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HOITOTARVIKEJAKELUN OHJE 
 

1.5.2011 voimaan astunut terveydenhuoltolaki (1326/2010, 24 §) edellyttää kunnan järjestä-

mään asukkaidensa sairaanhoitoon kuuluvat hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairau-

den hoitoon tarvittavat välineet. 

 

Hoitotarvikejakelun perustana on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus ja 

päätöksen hoitotarvikkeista tekee hoitava lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoito-

tarvikkeiden yksilöllinen tarve tulee kirjata hoitosuunnitelmaan. Hoitotarvikejakelu ei ole pelk-

kää tarvikkeiden jakamista, vaan jakelu edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilön suoritta-

maa kokonaistilanteen arviointia. Hoitotarvikejakelu on osa potilaan kokonaishoitoa ja sisältää 

sairaanhoidollista yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Asiakkaan tulee tietää hoitotarvikkeiden 

käyttö ja merkitys. Hoitotarvikejakelun yhteydessä tulee tarvittaessa myös opastaa läheisiä ja 

omaisia ja painottaa asiakkaan omaa vastuuta hoitotarvikkeiden asianmukaisesta käytöstä. 

 

Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvia tarvikkeita jaetaan ainoastaan kotona ja palvelutaloissa asu-

ville henkilöille heidän henkilökohtaiseen käyttöönsä. Jakelussa käytetään pääsääntöisesti kul-

loinkin voimassa olevia hankintapäätöksen mukaisia hoitotarvikkeita. Hoitotarvikkeiden käyttöä 

seurataan yksilöllisesti ja tarvittaessa asiakas ohjataan lääkärin tai hoitajan vastaanotolle. 

 

Tavoitteena on edistää asukkaiden omahoidon edellytyksiä ja asiakkaan sitoutumista hoitoon, 

parantaa asiakkaan toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua, edistää ja tukea asiakkaan kotona 

selviytymistä sekä ennalta ehkäistä asiakkaan laitoshoitoa ja näin vähentää hoidon kokonaiskus-

tannuksia. Hoitotarvikejakelu toimii osana hoitoketjua. Tavoitteena on edesauttaa hoidon jatku-

vuutta. 

 

Terveydenhuollolla ei ole velvollisuutta luovuttaa kotihoitoon sellaisia hoitotarvikkeita, joiden 

tarve on todettu muualla kuin kunnallisessa terveydenhuollossa (STM:n kuntainfo 4/2013). Kun-

nallinen terveydenhuolto ei ole myöskään velvollinen korvaamaan hoitotarvikkeita, joita henkilö 

itse tai vakuutuslaitos on tilannut suoraan tavarantoimittajalta. 
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Palvelutalossa asuminen rinnastetaan kotona asumiseksi ja pitkäaikainen sairaudenhoito avo-

hoidoksi. Avohoidon asiakkaalla, jolla on pitkäaikaissairaus, on oikeus saada hoitotarvikkeet 

maksutta, eikä kunta tai yksityinen palveluntuottaja voi niistä erikseen periä maksua. Hoitotarvi-

kejakelussa on seurattava, että jakelu ei tapahdu ulkopaikkakuntalaisille ilman hoitosuunnitel-

maa ja maksusitoumusta. 

 

Joillakin hoitotarviketoimittajilla on suora kotiinkuljetuspalvelu. Asiakkaalle tehdään kotiinkulje-

tussopimus. Kotiinkuljetuksessa olevat tuotteet suunnitellaan samoilla periaatteilla kuin muut-

kin kotiin annettavat hoitotarvikkeet.  

 

DIABETEKSEN SEURANTA- JA HOITOTARVIKKEET 
 

• Diabeteksen seuranta- ja hoitotarvikkeet annetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mu-

kaisesti asiakkaan kokonaistilanne huomioiden. 

• Verensokerin mittausliuskojen tarve diabeteksen Käypä hoito suosituksen mukaisesti: 

1. Tyypin 1 diabetes tai tehostettu insuliinihoito tyypin 2 diabeteksessa 224 liuskaa (4-

5 pakkausta) kuukaudessa 

2. Tyypin 2 diabetes ja perusinsuliini tai hypoglykemialle altistava hoito 84 liuskaa (2 

pakkausta) kuukaudessa 

3. Tyypin 2 diabetes ja hoitomuoto, joka ei altista hypoglykemialle 0- 40 liuskaa (1 pak-

kaus) kuukaudessa 

4. Poikkeuksellisessa elämäntilanteessa 112 liuskaa (2-3 pakkausta) kuukaudessa 

 

HAAVANHOITOTUOTTEET 
 

• Haavanhoitotuotteiden jakelun piiriin kuuluvat asiakkaat, joiden haavanhoito on kestä-

nyt yli kolme kuukautta, tai hoitoalan ammattilainen on arvioinut haavanhoidon kestä-

vän yli kolme kuukautta. Alle kolmen kuukauden hoitotarvikkeet asiakas ostaa itse. Haa-

vanhoitoon käytetään pääsääntöisesti hankintasopimuksen mukaisia tuotteita. 

• Lääkeaineisiin rinnastettavat sidokset esim. sinkkisukka sekä haavanhoidossa tarvittavat 

reseptilääkkeet kuten Iruxol, asiakas ostaa itse. 
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AVANTEEN HOITOTARVIKKEET 
 

• Yksilöllisen tarpeen mukaan, jonka avannehoitaja on arvioinut 

• enintään 3 kk:n tarve kerralla 

 

VIRTSAAMISEN APUVÄLINEET JA INKONTINENSSIN HOITOTARVIKKEET  
 

INKONTINENSSITUOTTEET, AIKUISET 
 

• Suojia jaetaan vain keskivaikeaa ja vaikeaa inkontinenssia sairastaville asiakkaille. 

• Lievään virtsainkontinenssiin tarkoitettuja suojia jaetaan vain, jos asiakkaalla on neuro-

loginen sairaus. 

• Ulosteinkontinenssia sairastaville asiakkaille annetaan vain lääkärin lähetteellä yksilölli-

sen tarpeen mukaan. 

• Oikea tuote tulee valita niin, että suojatarve on enintään 4 suojaa vuorokaudessa 

• Housuvaippa voidaan valita käyttöön muistisairauden tai reuman vuoksi omatoimisen 

wc-käynnin tukemiseen enintään 2 kpl vuorokaudessa 

 

VAIPAT, LAPSET 

• Yökastelijat eivät ole oikeutettuja ilmaisjakeluun. 

• Lastenlääkärin tekemä diagnoosi esim. kehitysvammaisuus, kehitysviivästymä tms. on 

peruste vaippojen saamiselle. 

• Alle 3-vuotiaat eivät kuulu vaippojen ilmaisjakeluun 

 

URINAALIT 

• Tarvikkeet annetaan urologin tai uroterapeutin tekemän arvion perusteella yksilöllisen 

hoitotarpeen mukaan. 

 
KATETRIT JA TARVIKKEET 

• Tarvikkeet annetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti 

• Katetrointi tarpeen jäädessä alle kolmen kuukauden, asiakas hakee katetrit hoitotarvi-

kejakelusta. 
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• Heti valmiita nestekatetreja luovutetaan mm. työpäiviksi, matkalle tai urotera-

peutin/urologin suosituksesta yksilöllisen tarpeen mukaan. 

 

MUUT YKSILÖLLISEN TARPEEN MUKAAN ANNETTAVAT HOITOTARVIKKEET 
 

• Injektiovälineet: ruiskut ja neulat 

• Gammaglobuliinipumppuhoitoon liittyvät tarvikkeet 

• Trakeostomiatarvikkeet 

• Dialyysitarvikkeet yksilöllisen tarpeen mukaan 

• Peräsuolen tyhjennykseen käytettävät tarvikkeet yksilöllisen tarpeen mukaan. Rektaali-

katetrit, peräruiskepussit, huuhtelukärjet- ja pussit, Peristeen-järjestelmä. 

• Anaalitamponit 

• Kotihappihoidossa olevien asiakkaiden hoitotarvikkeet: Happiviikset, ym. letkut 

• Imutarvikkeet 

• Letkuruokintavälineet 

Mikäli edellä mainituista ei löydy potilaan sairauden hoidossa tarvittavia hoitotarvikkeita, asia-

kas voi saada ne lääkärin tai hoitajan antaman selvityksen perusteella, josta ilmenee yksityiskoh-

taisesti ja perustellusti asiakkaan sairauden vaatimat poikkeavat hoitotarvikkeet.  

 

ILMAISJAKELUN PIIRIIN EIVÄT KUULU ESIMERKIKSI: 
 

• Vuodesuojat 

• Pesulaput 

• Ruokalaput 

• Suojakäsineet 

• Pesuemulsiot 

• Suojaesiliinat 

• Laitteet 

 

HOITOTARVIKEJAKELUN YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT 
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KALAJOKI 

Diabetesvälinejakelu keskiviikkoisin klo 14.30 - 15.30 ja perjantaisin klo 9 - 10 Kalajoen terveys-

keskus, Tohtorintie 4 tai muuna aikana sopimuksen mukaan puh. 044 469 1502, 044 469 1505 

 

Muu jakelu kotisairaanhoidon toimisto, Kalajoentie 12, joka toinen keskiviikko parillisella vii-

kolla. Tilaukset etukäteen soittamalla 044 469 1528. 

 

HIMANKA 

Diabetesvälinejakelu maanantaista - torstaihin klo 8 - 16 ja perjantaisin klo 8 - 15 Himangan ter-

veysasemalla Kannuskyläntie 13 tai sopimuksen mukaan puh. 044 469 1802 

 

Muu jakelu kotisairaanhoidon toimistosta Kannuskyläntie 14, perjantaisin klo 12 - 13 ja muuna 

aikana sopimuksen mukaan puh. 044 4691 815 tai 044 4691 816 

 

MERIJÄRVI 

Diabetesvälinejakelu Merijärven terveysaseman aukioloaikoina klo 8 – 15.30 Kirkkotie 6, puh. 

044 469 1723 

 

Muu jakelu sovitusti kotisairaanhoidon kanssa klo 12 – 13 puh. 044 469 1727 
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