
PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2022 

  Lähettämispäivä  

Vammaisneuvosto  24.8.2022  

    

KOKOUSAIKA 31.8.2022 klo 17.30  

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, kunnantalo 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET  

(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana) 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  

(ja läsnäolon peruste) 
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PORNAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 

  
 

2/2022 

Vammaisneuvosto   

   

KOKOUSAIKA 31.8.2022 klo 17.33-20:15 

KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, kunnantalo 

SAAPUVILLA OL-

LEET JÄSENET  

(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana 

Päivi Liu    

Jani Järvenpää 

Karin Rinne-Halme   

Anu Haukanheimo-Skogman 

Katja Pohjolainen, puheenjohtaja 

Marja-Leena Kaskinen   

Marko Stjernvall 

Juha Juntunen 

Juha Virkki 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET  

(ja läsnäolon peruste) 

Päivi Pelkonen                                         pöytäkirjanpitäjä 

Antti Ikonen                                             asiantuntija, tekninen johtaja 

Jari Koskela                                             asiantuntija, tekninen isäinnöitsijä 

LAILLISUUS JA PÄÄ-

TÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT 6-9 

PÖYTÄKIRJAN TAR-

KASTUSTAPA 

(tarkastuspaikka ja –aika 

sekä tarkastajien valinta 

taikka merkintä edelli-

sen kokouksen pöytäkir-

jan tarkastamisesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 16.9.2022 mennessä 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Karin Rinne-Halme ja Anu Haukanheimo-

Skogman 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN AL-

LEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Katja Pohjolainen   Päivi Pelkonen 

PÖYTÄKIRJAN TAR-

KASTUSTOIMITUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Pornainen  

Allekirjoitukset 

 

Nimi                                                               Nimi  

PÖYTÄKIRJA ON 

OLLUT YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka   

Pornainen  
Virka-asema 

Vapaa-aika palvelujen päällikkö                Päivi Pelkonen 
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Vammaisneuvosto § 6  31.8.2022  

 

 

 

KYSELY: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategialuonnos 

 

 

Vammaisneuvosto § 6  

Liite 4 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä muuttuu hyvinvointialueeksi 

1.1.2023 alkaen, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 

järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Keski-Uudenmaan sote-

kuntayhtymän toiminnan lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy Uudenmaan 

päihdehuollon kuntayhtymä Ridasjärven päihdehoitokeskuksen toiminta, 

osia Eteva kuntayhtymän toiminnasta sekä kunnista koulupsykologeja ja 

–kuraattoreita.  

 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian tulee olla valmis 

1.1.2023. Strategian valmistelussa kuullaan laajasti asukkaita, asiakkaita, 

päättäjiä, henkilöstöä sekä sidosryhmiä. Osana strategian valmistelutyö-

tä, myös vammaisneuvostolta pyydetään ajatuksia ja näkemyksiä strate-

gian valmistelun tueksi 5.9.2022 klo 14 mennessä. Vammaisneuvoston 

tulee laatia yksi yhteinen vastaus sähköiseen kyselyyn, joka löytyy linkin 

kautta.  

 

Strategialuonnos liitteenä 4.  

 

Kommentoitavana oleva strategialuonnos sisältää hyvinvointialueen tah-

totilan, arvot, tavoitteet, painopisteet ja erottautumistekijät. Syksyn aika-

na työstetään strategiassa onnistumista edellyttävät toimenpiteet sekä 

keskeiset periaatteet ja avainmittarit, joilla seurataan strategian toteutu-

mista. Hyvinvointialuestrategia viedään Keski-Uudenmaan aluevaltuus-

ton päätettäväksi joulukuussa 2022.  

 

Ehdotus:   
Vammaisneuvosto keskustelee strategialuonnoksesta ja antaa vastauk-

sensa sähköisen linkin kautta. 

 

Päätös:  

 

 Vammaisneuvosto keskusteli strategialuonnoksesta ja antoi vastauksensa 

sähköisen linkin kautta. Vammaisneuvosto arvioi strategialuonnoksen 

hyväksi (4) asteikolla 1-5. 

 

  

  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zMQa0zMklUOHWD8aR-fN1kWr1uXWB81AlR6D7tpy0YRUMUxXMlVFVkxHQks5UEFaUjk3VEFPNlY0WS4u
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Vammaisneuvosto § 7                                             31.8.2022 

 

 

 

MUUT ASIAT  

Vammaisneuvosto § 7  

Liite 5-10 

1 Vammaisneuvosto valitsi 25.11.2022 (§ 11, kohta 4) pidetyssä 

kokouksessa keskuudestaan työryhmän, joka kartoittaa keskeisten 

peruspalveluiden, tilojen ja kulkuväylien esteettömyyttä kunnan alueella. 

Samalla käydään läpi erityisesti keskusta-alueen tiealueiden ja teiden 

ylityskohtia. Työryhmään valittiin Marja-Leena Kaskinen, Karin Rinne 

ja Anu Haukanheimo-Skogman. Mukana työryhmässä olivat myös 

vammaisneuvoston sihteeri Päivi Pelkonen sekä asiantuntijat Antti Iko-

nen ja Jari Koskela.  

 

Liitteessä 5 yhteenveto esteettömyystyöryhmän kierrosten keskeisim-

mistä havainnoista. Tarkempi erittely huomioista ja puutteista on esitetty 

kohdekohtaisissa pöytäkirjoissa. Esimerkki kohdekohtaisesta kortista 

kirjaston osalta liitteessä 6. 

 

 2 Vammaisneuvoston 25.11.2022 (§ 11, kohta 1) kokouksessa käydyn 

keskustelun perusteella, tekninen johtaja selvitti, että luontopolun var-

teen on mahdollista tilata korkeammat penkit, joille helpompi istua. Li-

säksi kokouksessa sovittiin, että WC:n piirustukset tuodaan 

vammaisneuvoston kommentoitavaksi ennen toteutusta. Piirustukset liit-

teissä 7-9 

 

 3 Liikuntapaikkaselvitys – kyselyiden vastauksia saavutettavuus ja es-

teettömyys (liite 10) 

 

4 Vammaisneuvoston jäsen Karin Rinne-Halme on ehdottanut koulu-

laiskierroksia, joissa käydään kertomassa oppilaille vammaisuudesta. 

 

 5 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden järjestöverkko pyytää kaikkia 

Keski-Uudenmaan vammaisneuvostoja kommentoimaan Keusoten hen-

kilökohtaisten avustajien palkkaharmonisointia.  

 

 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilökohtaisen avun työnanta-

jamallissa on käytössä useita eri kuntakohtaisia sopimus- ja palkkavari-

aatioita. Tämä on saattanut kuntayhtymän alueella johtaa asiakkaiden ja 

heidän avustajien eriarvoiseen asemaan.  

 

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkkojen ja työsuhteen ehtojen 

yhtenäistämisen myötä 1.9.2022 alkaen uusien palkattujen henkilökoh-

taisten avustajien tuntipalkka on 9,68 EUR / tunti. Uusille palkatuille 

henkilökohtaisille avustajille maksetaan lakisääteiset lisät (sunnuntai ja 

itsenäisyyspäivä). Heta-liittoon kuuluvien työnantajien uudet henkilö 
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kohtaisten avustajien kohdalla noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa 

Heta-liiton työehtosopimusta. Uusien henkilökohtaisten avustajien koh-

dalla kuntakohtaiset variaatiot Heta-liiton työehtosopimuksen soveltami-

sesta poistuu käytöstä.  

 

6 Vammaisneuvoston jäseniä pyydetään ilmoittamaan mahdollinen kiin-

nostuksensa osallistua Järvenpään vammaisneuvoston tilaamaan koulu-

tukseen 1.9.2022 mennessä. Järvenpään vammaisneuvosto on tilaamas-

sa vammaisjärjestöjen yhdessä toteuttamaa koulutuspakettia, joka on 

suunniteltu tukemaan vammaisneuvostojen vaikuttamistyötä.  Koulutuk-

sen näkökulma on järjestöjen kuntavaikuttamisessa.  

 

Koulutus on ilmainen, sen kesto on 2 x 3 tuntia ja se on toteutettavissa 

Teamsin kautta. Kouluttajina on kaksi henkilöä kahdesta eri vammaisjär-

jestöstä, sen mukaan minkä järjestön kouluttajille ajankohta so-

pii. Kouluttajille parhaat ajankohdat ovat ma-, ke- ja to-illat viikoilla 46 

ja 47. Alustava ehdotus yhteiselle koulutukselle on 16.11. ja 

23.11.2022.   

 

7 Avoimet teemakokoukset vammaisten ja pitkäaikaissairaiden vaikut-

tamismahdollisuuksista. 

 

 

1 Tekninen johtaja Antti Ikonen esitteli esteettömyystyöryhmän huomi-

oita. Jatkotoimet aloitetaan kirjastosta ja terveysasemalta, jossa asiakkai-

ta vierailee paljon.  

 

2 Tekninen johtaja Antti Ikonen esitteli piirustukset inve-WC:stä, joka 

valmistetaan Askolan ammattikoulussa oppilastyönä syksyn aikana. Li-

säksi keskusteltiin WC:n sisätilojen tulevasta varustelusta.  

 

3 Vammaisneuvosto keskusteli kyselyissä esiin nousseista saavutetta-

vuuteen ja esteettömyyteen liittyvistä asioista. Tekonurmelle kulku koet-

tiin mahdottomaksi apuvälineiden tai lastenrattaiden kanssa. Tekninen 

johtaja Antti Ikonen keskustelee asiasta Tekonurmi yhtiön edustajien 

kanssa tilanteen parantamiseksi.  

 

4 Vammaisneuvosto kannattaa Karin Rinne-Halmeen ehdotusta. Karin 

Rinne-Halme ottaa yhteyttä kouluihin ja sopii kierrosten järjestämisestä 

suoraan.  

 

5 Vammaisneuvoston puheenjohtaja Katja Pohjolainen ottaa yhteyttä 

Keusoten vammaispalvelujen päällikköön Olli-Pekka Alapiessaan ja 

pyytää lisäselvitystä asiassa.  

 

6 Pornaisten vammaisneuvostosta 6 jäsentä on ilmaissut kiinnostuksensa 

osallistua koulutukseen.  
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7 Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää tulevaisuudessa avoimia 

vammaisneuvoston kokouksia kuntalaisille, jossa kerrotaan mahdolli-

suuksista vaikuttaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asioihin kunnas-

sa. Sovittiin että asiaan palataan myöhemmin.  
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Vammaisneuvosto § 8  31.8.2022 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

 

Vammaisneuvosto § 8 
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Kunta/kuntayhtymä 

Pornainen   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
Hallitus/lautakunta  Kokouspäivämäärä Pykälä  Sivu 

 

Vammaisneuvosto  31.8.2022  1 
 

 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 

 

Pykälät 1 

 

 

 

 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaati-

mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 

Pykälät  

 

 

 

 

 

 HLL 5 §:n./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-

tamalla. 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 

 

 

 

 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikai-

suvaati-

musviran- 

omainen  

ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. 

 Pornaisten sivistyslautakunta 

Kirkkotie 172, PL 21 

07171 Pornainen 
 

 

 

Lautakunta/hallitus 

 

 

 Pykälät 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
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Oikai-

suvaati-

muksen 

sisältö 

 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta-

va. 

 

Liitetään pöytäkirjaan 
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VALITUSOSOITUS  

Valitusvi-

ranomai-

nen ja 

valitus-

aika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjal-

lisella valituksella. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Helsingin hallinto-oikeus 

PL 120 

00521 Helsinki 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät 

 

 

 

 

 

Valitusai-

ka 

 

  30  päi-

vää 

 

 

 Hallintovalitus, pykälät 

 

 

 Valitusai-

ka 

 

  30  päi-

vää 

 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

- 

Pykälät 

 

 

Valitusai-

ka 

 

  30  päi-

vää 

 

 

  

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

       

 

Valitus-

kirja 

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 ammat-

ti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 

todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Vali-

tusasia-

kirjojen 

toimitta-

minen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omal-

la vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

viraston aukioloajan päättymistä. 

 

 Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

Pykälät 
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 Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite 

 

 

Pykälät 

 

 

 

Lisätietoja 
 

Pornaisten kunnanviraston aukioloajat: Vapaa-aikatoimiston aukioloajat: 

ma - ke 8.00 - 16.00  ti, ke 9-16 

to 8.00 - 18.00  to 9-18 

pe 8.00 - 12.15 

 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 

annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hal-

linto-oikeudessa. 

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava 

 


