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Suomen Puheterapeuttiliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida suositusta apuvälineiden 

luovutuksen yhtenäisiksi perusteiksi. Suositusta tarvitaan, jotta päästään paremmin kohti tasa-arvoa 

apuvälineiden saatavuudessa. 

Suosituksen luettavuuteen tulisi kiinnittää huomiota ja jäsentelyä tulisi edelleen miettiä. Nyt 

monessa kohtaa jää epäselväksi, myönnetäänkö apuväline lääkinnällisenä kuntoutuksena vai ei. 

Tämän tiedon tulisi olla helposti ja yksiselitteisesti ilmaistu sekä löydettävissä myös sellaiselle 

henkilölle, joka ei päivittäin ole tekemisissä apuvälineiden kanssa. Yläotsikon alla tulisi olla 

asiakokonaisuuteen kuuluvien asioiden karkea määrittely, sekä kannanotto siihen, kuuluvatko 

listatut apuvälineet lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Alaotsikoiden alta tulisi löytää perustelut 

siitä, millä perustein apuväline myönnetään. 

Apuvälineluettelon numerointi on erikoinen, voisiko juokseva numerointi helpottaa tiedon 

hakemista (esimerkiksi sivut 78-80)? 

Alueilla on tällä hetkellä toimivia palveluita, joiden prosessit ovat selkeitä. Toivomme että 

erityissairaanhoidon ja Tikoteekkien välisiä tehtävänjakoja voidaan edelleen sopia paikallisesti. 

Etenkin puheterapian alalla tämä on tärkeää, koska asiantuntijoita on vähän ja heidän 

sijoittumistansa tulevassa sote-uudistuksessa ei voida vielä tietää. 

Alla muutamia yksittäisiä huomiota suositukseen liittyen: 

 

15 09 SYÖMISEN JA JUOMISEN APUVÄLINEET 

• Heti otsikon alle tulisi siirtää 15 09 21 alla oleva määritelmä, josta käy ilmi, että näitä 

apuvälineitä myönnetään harkinnan mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä.  

 

22 05 APUVÄLINEET TAITOJEN HARJOITTELEMISEEN  

22 05 03 KOMMUNIKOINNIN TERAPIA- JA HARJOITUSVÄLINEET  

22 05 06 PUHETTA TUKEVAN JA KORVAAVAN KOMMUNIKOINNIN HARJOITUSVÄLINEET  

22 05 06 21 KUVIEN JA SYMBOLIEN YMMÄRTÄMISEN APUVÄLINEET  

22 05 06 24 BLISS-KOMMUNIKOINNIN HARJOITUSVÄLINEET  

• Muiden harjoitusvälineiden kohdalla on maininta ”ei luovuteta lääkinnällisen 

kuntoutuksen apuvälineenä. Näistä se puuttuu. 

 

22 7 16 MUISTIN TUKEN TOIMIVAT APUVÄLINEET 
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• Pitääkö edellisen kohdan ”kalenterit ja aikataulut” sisällään muistin tekniset 

apuvälineet? Luovutusperusteita ei ole kirjattu auki. 

 

22 21 03 02 SANA-, LAUSE- JA/TAI KUVAKANSIOT 

• Apuvälinealan asiantuntija tulee muuttaa puheterapeutiksi. Teksti tulisi siirtää otsikon 

22 21 03 alle. 

 

22 21 12 LÄHIKOMMUNIKOINNIN OHJELMAT 

”Osassa ohjelmista voidaan edellyttää läheisten käyvän ohjelman käyttöönottokoulutuksen 

apuvälineestä vastaavan tahon kustantamana.” 

 

• Olisiko mahdollista loiventaa vaatimusta siten, että jonkun läheisistä on käytävä 

koulutus läpi. Asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä tilanteet eroavat toisistaan ja aina ei 

koko lähipiirin ole mahdollista osallistua koulutukseen.  

 

22 36 TIETOKONEIDEN TIEDONSYÖTTÖLAITTEET 

• Otsikon 22 36 15 01 alla oleva määritelmä tulisi siirtää tämän pääotsikon alle, jotta 

käy ilmi, että näitäkin myönnetään lääkinnällisenä kuntoutuksena 

 

 

Helsingissä 12.4.2017 

Heta Piirto 

toiminnanjohtaja 

heta.piirto(at)puheterapeuttiliitto.fi 
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