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Tietoa teknisistä apuväli-
neistä 
 

Apuvälineet täydentävät ja kompensoivat 

muita aputoimia. Kunnan myöntämät 

apuvälineet on tarkoitettu palautettavaksi. 

Kunnan lainaamista apuvälineistä peri-

tään tietty maksu.  

 

Apuvälineen lainaamiseen on oltava lää-

ketieteellisesti perustellut syyt, muussa 

tapauksessa kehotamme kääntymään yk-

sityisten apuvälinemyymälöiden puoleen. 

 

Laillistettu henkilökunta tekee tarvearvi-

oinnin ja sovittaa apuvälineet. Arvioinnin 

tekijä vastaa myös seurannasta ja tarkis-

taa, että apuvälineet soveltuvat käyttäjän 

asuinympäristöön.  

 

Apuvälineet myönnetään vain apuväli-

neen käyttäjän vakituiseen asuntoon. 

Apuvälineitä ei myönnetä vakituisen 

asunnon yhteydessä olevia yleisiä/

yhteisiä tiloja kuten pesutupaa tai autotal-

lia varten.  Apuvälineitä ei myöskään 

myönnetä loma-asuntoihin. 

 

Maksua ei peritä sellaisista apuvälineistä, 

joita tarvitaan omaisten hoidossa ja/tai 

hoito- ja hoivahenkilökunnan hyvän työ-

ympäristön takaamiseksi (työtekniset 

apuvälineet). 

 

Kotisairaanhoidon maksut 
Kotisairaanhoidosta ja kotona annettavas-

ta kuntoutuksesta peritään 368 kr kuukau-

dessa käyntien lukumäärästä riippumatta. 

Maksua voidaan tarvittaessa alentaa, jotta 

palvelun käyttäjälle voitaisiin taata vä-

himmäismäärä. Kotisairaanhoito sisältyy 

enimmäistaksaan. 

Sovitus, luovutus, palau-
tus 
 

 

Apuvälinepakettien lyhytaikaislaina esim. 

suunniteltua leikkausta varten on enin-

tään kolme kuukautta. 

   Kustannus: 300 kr 

 

Uuden apuvälineen myöntämisen yhtey-

dessä peritään sovitusmaksu. Jos sovite-

taan samalla kertaa useita apuvälineitä, 

peritään vain yksi sovitusmaksu. 

   Kustannus: 160 kr 

 

Jos apuvälineen käyttäjä tai tämän lähei-

nen ei itse voi palauttaa apuvälinettä, 

kunta noutaa sen maksua vastaan. 

   Kustannus: 250 kr 

 

Jos palautetut apuvälineet ovat jääneet 

puhdistamatta, siitä peritään maksu. 

   Kustannus: 250 kr 

 

Perumatta jääneistä ajoista peritään mak-

su (poikkeuksena on äkillisestä sairastu-

misesta aiheutuva poisjäänti) 

   Kustannus: 160 kr 

 

Yllä olevat maksut eivät sisälly enim-

mäistaksaan 

 

  

Jos apuvälinettä ei palauteta kun sen 

käyttötarve on lakannut, apuvälineestä 

peritään maksu, joka vastaa sen hankinta-

hintaa. Ensin annetaan kuitenkin muistu-

tus.  

 

 
 



Kunnan myöntämät apu-
välineet 
Laillistetun henkilökunnan teke-

män arvioinnin perusteella 
 

Kertamaksu 

Työtuoli, sähköinen   360 kr 

Kävely- ja seisomapöytä  360 kr 

Siirtymisapuväline   260 kr 

Suihkutuoli/Kylpylauta  260 kr 

WC-korottaja    260 kr 

Korkeussäädettävä sänky  800 kr 

Sähköisellä selkänojalla varustettu sänky 

                                               500 kr 

 

Puolivuosimaksu 

Manuaalinen pyörätuoli, sis. istuintyynyn 

     400 kr 

Manuaalinen pyörätuoli, kuljetus, sis. is-

tuintyynyn    300 kr 

Sähköpyörätuoli, sis. istuintyynyn  

     600 kr 

     

Antidecubitus-patjat painehaavojen ehkäi-

semiseksi ovat lainattavissa maksutta 

edellyttäen, että apuvälineen käyttäjän 

oma patja on hyvälaatuinen. 

     

Enimmäismäärä 
Vuonna 2016 voimassa olevien sääntöjen 

mukaan suurin teknisistä apuvälineistä pe-

rittävä summa on 1 151 kr/vuosi. 

Ensin arvioidaan apuvälineen tarvitsijan 

taloudellinen tilanne. Henkilöt, joille on jo 

myönnetty maksuvapautus, saavat vapau-

tuksen myös teknisten apuvälineiden mak-

suista. Pyörätuolista maksettavaa puoli-

vuotismaksua ei palauteta.  

 

Vastuu 
Apuvälineen käyttäjä vastaa itse apuväli-

neen hoidosta, ja palauttaa apuvälineen 

hyvin puhdistettuna heti kun sitä ei enää 

tarvita.     

Apuvälineen käyttäjällä tulee olla kotiva-

kuutus, joka kattaa kotona ja sen lähiym-

päristössä olevat apuvälineet. Vakuutuk-

sen tulee kattaa varkaudet ja tulipalot. Jos 

vakuutusyhtiö maksaa korvauksen varkau-

den tai tulipalon yhteydessä kadonneesta 

tai vaurioituneesta apuvälineestä, korvaus 

on maksettava apuvälineen omistajalle eli 

apuvälineyksikölle. 

 

Vastuuvakuutus tai täysvakuutus kattaa 

mahdolliset toiseen henkilöön tai tämän 

omaisuuteen kohdistuvat vahingot, jotka 

aiheutuvat apuvälineen varomattomasta 

käytöstä. 

 

Tapaturmavakuutus voi maksaa korva-

uksen vahingosta, joka koituu apuvälineen 

käyttäjälle apuvälineen käytön aikana.   

 

Matkavakuutuksen tulee kattaa kaikki 

apuvälineet, jotka otetaan mukaan matkal-

le. On syytä ottaa yhteyttä Hjälpmedel 

SAM -apuvälinekeskukseen ja selvittää, 

mitkä säännöt pätevät sähköpyörätuolei-

hin matkalle lähtiessä. Sähköpyörätuolin 

käyttäjä on itse vastuussa siitä, ettei pyö-

rätuolin käytöstä koidu vaaraa käyttäjälle 

itselleen ja/tai kenellekään muulle.  

 
 
 

 
 



Lisätietoja  
 
Jos sinulla on jotakin kysyttävää, 

ota yhteyttä hoito- ja hoivatoimeen. 

   

    

   puhelin  

 

Työterapeutti  026-831 96 

    

Toiminnanjohtaja  026-832 02 

 

 

Yhteensovittaja  

Sairaanhoitaja 070-214 82 54 

 

 

Muut puhelinnumerot  

 

Kansalaispalvelu 026-830 00 

 

Maksunkäsittelijä 026-831 17 

 

Hjälpmedel SAM 026-15 35 01 

 -apuvälinekeskus    
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