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Mikä on apuväline?  
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline on toi-
mintakykyä edistävä tai ylläpitävä väline tai laite, 
jota käytetään, kun toimintakyky on alentunut 
vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi. 
Apuvälineen avulla pyritään mahdollistamaan 
kotona asuminen ja/tai itsenäinen suoriutuminen 
päivittäisissä toiminnoissa, kuten liikkumisessa, 
peseytymisessä tai WC-toiminnoissa. Apuväli-
neet annetaan lainaajan henkilökohtaiseen käyt-
töön tai luovutetaan omaksi. Hoitotarvikkeet tai 
kuntoiluvälineet eivät kuulu lääkinnällisen kun-
toutuksen apuvälineisiin. 
  
Mitä ovat apuvälinepalvelut?  
Terveydenhuollon apuvälinepalvelut ovat osa 
asiakkaan kuntoutus-, hoito- ja palveluketjua. 
Apuvälinepalvelujen sisältöön vaikuttavat ihmi-
sen toimintakyky, yksilölliset tarpeet, elinympä-
ristö sekä elämäntilanne.  
Apuvälinepalvelut sisältävät apuvälineen  
tarpeen arvioinnin  

valinnan  

sovituksen  

luovutuksen  

käytön opetuksen  

seurannan  

huollon ja korjauksen.  
 
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan Apu-
välineyksikkö palvelee niitä turkulaisia, joiden 
hoitovastuu on pääsääntöisesti perus-
terveydenhuollolla. Apuvälineyksikkö noudattaa 
toiminnassaan Varsinais-Suomen sairaanhoito-
piirin kanssa sovittuja käytäntöjä ja vastuujakoa.  

Miten apuvälinepalveluja saa?  
Apuvälinetarpeen voi todeta ja aloitteen apuväli-
neen lainaamiseksi voi tehdä  
henkilö itse  

hänen läheisensä  

asiakkaan tilanteen tunteva sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattihenkilö.  
 
Akuutissa perusapuvälineiden tarpeessa (esim. 
kyynärsauvat, suihkutuoli, WC-korotus) voi ottaa 
suoraan yhteyttä Apuvälinelainaamoon.  
Mikäli asiakkaan toimintakyvyssä, apuvälinetar-
peessa tai apuvälineen käytössä ilmenee tar-
kempaa selviteltävää, tekee Turun kaupungin 
hyvinvointitoimialan terapeutti apuvälinearvion 
(esim. kävelyteline- tai pyörätuoliarviot). Apuvä-
linelainaamon kautta tehtävä arviointikäynti edel-
lyttää sovittua ajanvarausta. Arviointi voi tapah-
tua myös asiakkaan muun terapiapalvelun yh-
teydessä.  
Erityistä asiantuntijuutta vaativien apuvälineiden 
(esim. sähköpyörätuoli, kommunikaation apuvä-
lineet) tarvearviot tehdään Tyksin Apuvälinekes-
kuksessa, jonne tarvitaan lääkärin tai sosiaali- 
tai terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä 
lähete.  
Yksilöllisesti sovitettavien tukien (esim. selkä-, 
nilkka-, polvi-, kaula- ja rannetukien) tai krooni-
sen/pitkittyneen vaivan tai vamman vuoksi tarvit-
tavien apuvälineiden (mm. proteesit, ortopediset 
jalkineet, tukipohjalliset) hankkimista varten tar-
vitaan Turun kaupungin hyvinvointitoimialan lää-
kärin, fysio- tai toimintaterapeutin kirjoittama 
lähete, jonka perusteella asiakas kutsutaan 
ajanvarauksella apuvälinealan asiantuntijan 
(toiminta- tai fysioterapeutti, apuvälineteknikko) 
vastaanotolle Apuvälineyksikköön.  
Terveydenhuollon apuvälinepalvelut ovat asiak-
kaalle maksuttomia.  

Apuvälineen huolto ja korjaus  
Apuvälineen huolto- ja korjauspalvelun tavoit-
teena on, että asiakkaalla on käytös-sään toimi-
va ja turvallinen apuväline. Apu-välineyksikkö 
vastaa lainaamiensa apuvälineiden huollosta ja 
korjauksesta. Ei-kiireellisissä huolto- ja korjaus-
tarpeissa pyydetään varaamaan aika Apuvä-
lineyksikön huollosta. Kun apuväline on huollos-
sa tai korjauksessa, tilalle annetaan toinen apu-
väline aina, kun se on mahdollista. Apuvälineen 
pitäminen käyttökuntoisena on asiakkaan vas-
tuulla. Apuvälineen lainaajan tulee hoitaa apuvä-
lineitä huolellisesti ja noudattaa niiden käytöstä 
annettuja ohjeita. 
 

 
Apuvälineen laina-ajan päättyminen / käyttö-
tarpeen lakkaaminen  
Kun apuvälineen laina-aika on päättymässä, 
tulee asiakkaan ottaa yhteyttä Apuvälinelainaa-
moon laina-ajan jatkamiseksi. Mikäli apuvälineen 
käyttötarve lakkaa, tulee apuväline viipymättä 
palauttaa puhdistettuna Apuvälineyksikköön. 
Apuvälineen kuljetus on pääsääntöisesti asiak-
kaan vastuulla. 


