen mukaisesti
Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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MUUT ASIAT
Vammaisneuvosto § 3
Liite 1-2

1 Linnunlaulun päiväkodin laajennus
2 Terveysaseman inva-WC:n tilanne
3 Pornaisten kunnan internetsivujen saavutettavuus
4 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymien vammaisneuvostojen huomiot
hyvinvointialueen valmisteluun
5 Hallituksen esitys uudesta vammaislainsäädännöstä
6 Esteettömyyskartoituksen eteneminen

1 Linnunlaulun päiväkodin laajennus on edennyt aikataulussaan. Vammaisneuvosto tutustui 10.3.2022 kokouksen yhteydessä uudistettuihin tiloihin teknisen johtajan Antti Ikosen esittelemänä.
2 Vammaisneuvosto (25.11.2021 § 11) esitti huolensa terveysaseman
inva-WC:n esteettömyydestä ja tietoturvallisuudesta. Huolenaihe on välitetty tiedoksi Keusoten tilahallintapäällikölle. Tiloihin on tehty katselmuskierros yhdessä ja asia pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian.
Tekninen johtaja jatkaa asian eteenpäin viemistä.
3 Pornaisten kunnan internetsivujen saavutettavuus. Vammaisneuvosto
ilmaisi huolensa Pornaisten kunnan nettisivujen saavutettavuudesta
25.1.2021 § 11. Vammaisneuvosto ilmaisi huolensa erityisesti fonttien,
värien ja kuvien suhteen. Niiden tulisi olla EU-direktiivien mukaiset.
Pornaisten kunta on tehnyt muutoksia nettisivuille liitteen 1 mukaisesti.
Vammaisneuvoston edustaja Karin Rinne-Halme on kirjannut tehdyistä
muutoksista omat huomionsa liitteeseen. Vammaisneuvosto yhtyy hänen
huomioihinsa.
4 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymien vammaisneuvostot ovat esittäneet huomionsa hyvinvointialueen vammaisneuvoston valintaan liittyvään valmisteluun. Liitteessä 2 esitetyt huomiot. Vammaisneuvostot toivovat voivansa olla mukana Hyvinvointialueen vammaisneuvoston valmisteluun liittyvissä järjestelyissä.
5 Vammaisneuvostosta Marja-Leena Kaskinen tutustuu hallituksen esitykseen vammaislainsäädännön uudistuksesta. Mukaan halukkaat voivat
ottaa yhteyttä Marja-Leenaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Kokouspäivämäärä

sivu
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Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi. Esitysluonnokseen liittyy lisäksi muutoksia kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin,
sosiaalihuoltolakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.
Hallituksen esityksen tavoitteena on toteuttaa vammaisten henkilöiden
yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa, tukea vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta vamman laadusta
riippumatta sekä turvata vammaisten henkilöiden oikeus yksilöllistä tarvetta vastaaviin sosiaalipalveluihin ja välttämättömään huolenpitoon.
Lausunto - Lausuntopalvelu
6 Esteettömyyskartoituksen eteneminen. Marja-Leena Kaskinen kertoi
esteettömyystyöryhmän kuulumisia. Yhteenveto raportti esitetään vammaisneuvostolle kun kaikki kohteet tarkistettu.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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Vammaisneuvosto § 4
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ILMOITUSASIAT

Vammaisneuvosto § 4
Liite 3

1 Pornaisten kunta siirtyy sähköiseen allekirjoitukseen. Jatkossa vammaisneuvoston pöytäkirjat allekirjoitetaan ensisijaisesti sähköisesti. Allekirjoitus vaatii vahvaa tunnistautumista tai mobiilivarmennetta.

2 Vammaispalveluiden ja vammaisneuvostojen edustajien yhteistyökokouksessa 2.2.2022 käytiin läpi vammaispalveluiden tilannekatsausta ja
vastauksia vammaisneuvostojen kysymyksiin. Liitteessä 3 kooste asioista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä
Pykälä
Sivu

Vammaisneuvosto

10.3.2022

1

8

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
Kieltojen
valmistelua tai täytäntöönpanoa
perusteet
Pykälät 1-2

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

9
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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