
APUVÄLINEOPAS
Helpotusta ja uusia ulottuvuuksia arkeen 
 toimintakyvyn rajoituksista riippumatta



Mikä on apuväline?

Apuvälineeksi kutsutaan laitetta tai välinettä, joka lisää ihmisen osallistumista tai toimintaa arjessa.  

Kun yksilön kyky ei vastaa ympäristön vaatimuksia, voidaan apuvälineiden avulla edistää ihmisen 

toimintakykyä sekä itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja erilaisia toimintamahdollisuuksia. Erilaiset apu-

välineet auttavat käyttäjiä saavuttamaan parhaan mahdollisen turvallisuuden ja ergonomian, ja niillä 

pyritään tuomaan uutta ulottuvuutta henkilöille joiden toimintakyky on rajoittunut. 

erilaisia apuvälineitä:

•	 Liikkumisen apuvälineet

•	 Kommunikoinnin ja havaitsemisen apuvälineet 

•	 Kuulemiseen, näkemiseen sekä puheeseen liittyvät apuvälineet

•	 Kodin toimivuutta ja turvallisuutta edistävät apuvälineet

•	 Päivittäistä toimintaa tukevat apuvälineet

•	 Pukeutumisen apuvälineet

•	 Hygienian apuvälineet

•	 Muistamisen apuvälineet

•	 Ruuan valmistamisen ja ruokailun apuvälineet

•	 Kurottamisen ja tarttumisen apuvälineet

Terveydenhuollon apuvälinepalveluT

Perusterveydenhuolto vastaa liikkumisen apuvälineistä sekä päivittäisten toimintojen apuvälineistä. 

Erikoissairaanhoito vastaa hengityksen, näön, kuulon, kommunikoinnin sekä ympäristönhallinnan 

apuvälineistä. Lisäksi sen vastuualueeseen kuuluvat muut vaativammat apuvälineet sekä lasten 

apuvälineet. 

SoSiaalihuollon apuvälinepalveluT

Sosiaalihuolto vastaa vammaispalvelulain mukaisista apuvälinepalveluista, asunnonmuutostöistä 

sekä asuntoon kiinteästi asennettavista apuvälineistä. 

Lisäksi apuvälineitä voi hankkia omakustantaisesti myös verkkokaupoista, 
erikoismyymälöistä tai hyvin varustelluista tavarataloista. 



kuinka ToiMia?

Apuvälineen saamiseksi apuvälineen tarvitsija, hänen läheisensä tai ammattihenkilö voi olla suoraan 

yhteydessä perusterveydenhuoltoon ja terveyskeskuksen apuvälinelainaamoon. Vaativampien apu-

välineiden saamiseksi tulee olla yhdeydessä erikoissairaanhoitoon, ja niiden  saamiseksi tarvitaan 

useinmiten lääkärin lähete. 

Jotta apuvälineen saa käyttöönsä, tekee apuvälinealan asiantuntija apuvälineen tarpeen arvioinnin 

yhdessä apuvälineen tarvitsijan kanssa, jolloin huomioidaan myös ympäristön sopivuus apuväli-

neen käytölle. Apuvälineiden tarkoituksenmukaisella valinnalla sekä käytön opastuksella varmis-

tetaan, että apuvälineen käyttäjä ja hänen läheisensä hallitsevat apuvälineen turvallisen käytön. 

Apuvälineiden käyttöä myös seurataan, jotta varmistutaan apuvälineen turvallisesta ja tarkoituksen-

mukaisesta käytöstä. 

Rikkoutuneet, kuluneet tai muutoin sopimattomat apuvälineet uusitaan tarpeen mukaan ja käyttö-

tarpeen lakattua apuväline palautetaan sen luovuttaneelle taholle. 

Kuinka toimia?

Apuvälineen saamiseksi apuvälineen tarvitsija, hänen läheisensä tai ammattihenkilö voi olla 

suoraan yhteydessä perusterveydenhuoltoon ja terveyskeskuksen apuvälinelainaamoon. 

Vaativampien apuvälineiden saamiseksi tulee olla yhdeydessä erikoissairaanhoitoon, ja niiden  

saamiseksi tarvitaan useinmiten lääkärin lähete. 

Jotta apuvälineen saa käyttöönsä, tekee apuvälinealan asiantuntija apuvälineen tarpeen arvioinnin 

yhdessä apuvälineen tarvitsijan kanssa, jolloin huomioidaan myös ympäristön sopivuus 

apuvälineen käytölle. Apuvälineiden tarkoituksenmukaisella valinnalla sekä käytön opastuksella 

varmistetaan, että apuvälineen käyttäjä ja hänen läheisensä hallitsevat apuvälineen turvallisen 

käytön. Apuvälineiden käyttöä myös seurataan, jotta varmistutaan apuvälineen turvallisesta ja 

tarkoituksenmukaisesta käytöstä. 

Rikkoutuneet, kuluneet tai muutoin sopimattomat apuvälineet uusitaan tarpeen mukaan ja 

käyttötarpeen lakattua apuväline palautetaan sen luovuttaneelle taholle. 



lue lisää apuvälinepalveluista sekä erilaisista apuvälineistä: 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/apuvalinepalvelut

Sosiaaliportti.
http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/apuvalineet/

Respecta. 
http://respecta.fi/


