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JÄSENET
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Karin Rinne-Halme
Anu Haukanheimo-Skogman
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OLLEET
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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT
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PÖYTÄKIRJAN TARKAS- Pöytäkirja tarkastetaan kirjastolla 9.7.2021 klo 10.00 alkaen
TUSTAPA
(tarkastuspaikka ja –aika sekä Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Karin Halme-Rinne ja Heikki Peisa
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Katja Pohjolainen

Päivi Pelkonen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

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
Virka-asema

Vapaa-aika palvelujen päällikkö

Päivi Pelkonen
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Valtuusto
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LAUSUNTOPYYNTÖ VAMMAISNEUVOSTOILLE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
HENKILÖKULJETUSTEN HANKINNASTA
Vammaisneuvosto § 5
Liitteet 2-6

Keusote on kilpailuttamassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuksia ja muita tarpeen mukaisia kuljetuspalveluja. Hankinta tullaan toteuttamaan sote-palveluhankintana, jolloin on tärkeää kuulla ja huomioida palvelujen käyttäjien erityistarpeet. Keusoten vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenet ovat olleet mukana hankintatyöryhmän työskentelyssä kevään aikana. Ennen tarjouspyynnön julkaisua Keusote on pyytänyt vielä neuvostojen näkemyksiä palvelukuvauksen sisällöstä.
Kuljetuspalvelu sisältää palvelukuvauksen vaatimusten mukaisen palvelun, kuljettajan ja ajoneuvon. Kuljetuspalvelua koskeva hankinta on tarkoitus toteuttaa dynaamisena hankintajärjestelmänä, jossa ensivaiheessa
kilpailutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisia reittikuljetuksia
(esim. työkeskuksia, harrastus- tai muut ryhmäkuljetukset), kiireettömiä
potilassiirtokuljetuksia ja vammaispalvelulakiin perustuvat työ- ja opiskelumatkat erityisesti silloin kun ne toteutuvat ryhmäkuljetuksina. Hankinta ei pidä sisällään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain perusteella myönnettyjä vapaa-ajan matkoja, terveydenhuoltolain perusteella
myönnettäviä ensihoidon kuljetuksia ja Kelan vastuulle kuuluvia terveydenhuollon kuljetuksia.
Tarkempi hankinnan sisältö liitteineen lähetettiin vammaisneuvostolle
11.6.2021. Lausuntopyyntöä koskevat liitteet lähetetty esityslistan mukana uudelleen 01.07.2021.
Liite 2: Lausuntopyyntö sote-kuljetukset
Liite 3: Luonnos palvelukuvaus sote-kuljetukset
Liite 4: Luonnos sopimussakkoehdot
Liite 5: Luonnus referenssivaatimus hinta ja laatu
Vammaisneuvoston avoin työryhmä kokoontui 24.6 valmistelemaan lausuntoa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Ehdotus:
Vammaisneuvosto keskustelee avoimen työryhmän valmisteleman luonnoksen pohjalta ja antaa lausuntonsa Keusoten sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetusten hankinnasta.
Lausuntopyyntö tulee lähettää 31.8.2021 mennessä Keusoten kuntayhtymän osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksessa.

Päätös:
Vammaisneuvosto antaa liitteessä 6 olevan lausunnon

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
Lautakunta
Hallitus
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LÄHTÖTILANNEKYSELY: VAMPO-alueellinen vammaispoliittinen ohjelma 2021-2025
Vammaisneuvosto § 6
liite 7

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on lähettänyt lähtötilannekyselyn
alueen kunnille alueellisen vammaispoliittisen ohjelman muodostamiseksi vuosille 2021-2025. Alueellinen vammaispoliittinen ohjelma
huomioi kuntien vastaavat ohjelmat, mutta tulee keskittymään kuntayhtymän vastuulla oleviin asioihin.
Lähtötilannekyselyn tavoitteena on kartoittaa kuntien paikallinen tilanne
kyselyn teemojen osalta. Kuntia pyydetään teemoittain kuvaamaan nykytila myönteisten asioiden osalta sekä tavoitteen toteutumiseen liittyvät
haasteet. Jokaisen teeman osalta halutaan myös tietää miten sen toteutumista voitaisiin edistää ja keitä tahoja tarvittaisiin mahdolliseen yhteistyöhön.
Kuntien lähtötilannekyselyssä nostamat havainnot luovat pohjan yhteiselle työpajalle, jossa teemoja tullaan käsittelemään tarkemmin yhdessä.
Nostot alueelliseen vammaispoliittiseen ohjelmaan tehdään kuntien lähettämien havaintojen ja työpajassa käsiteltyjen asioiden pohjalta.
Lähtötilannekysely on lähetetty vammaisneuvostolle 11.6.2021
kokouskutsun yhteydessä. Lähtötilannekyselyä valmisteltiin
vammaisneuvoston avoimessa työryhmässä 24.6.
Ehdotus:
Vammaisneuvosto keskustelee avoimen työryhmän valmisteleman luonnoksen pohjalta ja kirjaa ylös havaintonsa lähtötilannekyselyyn.
Lausuntopyyntö tulee lähettää 31.7.2021 mennessä Keusoten kuntayhtymän vammaispalvelujen johtavalle asiantuntijalle Katja Vuorelle osoitteeseen katja.vuori@keusote.fi
Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkistetaan heti kokouksessa.
Päätös:
Vammaisneuvosto antaa liitteessä 7 olevan lausunnon
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MUUT ASIAT

Vammaisneuvosto § 7
-

Keskusteltiin vammaisneuvoston mahdollisuudesta tarjota omaa asiantuntemusta niihin lautakunnan kokousasioihin / pykäliin, joissa käsitellään asioita vammaislainsäädäntöön ja Suomen ratifioiman YK:n
yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksiin perustuvia asioita.
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ILMOITUSASIAT

Vammaisneuvosto § 8
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjoitukset
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Kunta/kuntayhtymä
Pornainen
Hallitus/lautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
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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
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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

