
Akselikuntien yhteinen vammaisneuvosto   MUISTIO 

 
Paikka:  Maskun Tammenahjon koulun ruokala 
Aika: 20.4.2022 klo 16.05–17.00 
 
Paikalla: Sanna Koivusalo, puheenjohtaja 

Erika Mäkeläinen, sihteeri 
Johanna Hiltunen  
Ilkka Pilpola 
 
Pekka Karenmaa, Maskun kunnan sivistysjohtaja  

Pasi Isokangas, Nousiaisten kunnan sivistysjohtaja 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.05. 

 

2. Kokouksen paikallaolijat 
Todettiin läsnäolijat. 
 

3. Sivistysjohtajien esittely 

Kokoukseen saapuivat kutsuttuina Maskun kunnan sivistysjohtaja Pekka Karenmaa 

sekä Nousiaisten kunnan sivistysjohtaja Pasi Isokangas kertomaan erityislasten 

huomioimisesta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Sanna Koivusalo on käynyt 

Mynämäen kunnan sivistysjohtaja Susan Porkan kanssa puhelinkeskustelun asias-

ta. Porkka painotti erityislasten osalta yksilöllisyyttä, avoimuutta ja yhteistyökykyä. 

Mynämäellä on hänen mukaansa onnistuttu hyvin löytämään jokaiselle erityislapsel-

le lapsen kannalta paras päivähoito ja koulupaikka.  

 

Vammaisneuvosto kävi yhdessä sivistysjohtajien kanssa keskustelua muun muassa 

erityislasten määrästä kunnissa, sijoittamisesta kuntien kouluihin ja päiväkoteihin, 

erilaisista tukimuodoista ja tarpeista, inkluusiosta sekä erityistä tukea tarvitsevien 

lasten osalta tapahtuvan tulevaisuusorientoituneisuuden tärkeydestä kaikessa 

suunnittelussa. Kunnat ovat tehneet tarpeen mukaan myös toistensa kanssa yhteis-

työtä, selvittämällä muun muassa yhteisiä kouluryhmiä. 

 

Todettiin, että nepsylasten osuus on kasvanut jokaisessa kunnassa ja tämä on luo-

nut uudenlaisia haasteita opetuksessa, olemisessa sekä lasten että opettajien kan-

nalta. Keskustelujen perusteella kunnat ovat panostaneet erityislasten huomioimi-

seen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa hyvin. Erityislapset on huomioitu yksilöl-

lisesti ja yhteistyössä kodin, koulun ja viranomaisten kanssa. 

 

4. Osallistuminen Turun seudun lähikuntien yhteiseen vammaisneuvostojen ko-
koukseen 20.4.2022  
 

Sanna Koivusalo sekä Ilkka Pilpola osallistuivat yhteiseen vammaisneuvostojen ko-

koukseen Turussa. Tilaisuudessa kuultiin Kaarinan, Liedon, Paimion, Ruskon, Rai-



sion, Turun ja Akselikuntien vammaisneuvoston toiminnasta, kokoonpanosta, bud-

jeteista ja osallisuudesta päätöksenteossa. Keskustelu oli mielenkiintoista ja herätti 

ajatuksia neuvostojen toiminnasta, sekä vaikuttamismahdollisuuksista. 

 
5. SoteAkselin lausuntopyyntö palvelusopimusten luonnoksesta Varsinais-

Suomen vammaispalvelun palveluasumisen ja tilapäishoidon kilpailutuksessa 
 

SoteAkseli on mukana Turun vetämässä Varsinais-Suomen vammaispalvelun pal-

veluasumisen ja tilapäishoidon kilpailutuksessa. He ovat pyytäneet alueen vam-

maisneuvostoilta kannanottoa palvelukuvauksiin 31.3.2022 mennessä. Vammais-

neuvosto on toimittanut lausunnon 24.3.2022 (liite) ja saanut siihen vastauksena 

seuraavaa: 

 

” Vammaisneuvoston lausunto on käsitelty ylikunnallisen kilpailutuksen työryhmäs-

sä ja huomioitu kommentit siten, miten se on ollut mahdollista. Lopulliset palveluku-

vaukset ja laatupisteet julkaistaan myöhemmin. 

  

Esimerkiksi toive, että kilpailutus ei aiheuta asiakkaille muuttoja, on jo alun perin ol-

lut mukana, mutta kirjasimme sen tarkemmin palvelukuvaukseen. Lääkehoidon 

osalta palvelussa noudatetaan THL:n Turvallinen lääkehoito- oppaan vaatimuksia, 

eikä sitä eritellä tarkemmin palvelukuvauksessa, koska opas on hyvin yksityiskoh-

tainen ja informaatio on siellä. Kirjaamisen osalta emme voineet noudattaa kom-

menttianne palvelukuvauksen osalta, koska sosiaalipalveluiden kirjaamista 

palveluasumisessa määrittää sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja THL:n tietotur-

vasuunnitelma osana omavalvontaa ja kirjaamiset sekä asiakkaan oikeus kirjausten 

tarkistamiseen menee niiden mukaan.  

 

Palveluntuottajien valvonta sisältyy jo automaattisesti lain velvoittamana kunnal-

le/hyvinvointialueelle. Laatupisteiden osalta muokkasimme kommenttienne pohjalta 

asiakaskyselyn toteutusta ja viriketoimintaa.  Itsemääräämisoikeutta tukevaa laatu-

pistettä emme lisänneet, koska asia on niin sanotusti vähimmäisvaatimus kaikille 

palveluntuottajille. Lisäsimme palvelukuvaukseen kuitenkin teidän esimerkkejä it-

semääräämisoikeuden toteutumisen osalta.” 

 

6. Kutsu Maskun valtuuston seminaariin 21.5.2022 
Ei osallistujia vammaisneuvostosta 
 

7. Vammaisneuvoston varajäsenyyden muutos 
Mynämäen kunta on nimennyt varajäsen Anu Virran tilalle Marita Petterssonin. 

 
8. Apuvälinemessuille osallistuminen 

Ei yhteisosallistumista. Mika Välimaa on töissä messuilla, Sanna Koivusalo ja mah-
dollisesti Erika Mäkeläinen osallistuvat omakustanteisesti. 
 
 

 



9. 9. Lihastautiyhdistyksen ja avustajakeskuksen esittelytilaisuuspyyntö  
vammaisneuvostolle 
Kutsutaan seuraavaan kokoukseen. 

 

10. Seuraava kokous  
Seuraava kokous pidetään ke 8.6. klo 17.00 Maskun Tammenahjon koulussa.  

 

 

 

 


