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1. YLEISET PERUSTEET HOITOTARVIKEJAKELULLE 

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 § mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa 

asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät mm. sairauksien tutki-

mus, lääketieteellinen taudinmääritys sekä hoito ja hoitosuunnitelman mukaiset pitkäai-

kaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisai-

raalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisälty-

vät hoitoon (1326/2010, 25 §). Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjil-

leen maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 5 §). 

Hoitotarvikejakelun pääsääntönä on potilaan yksilöllinen tarve, joten kunta ei voi asettaa 

ehdottomia tarvikkeiden enimmäismääriä. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve tulee kir-

jata potilaan tai asiakkaan hoitosuunnitelmaan julkisessa terveydenhuollossa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 25.6.2013 Kuntainfo kirje 4/2013 ) 

 

 

2. TAVOITTEET 

 

- tukee pitkäaikaissairaiden kotona asumista ja selviytymistä 

- parantaa potilaan toimintakykyä sekä elämänlaatua. 

- vähentää komplikaatioriskejä, lääkärissä käyntejä ja kotihoidon tuen tarvetta  

- parantaa potilaan omanhoidon edellytyksiä ja edistää potilaan sitoutumista hoi-

toonsa. 

 

 

3. HOITOTARVIKEJAKELUN PERIAATTEET 

 

Hoitotarvikejakelun lähtökohtana on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sai-

raus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta. Mikäli hoitotarvikkeiden tarve on py-

syvä kuten esim. diabetes, dialyysi, avanne, ja virtsaamisaputarvikkeiden ja vaippojen 

kohdalla, voidaan tarvikkeita antaa välittömästi tarpeen ilmettyä. 

 

Hoitotarvikkeiden jakelu tulee perustua aina yksilöllisesti määriteltyyn tarpeeseen ja ter-

veydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan arviointiin ja seurantaan. Kotihoidon asiak-

kaan hoitotarvikkeiden valinnan tekee kotihoidon sairaanhoitaja, haavanhoitotuotteiden 

valinnan voi tehdä myös koulutettu haavanhoitaja. 

 

 

Asiakasta informoidaan siitä, että asiaa käsiteltäessä hoitaja/lääkäri voivat tutustua asiak-

kaan potilastietoihin. 

 

 

Päätös ja hoitotarvikkeen käyttöön liittyvät seurantatiedot kirjataan potilastietojärjestel-

mään (AVLPA-lomake) seuranta lomakeen alla Effectoriin. Jos asiakkaan hoitotarvikkeen 



tarve muuttuu tilapäisesti, on se kirjattava AVLPA-lomakkeelle sekä Effectoriin. Hoitotar-

vikejakelun henkilökunnalla on oikeus pyytää tarvittaessa uusi päätös. 

 

Potilaalla on oikeus saada hoitotarvikkeisiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa terveyden-

huollon ammattihenkilöiltä. Hoitotarvikejakelu ei ole vain tarvikkeiden antamista vaan se 

on osa potilaan kokonaishoitoa: asiakkaalla ja hänen omaisella/läheisellä on oikeus saada 

hoitotarvikkeen käyttöön liittyvää sairaanhoidollista yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa ja 

heillä on velvollisuus toimia annettujen ohjeiden mukaan. Hoitotarvikkeet on tarkoitettu 

vain asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön ja hoitotarvikkeiden käytössä on noudatettava 

valmistajan antamia käyttö- ja säilytysohjeita. Hoitotarvikkeiden valintaa ohjaa potilaan 

yksilöllinen tarve ja terveydenhuollon ammattihenkilön arvio, lisäksi hoitovälineiden ja -

tarvikkeiden kilpailutusta koskeva hankintalainsäädäntö. Potilaalle myönnetään ensisijai-

sesti Selänteen hoitotarvikekilpailutuksissa valittujen yritysten tuotteita.   

 

Inkontinenssi tuotteiden tarpeen selvityksen(apulomake) ja käytön ohjauksen tekee asi-

aan koulutettu hoitaja. 

 

Vaipat toimitetaan kotiinkuljetuksena, 3 kuukauden tarve kerrallaan. 

 

Hoitotarvikkeita ja välineitä annetaan kolmen kuukauden tarve kerrallaan ja hoitotarvik-

keet kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 

 

Jakelussa käytetään kulloinkin voimassa olevien PPSHP:n hankintapäätösten mukaisia 

hoitotarvikkeita. Perustellusta lääketieteellisestä syystä voidaan hankintapäätöstuot-

teesta poiketa esim. silloin, jos muu tuote tukee kotona selviytymistä tai on hoidon onnis-

tumisen kannalta välttämätön. 

 

Tarvikkeita jaetaan ainoastaan kotona asuville, kotona asumiseen rinnastetaan myös pal-

velutalot, joihin tarvikkeita jaetaan vain asiakkaan henkilökohtaiseen tarpeeseen. 

 

Ulkopaikkakuntalaisilta asiakkailta, jotka asuvat paikkakunnalla pidempiaikaisesti, edelly-

tetään hoitotarvikkeiden saamiseksi aina kotikunnan tekemää hoitosuunnitelmaa. Hoito-

suunnitelman mukaiset tarvikkeet laskutetaan asiakkaan kotikunnalta. Hoitosuunnitel-

massa tulee olla myös laskutustiedot, koska se toimii kunnan maksusitoumuksena. Mikäli 

hoitosuunnitelmaa ei ole, ulkokuntalaiset hankkivat hoitotarvikkeet oman kuntansa ter-

veyskeskuksesta. 

 

Vakuutusten korvaamat tarvikkeet asiakas tai terveyskeskus tilaa suoraan toimittajalta ja 

korvaus haetaan vakuutuslaitokselta. 

 

  



 

Maksuttomiin hoitotarvikkeisiin kuulumattomat tuotteet: 

 

1. atulat, pinsetit, kyretit - avanteen hoitoaineet (ei sopimustuotteita)  

2. haavanhoitotuotteet (joiden tarve on alle 3 kuukautta), haavataitokset, pi-

kasiteet, laastarit, vanu  

3. lääkkeelliset liuokset ja tuotteet mm. keittosuola, steriili vesi, käsidesi, voi-

teet, desinfektioaineet 

4. kuulokojeiden ja muiden apuvälineiden paristot ym. tarvikkeet (paitsi insu-

liinipumput ja Dopler) 

5. pesuvoiteet, pesupyyhkeet, pesulaput 

6. ruokalaput, juomamukit, mehupillit, kaarimaljat, sakeuttamisaineet 

7. suojatakit, esiliinat, suojakäsineet, kengänsuojat, nenäliinat  

8. tippasuojat, pikkuvaipat, vuodesuojat, saniteettivaipat (kroonikkovaipat) 

9. tukisiteet, kinesioteipit  

10. katetrointisetit 

11. haavanhoitokengät ja erilaiset varvasvälituet 

12. lääkeaineisiin rinnastettavat sidokset, voiteet, tahnat, liuokset 

 

Koska maksuttomia hoitotarvikkeita jaetaan pitkäaikaisten sairauksien hoi-

toon, potilaan itse kustantamia hoitotuotteita ovat mm. kirurgisten hoitotoi-

menpiteiden jälkihoidossa tarvittavat haavanhoitotuotteet (hoito päänsääntöi-

sesti kotona toteutettavaa omahoitoa), lääkinnälliset valmisteet, hoitamisen 

yhteydessä tarvittavat tuotteet (poikkilakanat, liukulakanat, esiliinat, tippasuo-

jat, kertakäyttökäsineet, vuodesuojat, jne.) ja normaaliin henkilökohtaiseen hy-

gieniaan/perushoitoon liittyvät tuotteet (terveyssiteet, pesuvoiteet, ruokalaput, 

vanu, jne.)  

 

Hoitajien tarvitsemat hoitotarvikkeet, mm. hanskat ja pesulaput kustantaa se 

yksikkö, joka hoitaa potilasta. 

 

 

  



4. HOITOTARVIKKEIDEN JAKELUOHJE 

 

4.1 VIRTSAAMISEN APUVÄLINEET JA INKONTINENSSITARVIKKEET 

 

Heti, ei omavastuuaikaa. Enimmäismäärä on kolmen (3) kuukauden tarve. Vaippojen tar-

peen arviointiin käytetään apulomaketta. 

 

Katetrit, pussit, virtsankerääjät: 

 

✓ kertakäyttöiset katetrit 1-6 kpl/vrk, määräyksen mukaisesti 

✓ kertakäyttöiset, vesivalmiit katetrit 120 kpl/vuosi (erityistilanteisiin mm. 

matkalle)  

✓ kestokatetrit (silikoni) 1 kpl/3 kk  

✓ kertakäyttöiset virtsakeräyspussit 4 kpl/vrk  

✓ tyhjennettävät virtsakeräyspussit 1 kpl/viikko  

✓ reisipussit 1 kpl/viikko o narupussit 1-6 kpl/vrk  

✓ urinaalit /virtsankerääjät 1-3 kpl/vrk  

✓ anaalitamponit 20 kpl/kk  

✓ reisitarranauha 8 kpl/vuosi 

 

Toistokatetroinnissa katetrit tilataan toimittajalta, joka toimittaa ne suoraan 

asiakkaan kotiin. 

 

 

Vaipat  Inkontinenssituotteita annetaan pitkäaikaisesta sairaudesta aiheutuvaan 

keskivaikeaan tai vaikeaan inkontinenssin hoitoon. Inkontinenssituotteet 

ovat sopimustuotteita.  

 

 

Inkontinenssissa on kolme vaikeusastetta lääketieteellisten esi- ja tutkimustietojen pohjalta 

(apulomake): 

 

Lievä inkontinenssi Virtsa karkaa harvoin tai ponnistaessa (asiakas kustantaa vaipat itse, tippa-

suojat ja pikkuvaipat) 

 

Keskivaikea inkontinenssi 

Virtsa karkaa usein, määrä noin 1,5 dl kerrallaan (tippasuoja ja pikkuvaippa 

eivät riitä). 

 

Vaikea inkontinenssi Virtsa karkaa myös levossa, täysin kasteleva. 

 

 

Pitkäaikaissairaudet, jotka voivat aiheuttaa keskivaikeaa tai vaikeaa inkontinenssia 

 

- keskivaikea tai vaikea muistisairaus  



- kehitysvamma  

- neurologinen sairaus tai vamma  

- lantionalueen syöpäsairaus ja sädehoidon jälkitila 

- yleistilan, tajunnantason lasku, esim. kotihoidossa olevat saattohoitopoti-

laat 

 

 

Aikuisten inkontinenssituotteet (yli 18-vuotiaat) 

 

Asiakkaan hoidosta vastaava hoitaja tekee arvion asiakkaan inkontinenssi-

tuotteen tarpeesta inkontinenssin vaikeusasteen mukaan. Tiedot kirjataan 

potilastietojärjestelmään. Hoitotarvikejakelu tekee kotiinkuljetussopimuk-

sen ja ensimmäisen tilauksen. 

 

Jatkossa asiakas tilaa tuotteet itse suoraan toimittajalta seuraavasti: 

 

✓ vaipat 1-4 /vrk tai vaihtoehtoisesti  

✓ housuvaipat 2 kpl/vrk tukemaan asiakkaan omatoimisuutta  

✓ verkkohousut 1-2 kpl/kk  

 

Erityistilanteissa tai tarpeen muuttuessa lääkäri tai vastaava hoitaja kirjaa 

päätökseen erityistilanteen perustelun ja lähetteen voimassaoloajan. Lähete 

kirjataan hoitosuunnitelmaan. 

 

 

Lasten vaipat  Maksutta inkontinenssituotteita annetaan yli 3-vuotiaille lapsille, joilla on 

diagnosoitu elimellisen, pitkäaikaisen sairauden tai vamman aiheuttama kes-

kivaikea tai vaikea inkontinenssi. Vaippojen enimmäismäärä on 5-6 vaip-

paa/vrk sekä tarvittaessa erillinen yövaippa. Lapsen hoidosta vastaava hoi-

taja tekee arvion lapsen inkontinenssituotteen tarpeesta ja myöntämispää-

töksen tekee erikoislääkäri. Vaippoja voidaan myöntää eritystilanteissa vai-

keaan yökasteluun yli 5-vuotiaille. 

 

Vaippojen tilaamisesta huolehtivat vaippavastaavat. Vaipat toimitetaan koti-

jakeluna. Hoitotarvikejakelu tekee ensimmäisen tilauksen, jatkotilauksen te-

kee asiakas itse.  

 

Inkontinenssituotteita ei myönnetä ns. fysiologiseen kasteluun. 

 

Kotiinkuljetusjärjestelmän mukaisesti Perupalvelukuntayhtymä Selänne vas-

taa maksuttomien inkontinenssituotteiden toimittamisesta asiakkaalle neljä 

kertaa vuodessa. Muut inkontinenssituotteet asiakas tilaa ja kustantaa itse, 

jolloin lasku tulee asiakkaan kotiosoitteeseen. Laskun voi osoittaa myös 

omaiselle tai edunvalvojalle. 

 



4.2 AVANNETARVIKKEET  

 

Heti, ei omavastuuaikaa 

 

Avannehoitaja antaa 7 vrk tarpeen. Asiakkaalle annetaan avannehoitajan lä-

hetteen mukaiset sopimustuotteet. 

 

Enimmäismäärä kolmen (3) kuukauden tarve 

 

✓ virtsa-avannesidos 7 kpl/viikko 

✓ suoliavannesidos, suljetut 1-3 kpl/vrk  

✓ suoliavannesidos, tyhjennettävät 1-7 kpl/viikko  

✓ levyt 3-4 kpl/viikko  

✓ muut avannetarvikkeet (sopimustuotteet): 

 

avannekorkit 1 kpl/vrk  avannevyö 2 kpl/vuosi  

huuhtelusetti 1-2 kpl/vuosi  tiivisterengas 1 kpl/kk  

tiivistepastat 2-4 kpl/viikko liimanpoistoaine 12 kpl/vuosi  

suoja-aine 4 kpl/vuosi 

 

 

Avannesidosvalikoima kytketään avannehoitajan antamiin suosituksiin kun-

kin asiakkaan kohdalla.  Iho-ongelmissa tai pussin toimintahäiriöissä asiakas 

ohjataan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hoitajan vastaanotolle. Eri-

koissidoksia käyttävät asiakkaat ohjataan avannehoitajalle ainakin kerran 

vuodessa. Pastojen ja tiivisterenkaiden säännöllinen käyttö vaatii avannehoi-

tajan tilannearviota. Avannehoitajalle ohjataan hoitajan vastaanotolta tai 

kotihoidosta yksilöllisen tarpeen mukaan. 

 

Suolihuuhtelujärjestelmä (vain erikoislääkärin lähetteellä)  

- suolihuuhtelulaite 2 kpl/vuosi  

- suolihuuhtelulaitteen varusteluyksikkö 1 ltk/kk – 

 rektaalikatetrit 15 kpl/kk  

- peräruiskepussi 2 litraa 2-3 kpl/viikko 

 

4.3 DIALYYSITARVIKKEET  

 

Hoitosuunnitelman ja yksilöllisen tarpeen mukaan 

 

 

  



4.4 HAAVANHOITOTARVIKKEET 

 

  Haavanhoitotarvikkeissa on 3 kk:n omavastuuaika 

Uusiutuvissa, kroonisissa haavoissa omavastuuaika on vain kerran. 

 

Ilman omavastuuaikaa hoidetaan 

 

✓ valtimoperäinen ja laskimoperäinen haava, mm. säärihaava  

✓ neuropaattinen ja diabeettinen jalkahaava  

✓ reumaattinen haava  

✓ haavautuva ihotulehdus (Erisypelas, pyoderma gangrenosum, necrobiosis 

lipoidica)  

✓ syöpähoidon aiheuttamat ihokomplikaatiot)  

✓ 2-3 asteen, yli kämmenen laajuiset palovammat (pinta-ala yli 1 %) 

  

Haavahoitotuotteita annetaan päätöksen ja hoitosuunnitelman mukaan, jo-

hon on kirjattava hoidon toteutus ja seuranta 1-3 kuukauden välein sekä haa-

van hoidosta vastuussa oleva lääkäri tai hoitaja. 

  

Annettavat tuotteet ovat sopimustuotteita ja enimmäismäärä on 1-3 viikon 

tarve. Haavanhoitotuotevalikoima on haavanhoitotyöryhmän laatiman oh-

jeen mukainen. Haavanhoidossa tarvittavat reseptilääkkeet esim. Iruxol 

mono, Sinkkisukka, asiakas hankkii itse. 

 

 

4.5 DIABETESTARVIKKEET 

 

Heti, ei omavastuuaikaa 

 

Diabetestarvikkeiden määrät ovat enimmäismääriä, jotka voidaan ylittää 

vain erillisellä päätöksellä mm. hoidon opetusvaihe, seurannan tehostami-

nen, lääkehoidon muutos, näkövamma tai muut sairaudet, joilla on vaiku-

tusta sokeritasapainoon. Päätökseen kirjataan tuotteen nimi, määrä ja voi-

massaoloaika. 

 

Insuliinikynät, -ruiskut, -neulat, lansetit hoitosuunnitelman mukaan. 

 

 

Kerralla annettava enimmäismäärä on kolmen (3) kuukauden tarve: 

 

Lapsilla (alle 18v) Hoitotarvikkeiden määrät arvioidaan yksilöllisen tarpeen mukaan  

 

Verensokeritestiliuskat  

- dieettihoitoiset 50 liuskaa/vuosi  

- tablettihoitoiset 200 liuskaa/vuosi  



- II-tyypin DM kombinaatio- tai iltainsuliinihoito 400 liuskaa/vuosi  

- II-tyypin DM monipistoshoito 800 liuskaa/vuosi  

- I-tyypin DM 1600 liuskaa/vuosi  

 

 

• yli 1600 liuskaa, kun hoitotasapaino on ongelmallinen asiakkaan omahoidosta huolimatta  

• ei rajoitusta: lapset (alle 17 vuotta) sekä raskautta suunnittelevat ja raskaana olevat  

 

Ketoaineiden mittausliuskat plasmasta 1 pkt/3 kk  

 

Liuskatarpeen muutoksesta on oltava lääkärin tai hoitajan lähete, johon on kirjattu muutoksen syy, lius-

kamäärä ja lähetteen voimassaolo.  

 

 

Insuliinipumppuhoito  

Liuskat, jos potilaalla Libre-mittari tai muu sensorointi, liuskamäärä (max 5 liuskaa/pv) 35 

pkt/vuosi. Pumppuhoitoisella liuska määrä ilman sensorointia (max 8 lius-

kaa/pv) 56 pkt/vuosi.  

Neulat, varainsuliinia varten neulatarve arvioidaan yksilöllisesti.  

Pistoväline 1-2 vuodessa ja lansetti 1 pkt /vuodessa (tarvittaessa 2 pkt /vuodessa yh-

teensä) 

Insuliinipumppuvyöt ja kotelot asiakas hankkii itse. 

 

 

 

 

 

 

Ruokavaliohoito Mittaria/liuskoja ei anneta ennen diabetesdiagnoosia, paitsi jos lääkäri/dia-

beteshoitaja määrää tekemään verensokeriseurantaa, tuolloin liuskoja anne-

taan tarpeen mukaan. Lansetti 1 pkt /vuodessa (tarvittaessa 2 pkt /vuodessa 

yhteensä) 

 

 

Raskausdiabeetikot asiakas tai neuvola ilmoittaa lasketun ajan, johon lisätään 2 vk, tämä kirja-

taan Effectorille kohtaan ”Voimassa” tähän päätöksen päättymispäivä Muu 

määräaikainen erityistarve, esim. kortisonikuurien yhteydessä jolloin veren-

sokerit nousevat. 

 

Sensorit  Libre: 24 kpl/vuosi  

muut sensorit yksilöllisen tarpeen mukaan 

 

 

  



4.6 MUUT TARVIKKEET 

 

Heti, ei omavastuuaikaa 

 

Letkuruokinta-. nestetiputus-, injektio-, tracheostomia- ja imutarvikkeet, 

hengityksen apuvälineet: CPAP- maskit, myssyt, pääpannat, ja suodattimet 

heti yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. 

 

Saattohoitovaiheessa tarvittavia erilaisia hoitotarvikkeita yksilöllisesti. 

 

 

 

 

5. HOITOTARVIKKEIDEN TILAAMINEN JA JAKELU 

 

 

Hoitotarvikkeiden tilaamiseen tapahtumiseen kuuluvat kysymykset 

 

- miten tämä tehdään 

- kuka tekee tilauksen, jakelun (suoratoimitus, noutolokerikko, terveyskes-

kus) 

- mistä 

- sähköinen 

- kotihoidon ja palveluasumisen tuotteet (tilaus ja jakelu) 

 

Hoitotarvikejakelussa toimii henkilö, jolta asiakas saa tarvittaessa hoitotar-

vikkeen käyttöön liittyvää sairaanhoidollista yksilöllistä ohjausta ja neuvon-

taa. 

 

  



APULOMAKE INKONTINENSSITUOTTEIDEN TARPEEN SELVITYKSEEN 

 

Karkaako virtsa ilman minkäänlaista ponnistelua?  kyllä  ei 

Karkaako virtsa ponnistuksessa (esim. yskiessä)?   kyllä  ei 

Karkaako virtsa päivittäin?   kyllä  ei 

Haittaako virtsankarkailu jokapäiväistä elämää?   kyllä  ei 

Käytättekö tippasuojaa esim. Tena Lady extra?   kyllä  ei 

Jos vastauksenne oli kyllä, kuinka monta/ vrk?   

Käytättekö vaippoja?    kyllä  ei 

Jos vastauksenne oli kyllä, kuinka monta/ vrk?   

Jos vastauksenne oli kyllä, millaisia?    

Ehdittekö Wc:hen  Päivällä  kyllä  ei 

Yöllä  kyllä  ei 

En ehdi wc:hen kyllä  ei 

 

Tuntuuko virtsaamistarve ennen virtsan karkailua?  kyllä  ei 

Onnistuuko wc:ssä asiointi yksin?    kyllä  ei 

Vaihdatteko itse vaipat?     kyllä  ei 

Tarvitsetteko apuvälineitä liikkumiseen?   kyllä  ei 

Sairastatteko muistisairautta?    kyllä  ei 

Sairaudet, jotka vaikuttavat inkontinenssituotteen tarpeen arviointiin? 

       

       

        

 

Onko teillä ulosteen karkailua?    kyllä  ei 


