
Apuvälinepalvelut Päijät-Hämeessä
Apuvälineasiantuntija 

Soile Taskinen



• Vastaa apuvälinepalveluiden järjestämisestä sekä esh:ssa että pth:ssa PHHYKY:n alueella

• Pth:n toimipisteet vastaavat muista apuvälineistä paitsi lasten apuvälineistä, sähköisistä 
liikkumisen apuvälineistä ja ALS-potilaiden apuvälineistä -> esh:n apuvälinekeskus

• Apuvälineitä lainataan maksutta kotona tai kotia vastaavassa hoitopaikassa asuvalle 
asiakkaalle

• Pth apuvälinekeskuksissa voi asioida ilman lähetettä (esh tarvitsee lähetteen ensimmäisellä
kerralla)

• Apuvälinetarpeen arvio perustuu aina asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen  ja se
voidaan tarvittaessa tehdä asiakkaan kotona tai muussa elinympäristössä

• Kotikäynnillä toivotaan paikalla olevan tarvittaessa omainen, avustaja tai joku muu 
asiakkaan toimintakyvystä selvillä oleva henkilö

Alueellinen apuvälinekeskus



• Laitoshoidossa olevan potilaan apuvälineistä vastaa kyseinen laitos

• Asiakkaan käyttäessä hoitopaikan valinnanvapautta on asiakas oikeutettu samoihin pth:n

apuvälinepalveluihin kuin alueen omat asukkaat

• Kotihoidon ja –kuntoutuksen fysio- ja toimintaterapeutit arvioivat kotihoidon piirissä olevien 

sekä omaishoidettavien asiakkaiden apuvälinetarvetta. He myös sovittavat ja lainaavat niitä.

• Ortoosien (esim. rannetuet, polvituet ym.) arviot keskitetty avokuntoutuksen ft:t ja tt:t

• (kotihoidon asiakkaat kotihoidon ft:t ja tt:t)

• Pienapuvälineet: tt:t

• Apuvälineitä hankitaan myös maksusitoumuksella tai palvelusetelillä esim. tukipohjalliset ja 

ortopediset jalkineet, yksilölliset ortoosit, kompressiotuotteet, peruukit, rintaproteesit, 

raajaproteesit



• Perusterveydenhoidon apuvälinekeskukset sijaitsevat Lahden 
kaupunginsairaalassa, keskussairaalassa (Hollola), Asikkalassa ja Orimattilassa

• Heinolan ja Sysmän apuvälineyksiköt toimivat yhteistyössä Phhykyn apuvälinekeskuksen 
kanssa

• Iitissä, Hartolassa ja Padasjoella on pieni perusvarasto, joiden toiminnasta 
vastaa avopuolen ft

• Apuvälinehuolto palvelee LKS:ssä lainaamon ollessa auki. Muissa toimipisteissä   
ajanvarauksella

• Apuvälinekeskuksen puhelinnumero alueella 044 482 3215, 

• puh.aika: ma- pe klo 7.30 – 14.00

• LKS:n apuvälinekeskuksen lainaamo on auki ilman ajanvarausta ma-to 9-11.00 ja 

• 12- 15.30 sekä pe 9-11.00 ja 12-14.00



APUVÄLINEPALVELUT 2021
PHSOTEY

Padasjoki

Hartola

Sysmä

Heinola

Asikkala

Hollola

Kärkölä
Orimattila

Lahti

Iitti

Pukkila

Myrskylä

= Jalmari sekä

ta:t joissa vuodeosasto ja 

apuvälinepalvelut
• Liikkumisen ja hygienian 

perusapuvälineet, 

valmisortoosit

• Vuodeosastoilta kotiutuvien 

perusapuvälineet kaikkiin 

kuntiin

= PHKS Apuvälinekeskus
• Lasten ja aikuisten erikois-

apuvälineet 

• Vaativat apuvälineratkaisut: sähköiset 

liikkumisen apuvälineet, 

seisomatelineet, polkupyörät

• Keskussairaalasta kotiutuvien 

perusapuvälineet kaikkiin kuntiin

• Kaikki näön apuvälineet 

(näonkuntoutusohjaajat)

• Yhteisen tietojärjestelmän Effectorin

ylläpito

• Hollolan apuvälinekeskus toimii 

keskussairaalan tiloissa

= Lahden 

apuvälinekeskus
• LKS puhelinpalvelu 

(takaisinsoitto) ja palvelu ilman 

ajanvarausta

• Maakunnallinen varastonhallinta: 

keskitetty apuvälinetilausten ja 

toimitusten hallinta

• Liikkumisen ja hygienian 

perusapuvälineet

• Valmisortoosit

terapiavastaanoton kautta

= terveysasema
avokuntoutuksen palvelut
• apuvälinelainat hoitaja-/terapia 

vastaanoton kautta 

(kyynärsauvat, valmisortoosit)

• Asikkalassa 

apuvälinekeskuksen oma 

palvelupiste

= ta + vuodeosasto, 

mukana sopimuksella 

alueellisessa 

apuvälinekeskuksessa 
• Liikkumisen ja hygienian 

perusapuvälineet, 

valmisortoosit

• Sysmä ja Heinola erillinen 

sopimus pth-apuvälineet



Apuvälineen käytön seuranta

• apuvälineen käyttäjälle ja hänen lähipiirilleen opastetaan apuvälineen käyttö silloin, 

kun apuväline lainataan. Vastuu käytönseurannasta kuuluu kaikille

• Seuranta on tärkeää:

1) mikäli apuvälineen käyttö ei heti onnistu ja asiakas tarvitsee lisäohjausta apuvälineen 

käyttämiseksi

2) toimintakyky muuttuu eikä apuväline enää vastaa tarpeita

3) apuvälineen käyttäjän olosuhteet muuttuvat eikä apuväline enää sovellu käytettäväksi 

uudessa ympäristössä

4) apuvälineen käyttökunnon ja puhtauden ylläpysymiseksi







Apuvälineiden luovutusperusteet on päivitetty syksyllä 2020 

(STM julkaisuja 2020:23)

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet, 

Opas 10.11.2020 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162395

STM webinaari Https://videonet.fi/stm/20200915/

1. Apuvälineen luovutuksen perusteena aina yksilöllinen toimintakyky ja 

tarvearviointi, oppaassa huomioitava yleisosa sekä luokituskohtaiset perusteet

2. Arvioinnin perusteella tehdään apuvälineratkaisu (luovutetaan/ei luovuteta)

3. Periaatteessa minkään CE-merkityn apuvälineen luovuttaminen ei ole 

yksilöllisen tarpeen perusteella poissuljettu

4. Perusteltu mikäli ei luovuteta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä

Apuvälineiden luovutusperusteet päivitetty

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162395
https://videonet.fi/stm/20200915/


• Osastolta kotiutuville, kotihoidon piirissä oleville tai omaishoidettaville

• Pienimuotoiset ja kiireelliset, sisätiloihin ja pääsääntöisesti yhteen tasoon 
(kahvat, luiskat wc/kylpyhuoneeseen, eteiseen ja makuuhuoneeseen) 

• Tavoitteena tukea asiakkaan selviytymistä kotona yksilöllisen kokonaisarvion mukaan 

• Sairaalan vuodeosaston tai kotihoidon fysioterapeutti tai toimintaterapeutti tekee 
yksilöllisen arvion ja suosituksen muutostöihin

• Pääsääntöisesti pyritään siihen, että asiakkaat itse hoitaisivat em. muutostyöt

Pienimuotoiset asunnonmuutostyöt 

apuvälinekeskuksesta



• Asunnon muutostöistä esim. oviaukkojen levennykset, luiskat ulko-ovelle tai kiinteästi 

asuntoon asennettavien apuvälineiden, esim. kattonostimien hankinta ja asennus 

kuuluu vammaispalvelulle ja niitä myönnetään vaikeavammaisille vammaispalvelun 

asiakkaille.

• Muutostöitä haetaan vammaispalveluhakemuksella, johon 

liitetään lääkärinlausunto (pyydettäessä apuvälineyksiköstä voidaan toimittaa 

suositus liitteeksi)

Kodin muutostyöt vaikeavammaisille



• apuvälineet tulee palauttaa apuvälinekeskukseen puhtaina laina-ajan tai käyttötarpeen 

päätyttyä

• Lahden kaupunginsairaalassa on apuvälinekeskuksen ulko-ovien ulkopuolella 

palautuspisteet, johon voi apuvälineet palauttaa. 

• Myös muihin pisteisiin voi palauttaa apuvälineitä virka-aikana

• PHHYKY:n apuvälinekeskus vastaa isojen apuvälineiden kuljetuksista (esim. sänky, 

nostolaite, pyörälliset suihkutuolit)

• Muista kuljetuksista, myös huoltoon, vastaa asiakas/omaiset…

Apuvälineen palautus/kuljetukset



• Asumispalveluyksikön vastuulla on järjestää:

• Henkilökunnan työergonomian helpottamiseksi tarvittavat apuvälineet

• Asukkaiden asumisen ja päivittäisten toimintojen mahdollistamiseksi tarvittavat apuvälineet (nukkuminen, 

siirtyminen/siirtäminen, peseytyminen/peseminen, ulkoilu)

• Apuvälinekeskuksen vastuulla on järjestää apuvälinet asumispalveluyksikön asukkaalle, 

kun apuvälineasetuksen 1§ ja 2§ edellytykset täyttyvät: 

• Luovuttamisen edellytyksenä on sairaudesta, vammasta tai kehitysviiveestä johtuva yksilöllinen tarve ja 

apuvälineen käyttö tukee asiakkaan toimintakykyä ja suoriutumista päivittäisistä toiminnoista

Apuvälinepalvelut eri asumismuodoissa



• Tuet (selkä, polvi ym.): lainataan ajanvarauksen kautta fysioterapian avovastaanotoilta. Huom. Tyrävöitä 
lainataan vain silloin kun on erikoislääkäri on arvioinut ettei tyrää pystytä leikkaamaan. 

• Kompressiotuotteet: lääkäri laatii suosituksen yle-lehdelle. Siinä tulisi näkyä laskimosairauden 
vaikeusluokka sekä puristusluokka (luovutusperusteet) ja sukan pituus. Asiakas laitetaan 
apuvälinekeskuksen uudet pyynnöt jonoon. 

• Tukipohjalliset ja erityisjalkineet: Jos asiakas ei ennen ole niitä saanut maksusitoumuksella niin hänet 
ohjataan varaamaan aika avokuntoutuksen fysioterapiaan alaraaja-arvioon. Uusinta tapauksessa 
asiakkaan voi laittaa suoraan uudet pyynnöt jonoon.

• Ohje apuvälinekeskuksen pth-jonoon laitosta IMS:ssä: 
https://phhyky.ims.fi/spring/document/4062/approved/with_frames

• Peruukit ja rintaproteesit palveluseteli-toimintaohjeet IMS:ssä

• Sähkökäyttöiset pyörätuolien arviointi tehdään keskussairaalan apuvälinekeskuksessa, johon lääkäri 
tekee lähetteen.

Toimintaohjeita

https://phhyky.ims.fi/spring/document/4062/approved/with_frames

