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Tiedoksi Keski-Suomen kunnat ja sairaanhoitopiiri 
 
 
 
 

APUVÄLINEPANKKI SONETTE -YHTEISÖVERKOSSA 
Keski-Suomen kuntien sosiaalialan ammattilaisten käytössä olevassa Sonette - 
yhteisöverkossa on avattu apuvälinepankki. Apuvälinepankkiin pääsee tervey-
denhuollon ammattilaisten käyttämän Intermetson kautta sekä Sonette -
yhteisöverkon tunnuksilla Sonettesta:  

https://sonette.fi/: Etusivun oikean reunan linkki Apuvälinepankki 

Apuvälinepankki on kehitetty Keski-Suomen Vammaispalveluiden sosiaalityön 
ja verkostoituneen erityisosaamisen kehittäminen -hankkeessa yhteistyössä 
SosKes-hankkeen ja Liikelaitos MediKesin kanssa. 

Apuvälineiden kierrättämisen tavoitteena on tehostaa apuvälineiden alueellista 
käyttöä ja siten parantaa asiakaspalvelua. Apuvälineet ovat alkukustannuksiltaan 
kalliita ja siksi on tärkeää sekä kokonaistaloudellisesti kannattavaa saada käytös-
tä palautunut apuväline uudelleen käyttöön. Apuvälinepankissa voi tehdä käy-
töstä poistuneesta apuvälineestä ilmoituksen ja apuvälineiden kierrättäminen 
kohtuullista korvausta vastaan tehostuu. 

Kenelle apuvälinepankki on tarkoitettu  

Apuvälinepankki on tarkoitettu apuvälineiden kierrättämiseen. Pääsääntöisesti 
palvelua suunniteltaessa on ajateltu kunnan vammaispalvelun käytöstä poistu-
neita apuvälineitä, joille toisen kunnan asiakkailla on tarvetta. Apuvälineen voi 
ilmoittaa myyntiin ainoastaan yhteisöverkon tunnuksilla. Palvelussa voidaan il-
moittaa myyntiin tai annettavaksi myös muiden tahojen käyttämiä apuvälineitä 
silloin kun niiden käyttötarve on lakannut ja omistaja voi oikeutetusti myydä tai 
luovuttaa apuvälineen toiselle taholle. Periaatteessa palvelua voi hyödyntää 
myös yksityishenkilö, jonkun tunnuksen omaavan henkilön avustuksella, jolloin 
periaatteessa asiakas tai hänen laillinen edustajansa esim. kuolinpesä tai edun-
valvoja voisi ilmoittaa asiakkaan itse ostaman apuvälineen myyntiin tai annetta-
vaksi. Myös apuvälineen valokuvan voi liittää ilmoitukseen. 

• Apuvälineen omistaja tekee myynnistä tai luovutuksesta päätöksen.  

• Hankintapäätöksen tekee ostaja tai hänen edustamansa taho.  

• Apuvälinepankki on työkalu. Myyjä ja ostaja sopivat kaupan sisällöstä 
keskenään.  

• Ilmoittaja vastaa ilmoituksen sisällöstä ja poistamisesta apuvälinepan-
kista, kun apuvälineen tarjonta on päättynyt. 
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Kaikkein kallein apuväline makaa nurkassa käyttämättömänä. Toivottavasti otat-
te apuvälinepankin pikimmiten hyötykäyttöön!  

 

Ystävällisin terveisin 

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS 

Mirva Vesimäki 
projektipäällikkö 
puh. 0400 886 375 

 

Jos sait tämän tiedotteen sähköisenä ohessa suoralinkki apuvälinepankkiin: 

https://sonette.fi/public/default.aspx?app=12&nodeid=24395&instance=2 

 

 Tiedoksi:  Keski-Suomen kuntien sosiaali- ja terveystoimi,  
  Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

 


