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MAKSUTTA JAETTAVAT HOITOTARVIKKEET JA VÄLINEET
Yleiset periaatteet
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa
asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät hoitosuunnitelman mukaiset
pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon ja
kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät
hoitoon (25 §). Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjilleen maksuttomia (Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 5 §).
Maksuttomia hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan osana kansanterveystyöhön kuuluvaa kunnan
asukkaiden avo- ja kotihoitoa. Tarkoituksena on edistää pitkäaikaisten sairauksien hoitoa ja
seurantaa kotona, parantaa asiakkaiden itsehoidon edellytyksiä, työkykyä ja toimintakykyä sekä
elämän laatua. Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo 3/2014 antoi toimenpide-ehdotuksia
terveyskeskusten hoitotarvikejakeluun. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi myös selvityksessään
(2014:28) kuntien hoitotarvikejakelua. Selvityksen mukaan kunnat voivat laatia omia ohjeistuksiaan
hoitotarvikkeiden jakelusta, mutta ohjeet eivät saa rajoittaa yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa
tarvikemäärää, kuten esimerkiksi diabetesta sairastavan henkilön sairauden hoitoon tarvittavia
liuskoja. Käypä hoito -suosituksissa on esitetty ohjeellisia määriä hoitotarvikkeiden tarpeista.
Hoitotarvikkeiden ja -välineiden jakelun tulee aina perustua yksilölliseen tarpeeseen, jonka
määrittelee terveydenhuollon ammattihenkilö, lääkäri tai hoitaja. Selvitys asiakkaan
hoitotarvikkeiden ja -välineiden tarpeesta tehdään Pegasos-potilastietojärjestelmään Apuvälineet ja
hoitotarvikkeet-otsikon alle.
Hoitotarvikejakelu aloitetaan, mikäli tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikaista, yli 3 kk kestävää. Mikäli
asiakas on kotihoidon palveluiden piirissä, omavastuuaikaa ei ole. Tarvikkeita ja välineitä annetaan
tapauskohtaisesti enintään kolmen kuukauden tarve kerrallaan. Jakelua ja käyttöä seurataan
yksilökohtaisesti.
Hoitotarvikkeet on kilpailutettu ja käytämme tarkoitukseen
Hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan vain henkilöille, joiden
Ulkokuntalaisilla tulee olla oman kunnan maksusitoumus
ulkokuntalainen on valinnut terveydenhuoltolain 48§ mukaisesti
hän on oikeutettu hoitotarvikkeisiin. Hoitotarvikkeet laskutetaan
kotikunnasta.

sopivia edullisimpia tarvikkeita.
kotikunta on Sotesin alueella.
tarvikkeiden saamiseen. Jos
terveysaseman Sotesin alueelta,
ulkopaikkakuntalaisen asiakkaan

Tarvikkeita jaetaan ainoastaan kotona asuville asiakkaille. Kotona asumiseen rinnasteiseksi
katsotaan myös kotihoitoa vastaavat palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Näissä
yksiköissä asuville tarvikkeita jaetaan vain asiakkaan henkilökohtaiseen tarpeeseen, ei toimiyksikön
muuhun käyttöön. Tarvikkeet ja välineet luovutetaan maksutta eikä niistä peritä omavastuuosuutta,
toimitusmaksua tai muita maksuja.
Tarvikejakelu ei ole ainoastaan tarvikkeiden jakamista, vaan se edellyttää terveydenhuollon
ammattihenkilön suorittamaa hoidon kokonaistilanteen arviointia. Hoitotarvikejakelu on osa potilaan
kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa. Potilaan tulee tietää
ja ymmärtää hoitoon liittyvien tarvikkeiden käyttö ja merkitys. Hoitotarvikejakelun yhteydessä tulee
tarvittaessa opastaa myös omaisia, läheisiä ja omaishoitajia, ja painottaa potilaan omaa vastuuta
hoitotarvikkeiden asianmukaisessa käytössä.
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Hoitotarvikejakelun yhteystiedot
Hoitotarvikejakelu
Itsenäisyydentie 2 38200 Sastamala
p. 040 574 3571
hoitotarvikejakelu@sastamala.fi

JAKELUSSA OLEVAT TUOTTEET
Jakelussa käytetään kulloinkin voimassaolevien hankintapäätösten mukaisia hoitotarvikkeita.
Hoitotarvikkeita jaetaan asiakkaan yksilöllisen, lääketieteellisesti perustellun tarpeen mukaan. Jos
asiakkaan hoito edellyttää listassa olevien tarvikkeiden viitteellisten kappalemäärien ylittämistä,
hoitosuunnitelma jakelusuosituksineen toimitetaan johtavan ylilääkärin arvioitavaksi.
Avannehoitotarvikkeet
Maksutta jaetaan avanteen hoidossa tarpeelliset tarvikkeet. Asiakas saa avannehoitajan
suosittelemat tuotteet, jotka tulee valita ensisijaisesti sopimustuotteista. Tarvittaessa käytettävien
tuotteiden tarve on perusteltava paperilomakkeella tai Pegasoksessa. Normaaliin hygieniaan ja
perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas hankkii itse esim. pesuaineet, pyyhkeet, suojakäsineet,
perusvoiteet.
 virtsa-avannepussi 1-osainen
4 kpl/viikko
 virtsa-avannepussi 2-osainen
1 kpl/vuorokausi
 avannelevy virtsa-avannepussiin
2 - 4 kpl/viikko
 suoliavannepussi 1-osainen
1 - 3 kpl/vuorokausi
 suoliavannepussi 2-osainen
1 - 3 kpl/vuorokausi
 avannelevy suoliavannepussiin
2 - 4 kpl/viikko
 minipussit ja avannesuojat harrastuksiin ja erikoistilanteisiin tarvittaessa
 pussin sulkija
tarvittaessa
 tiivisterengas
2 - 4 kpl/viikko
 vyö
2 - 4 kpl/vuosi
 pasta
1 - 3 kpl/kuukausi
 ihonsuojatuotteet
avannehoitajan lähetteellä
Diabetestarvikkeet
Maksutta jaetaan diabeteksen hoidossa ja seurannassa tarpeelliset tarvikkeet, jotka ovat kaupungin
sopimustuotteita. Tuotteiden saaminen edellyttää aina diabetes-diagnoosia. Diabetestuotteiden
määrät ovat enimmäismääriä, jotka voidaan ylittää vain erikseen perustelemalla (esim. muutokset
lääkehoidossa, näkövamma ja infektiotaudit).
Diabeteshoitaja antaa asiakkaalle yhden insuliinikynän/insuliinilaji. Matkojen ja mahdollisen kynän
rikkoutumisen varalle ei anneta ylimääräisiä insuliinikyniä, vaan varalle annetaan
kertakäyttöruiskuja. Rikkoutuneen kynän palauttaminen on ehtona uudelle kynälle. Tahallisesti
rikotun tai hukatun kynän tilalle asiakas hankkii itse uuden kynän. Tarvittaessa asiakas voi ostaa
lisää tarvikkeita apteekista tai Diabetesyhdistyksen toimistosta.

Ruokavaliohoidolla oleva asiakas ilman diabetes-diagnoosia hankkii testiliuskat itse. Ihon
desinfektioaineet eivät kuulu jakeluun. Normaaliin puhtauteen ja ihon hoitoon tarvittavat
tuotteet asiakas hankkii itse.
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Insuliinipumpun tarvikkeet














infuusiosetti
insuliinipumpun säiliö
asetin, aloituksessa 1 kpl ja rikkoutuneen tilalle uusi
kaukosäätimen paristot
paristotilan suojus
yhdistäjä
kiinnitevyö/klipsi
kotelo; rikkoutuneen tilalle uusi
sensorit lähetteen mukaan
insuliinikynien neulat
insuliiniruisku kertakäyttöinen kynän rikkoutumisen varalle
pistolaite/lansettikynä
verilansetti pistolaitteeseen

2 - 4 kpl/viikko
2 - 3 kpl/viikko
1 kpl kerrallaan
tarvittaessa
3 - 4 kpl/vuosi
3 - 4 kpl/vuosi
rikkoutuneen tilalle
1 kpl kerrallaan
pistoskertojen mukaan
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa

Plasmanglukoosin mittarit
Mittarien ja verensokeriliuskojen merkit vaihtuvat kilpailutuksen mukaan.













tarvittaessa muu hankintasopimuksen ulkopuolella oleva mittari, esim. insuliinipumppupotilaat
kudossokerin jatkuva seuranta eli sensorointi
hoitavan tahon lähetteellä
plasmanglukoosin mittausliuskat
(Käypähoitosuosituksen
tarvearvion mukaan)
tablettihoitoinen 2 tyypin diabetes
Diabeteshoitajan arvion mukaan
tyypin 1 diabetes
36-56 kpl/vk
tehostettu insuliinihoito tyypin 2 diabeteksessa
36-56 kpl/vk
tyypin 2 diabetes, insuliinihoito
10-21 kpl/vk
raskausdiabeetikot
neuvolan ja TAYS:n ohjeen
mukaan
poikkeustilanteissa perustelujen mukaan, (esim. ruokavaliohoito) tarvittaessa
verestä ketoaineiden mittausliuskat
tarvittaessa
virtsan sokerin, proteiinin ja
ketoaineiden testiliuskat
tarvittaessa

Hapen annon ja hengityksen tarvikkeet
Maksutta jaetaan ne tarvikkeet, joilla toteutetaan hengitystä ja hapetusta tukevaa hoitoa kotona
happirikastimen tai muun lisähapen avulla. (CPAP-laitteen tarvikejakelu uniapneahoitajilta).






happiviikset letkulla käyrät ja suorat aikuisten
happiviikset letkulla lasten
happiviikset letkulla vauvojen
h-viikset Therox Lux kannettavaan happirikastimeen
happiletku kupla metreittäin

2 - 3 kpl/kk
tarvittaessa
tarvittaessa
2 - 3 kpl/kk
10 - 15 m/3 kk
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Dialyysitarvikkeet
Maksutta jaetaan tarvikkeet dialyysihoidon toteuttamiseen kotona. Tuotteet ovat steriilisti pakattuja.











letkusetti
haaraletkusto
jatkoletku (happiletkua)
liittimet eri mallit
yhdistäjät
korkki
desinfektiokorkki
suojakorkki
suojakuori
teippi

tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa

Haavanhoitotuotteet
Haavanhoidossa on 3 kk omavastuuaika, uusiutuvissa haavoissa omavastuuaika on vain kerran,
mikäli terveydenhuollon ammattihenkilö ei arvioi hoitotarvikkeiden tarvetta toisin.
Haavanhoitotuotteita annetaan lähetteen ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoitosuunnitelmaan
kirjataan potilaan hoidon toteutus. Apuvälineet ja hoitotarvikkeet –otsikon alle kirjataan tarvittavien
haavanhoitotuotteiden laatu (tuotteen nimi ja koko) ja tarvittava määrä. Määrästä on käytävä ilmi se,
kuinka monta tuotetta viikon aikana tarvitaan sekä haavanhoitokertojen keskimääräinen tiheys
viikossa. Haavanhoitoa seurataan ammattilaisen toimesta 1-3 kk välein ja seuranta kirjataan
Pegasokseen. Mikäli haavanhoitotuotteet vaihtuvat, uudesta hoidosta ja siihen vaadituista
hoitotarvikkeista tehdään asianmukainen kirjaus Apuvälineet ja hoitotarvikkeet – otsikon alle.
Annettavat tuotteet ovat sopimustuotteita ja enimmäismäärä on 1 kk tarve. Potilas näkee itse nämä
tiedot Omakannan kautta (http://www.kanta.fi) ja voi halutessaan tarkistaa sieltä, koska on
esimerkiksi viimeksi saanut haavanhoitotuotteita tai voi tarkistaa, mitä tuotteita voi tilata.
Maksutta jaetaan haavanhoitoon imevät ja kiinnittävät tehdaspuhtaat tarvikkeet.
 haavatyyny tehdaspuhdas, eri koot
tarvittaessa
 harsotaitos tehdaspuhdas, eri koot
tarvittaessa
 pumpulitikut
tarvittaessa
 harsoside elastinen eri leveydet
tarvittaessa
 putkiside eri leveydet ja materiaalit
tarvittaessa
 teippi
tarvittaessa
 haavakalvo tehdaspuhdas rullassa
tarvittaessa
 kevennyshuopa
tarvittaessa
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Imulaitteiden tarvikkeet
Maksutta annetaan kotona liman imemiseen kuuluvat tarvikkeita ammattilaisen arvion perusteella
 imukatetri eri koot
tarvittaessa
 imuletku metreittäin (sopii myös pulloon puhallukseen)
tarvittaessa
 vinyylikäsineet imemiseen
pari/imukerta

Trakeostomiatarvikkeet
Maksutta jaetaan tarvikkeet henkitorven avanteen hoitamiseen. Normaaliin hygieniaan ja
perushoitoon kuuluvat tarvikkeet asiakas ostaa itse.











trakeostomiakanyyli eri mallit ja koot
tarvittaessa
trakeostomiakanyylin nauha, tehdasvalmisteinen tai Tubinette-side tarvittaessa
bakteerisuodattimet ja kosteuslämmönvaihtimet
tarvittaessa
puhdistusharja
tarvittaessa
Provox-tuotteet
tarvittaessa
tehdaspuhtaat taitokset
tarvittaessa
haavalevy
tarvittaessa
suojakäsineet
tarvittaessa
pumpulipuikot
tarvittaessa
pulssioksimetrin anturit
tarvittaessa

Lääkeannostelun tarvikkeet
Maksutta jaetaan lääkkeiden antamiseen tarvittavat ruiskut ja neulat silloin, kun niitä ei saa
apteekista lääkettä ostettaessa. Inhaloitavien eli sisään hengitettävien lääkkeiden annosteluun saa
välineet apteekista.













ruiskut ja neulat lääkkeen antoon ja katetrien ja letkujen huuhteluun tarvittaessa
lääkkeenottokanyyli toistuvaan lääkkeen ottoon ampullista
1 kpl/vuorokausi
lääkesumutin maskilla
tarvittaessa
lääkesumutin suukappaleella
1 - 2 kpl/kk
lääkesumutin maskilla lasten
tarvittaessa
lääkesumuttimien suodattimet (laitekohtaisia)
vaihto n. 4 x vuodessa
kipupumpun tarvikkeet
tarvittaessa
ruiskupumpun tarvikkeet
tarvittaessa
nesteensiirtolaite
tarvittaessa
3-tiehana
tarvittaessa
steriilit taitokset kanyylin/katetrin juureen ja puhdistukseen
tarvittaessa
steriili haavakalvo kanyylin kiinnitykseen
tarvittaessa

Ravitsemuksen tarvikkeet

Maksutta jaetaan ravitsemuksen toteuttamiseen kuuluvat tarvikkeet, kun asiakas ei pysty
syömään riittävästi suun kautta. Tarvikkeet jaetaan potilaalle asennetun
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ravinnonsiirtojärjestelmän mukaan. Ravintovalmisteet eivät kuulu jakelutuotteisiin.
Hygieniaan ja perushoitoon kuluvat tuotteet asiakas ostaa itse.








peg-syöttönapit, eri merkit ja koot
gastrostomialetkut, eri merkit ja koot
ruokintayhdistäjät
ravinnonsiirtolaitteet ja ravinnonsiirtolaitteet pumppukäytössä
ravinnonsiirtosäiliöt
ruiskut
tehdaspuhtaat taitokset ja pumpulitikut

tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa

Katetrit
Maksutta jaetaan virtsakatetrit asiakkaille, jotka katetroivat itse tai joiden katetroinnin suorittaa omainen
tai avustaja. Asiakkaalle annetaan kolmen kuukauden tarvetta vastaava määrä katetreja.
Erikoiskatetreja jaetaan käytettäväksi poikkeustilanteissa kodin ulkopuolella esim. matkoilla noin yhden
kuukauden tarve vuodessa. Suojakäsineet eivät kuulu katetreiden jakeluun.




Kertakatetri hoitavan tahon lähetteellä
Matkakatetrit
kestokatetri silikoni

tarpeen mukaan
1 kk tarve/vuosi
1 kpl/kuukausi

Virtsanohjaimet
Maksutta jaetaan virtsanohjain (urinaalikondomi) miehille, joille se on valittu virtsainkontinenssin
hoidoksi. Normaaliin puhtauteen ja perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas ostaa itse. Suojakäsineet
eivät kuulu virtsanohjainten jakeluun.
virtsanohjain asettimella
 synteettinen, itsekiinnittyvä, eri koot
tarvittaessa
 virtsanohjain, silikoninen, itsekiinnittyvä, eri koot
tarvittaessa
 kiinnitysnauha, eri materiaaleja, eri kokoja, kiinnityksen varmistamiseen, tarvittaessa

Virtsapussit
Maksutta jaetaan virtsapussit asiakkaille, joilla on ulkoinen virtsanohjain (urinaalikondomi),
kestokatetri tai rakkopunktiokatetri.








virtsapussi 2 litraa, letku 120 cm, yksittäispakattu, sopii yöpussiksi
virtsapussi 500 ml, letku 50 cm, raajapussi, yöpussiliitäntä
virtsapussi 800 ml, letku 45 cm, raajapussi, yöpussiliitäntä
raajapussin kiinnitysnauhat, tarranauha pari
letkun sulkija
katetrin korkki, steriili
katetriventtiili

1kpl/viikko
2 - 3 kpl/viikko
2 - 3 kpl/viikko
tarvittaessa
1 - 2 kpl/vuosi
tarvittaessa
tarvittaessa
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Vaipat

Myönnetään keskivaikeasta tai vaikeasta uloste- ja /tai
pitkäaikaispotilaille, joiden vaippojen tarve jatkuu yli 3kk.

virtsainkontinenssista kärsiville

Vaipat toimitetaan asiakkaalle kotiinkuljetuksena 3 kuukauden tarvetta vastaava määrä kerralla.
Kotiinkuljetus koskee sopimustuotteita.




Lievä inkontinenssi: Virtsa karkaa harvoin tai ponnisteltaessa (asiakas hankkii itse vaipat)
Keskivaikea: Virtsa karkaa useita kertoja päivässä, määrä on n. 1,5 dl virtsaa kerralla
Vaikea: Virtsa karkaa jo levossa

Jos asiakas tarvitsee vain yhden vaipan /vrk, kyse ei ole keskivaikeaksi tai vaikeaksi luokiteltavasta
sairaudesta ja tällöin asiakas kustantaa vaipat itse.
Jos tarve on 3 – 5 vaippaa vuorokaudessa, asiakkaalla pitää olla hoitosuunnitelma, jossa
terveydenhuollon ammattihenkilö perustelee ja määrittää vaippojen vuorokausitarpeen.
Hoitotarvikkeen henkilökunta arvioi ammattilaisen suosituksen ja tarvittaessa potilaan kanssa
käymänsä keskustelun perusteella, kuinka monta vaippaa potilas tarvitsee vuorokaudessa. Yli 5
vaippaa vuorokaudessa tarvitsevien hoitosuunnitelma tarvikejakelu suosituksineen toimitetaan
johtavan ylilääkärin arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi.
Lapsille, jotka ovat yli 3-vuotiaita ja joilla on virtsa- ja/tai ulosteenpidätyskyvyttömyyttä aiheuttava
kehitysviivästymä, kehitysvamma tai muu vakava sairaus, annetaan erikoislääkärin diagnoosiin
perustuen yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti vaippoja. Yökastelijat (fysiologinen kastelu)
eivät ole oikeutettuja vaippojen ilmaisjakeluun.
Suolen toiminnan tarvikkeet
Suolen toimintaan liittyvät sopimustuotteet annetaan hoitosuunnitelman mukaisesti maksutta.
Suojakäsineitä annetaan henkilökohtaisen avustajan ja omaisen tarpeisiin, mutta ei kotihoidon tai
yksityisen palveluntuottajan henkilökunnalle. Normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tarvikkeet
asiakas ostaa itse.






ileostomiakatetri
rektaaliputki, eri koot
suolihuuhtelun tarvikkeet
suolihuuhtelun korkki
anaalitamponi

tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
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JAKELUTUOTTEISIIN KUULUMATTOMAT TARVIKKEET
Maksutta jaettaviin hoitotarvikkeisiin kuuluvat vain ko. ryhmän kohdalla mainitut tuotteet. Niihin eivät
kuulu esimerkiksi:






















kaarimaljat
mehupillit
pesukintaat
ruoka- ja nenäliinat
juomamukit
atulat
suojakäsineet (poikkeuksena suolen toimitus ja huuhtelut, limaimut ja trakeostomian hoito)
pumpulikäsineet
virtsapullot
selluloosavanu/puuvanu
saniteettivaipat eli kroonikkovaipat
vuoteen suojamuovit ja poikkilakanat
suojakäsineet (poikkeuksena suolen toimitus ja huuhtelut, limaimut ja trakeostomian hoito)
steriilit sidokset (poikkeuksena keskuslaskimokatetrin ja vastaavien kanyylien hoito)
pikasiteet, laastarit
tukisiteet eli kompressiositeet
lääkinnälliset hoitosukat/tukisukat
pesuvoide ja -pyyhe
avannepussien hajunpoistajat
tippasuojat ja pikkuvaipat
plasmansokerin mittaliuskat heikentyneessä sokerinsietokyvyssä (ei diabetesdiagnoosia)

Poikkeamat jakeluohjeessa oleviin tuotteisiin ovat mahdollisia asiakkaan hoitosuunnitelmaan
perustuen.

Lisätietoa
Käypä hoito -suositukset. Saatavana verkkosivuilta: http://www.terveyskirjasto.fi
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 3/2014. Toimenpide-ehdotuksia kuntien hoitotarvikejakeluun.
Saatavana verkkosivuilta: http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/-/view/1859363#fi
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:28. Selvitys kuntien hoitotarvikejakelusta.
Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavana verkkosivulta:
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882185&name=DLFE-31229.pdf 10
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