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Hoitotarvikejakelun keskeinen sisältö  

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

sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät mm. sairauksien tutk imus, lääketieteellinen 

taudinmääritys sekä hoito ja hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat 

hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman 

mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (1326/2010, 25 §). Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat 

käyttäjilleen maksuttomia (Lak i sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 5 §). 

 

Hoitojakelu Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alueella  

(STM kuntainfo 25.6.13) 

”Sairauden hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden jakelun tulee perustua aina yksilöllisesti määriteltyyn 

tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan arviointiin ja seurantaan. Hoitotarvikejakelun 

lähtökohtana on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme 

kuukautta. On kuitenkin huomioitava, että esim. diabetesta sairastava tai dialyysipotilas tarvitsee 

hoitotarvikkeet usein heti kotiuduttuaan sairaalasta. Päätöksen hoitotarvikkeista tekee lääkäri tai 

terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve tulee kirjata potilaan tai asiakkaan 

hoitosuunnitelmaan julkisessa terveydenhuollossa. Näin menetellään riippumatta siitä, onko 

hoitotarvikkeiden tarve tullut tietoon julkiselta tai yksityiseltä terveydenhuollon ammattilaiselta.  

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.  Hoitotarvikejakelun pääsääntönä on potilaan yksilöllinen tarve, joten 

kunta ei voi asettaa ehdottomia tarvikkeiden enimmäismääriä. Esimerkiksi diabeteksen hoidosta laaditussa 

Käypä hoito-suosituksessa (2011) esitetyt määrät glukoositasapainon muutoksen havaitsemiseen 

tarvittavien omamittausliuskojen tarpeesta ovat ohjeellisia.” 

Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alueella työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö 

kirjaa potilaan HOTALÄ -lehdelle hoitotarvikkeiden yksilöllisen tarpeen. Diabeetikon 

verensokerimittaukseen suositeltava liuskamäärä voidaan kirjata myös YLE- ja HOITO-

lehdelle. Jos määrä ylittää yleisten suositusten mukaiset määrät, kirjataan myös perusteet 

tälle ja mille ajalle suurempaa määrää tarvitaan.  Tällaisessa tilanteessa hoitopäätös olisi hyvä 

tarkentaa vähintään vuosittain.  Tarve arvioidaan yksilöllisesti ja terveydenhuollon 

ammattihenkilö, lääkäri tai hoitaja viime kädessä arvioi tarpeen ja päättää esim. diabeteksen 

hoitoon käytettävien liuskojen määristä. Annetut suositukset voidaan myös alittaa, jos se 

potilaan hoidon kannalta katsotaan yksilöllisesti arvioiden tarkoituksenmukaiseksi. 



 

Ongelmatilanteissa terveydenhuollon ammattihenkilö voi konsultoida toista terveydenhuollon 

ammattilaista, ja ylilääkäri viime kädessä voi päättää yksilöllisen tarpeen.  

Hoitotarvikejakelupäätös tehdään määräaikaiseksi, jos on oletettavissa että tilanne voi 

korjaantua myöhemmin esim. laskeumaleikkauksen vuoksi. Haavahoitojen osalta 

hoitotarvikkeita annetaan, kun haavan hoito on jatkunut 3 kk ajan. Diabeteksen 

hoitotarvikkeita annetaan heti, kun diagnoosi on varmistunut ja lääkitys on alkanut.  

Potilaan vastuu: Potilas ei saa ylittää sovittuja tarvikemääriä.  Mikäli potilas käyttää 

sairautensa hoitoon enemmän hoitotarvikkeita, hän kustantaa tarvikkeensa itse.  

Huolimattomuudesta johtuvan välineen tai hoitotarvikkeen vahingoittumisen asiakas maksaa 

itse. Potilaalta edellytetään näyttämään vastaanotolla mittaamansa verensokerimittausten 

tulokset.  

”Hoitotarvikejakelu ei ole pelkkää tarvikkeiden jakamista, vaan jakelu edellyttää terveydenhuollon 

ammattihenkilön suorittamaa hoidon kokonaistilanteen arviointia. Hoitotarvikejakelu on osa potilaan 

kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa sekä tarvittaessa kotikäynnin. 

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. 

Hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi diabeetikon tarvitsemat verensokeriliuskat, virtsantutkimusliuskat, 

insuliiniruiskut, -kynät ja -neulat sekä verinäytteen ottamiseen tarvittavat lansetit, avannepotilaan 

hoitotarvikkeet, esimerkiksi erilaiset potilaalle soveltuvat pussit sekä tarpeenmukaiset oheishoitovälineet, 

vatsakalvodialyysipotilaan hoitotarvikkeet, kuten steriilit taitokset, katetrit, tyhjennyspussit, suojakorkit, teipit, 

hengityssuojaimet, sääri- ja makuuhaavan hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet, kuten sidetarvikkeet ja liuokset, 

sairauden takia heikentyneen virtsan ja ulostuksen pidätyskyvyn hoitotarvikkeet vaikeaan t ai keskivaikeaan 

oireistoon, kuten vaipat, pussit, virtsankerääjät ja katetrit sekä eräiden muiden pitkäaikaisten sairauksien, 

kuten keuhkojen toiminnanvajauksen tai trakeostomian eli henkitorviavanteen yhteydessä tarvittavat 

hoitotarvikkeet, esimerkiksi maskit, lyhyet ja pitkät happiletkut, happiviikset, hengitettävien lääkkeiden 

sumutinlaitteiden ja imulaitteiden lisäosat sekä suodattimet, kanyylit ja katetrit ja vastaavat hoitotarvikkeet.  

Hoitotarvikkeiden kilpailutuksen ja hankintojen yhteydessä on suos iteltavaa ottaa huomioon 

hoitotarvikkeiden materiaalien ekologisuus. Kilpailutuksesta huolimatta myös yksilölliset ratkaisut tulee ottaa 

huomioon (esim. silloin, kun kilpailutettu tuote aiheuttaa käyttäjälleen allergisia oireita tms.).”  

Hoitotarvikejakelussa jaettavat välineet kilpailutetaan ja hoitotarvikejakelussa käytetään perusvalikoimaa. 

Ongelmatilanteissa ylilääkäri viime kädessä päättää yksilöllisen tarpeen.  

”Hoitotarvikkeet luovutetaan maksutta, eikä niistä tule periä mitään omavastuuosuuksia, toim itusmaksuja 

eikä muitakaan maksuja. Tarvikkeita jaetaan joko terveyskeskuksesta tai muusta sosiaali - ja 

terveydenhuollon toimipisteestä. Niitä voidaan toimittaa myös suoraan kotiin. ” 



 

Käytännön toimintatavat: 

Hoitotarvikkeita tai välineitä luovutetaan korkeintaan 3 kk tarve kerrallaan. Keskusvarastolta annetut tuotteet 

kirjataan Effector-ohjelmaan. Effector- ohjelman kautta seurataan tarvikkeiden kulutusta. Jakelussa 

käytetään kulloinkin voimassa olevien hankintapäätösten mukaisia hoitotarvikkeita.  Palveluk odit hankkivat 

itse verikoe- ja injektiotarvikkeet sekä hoitotarvikejakeluun kuulumattomat tarvikkeet.  

Janakkalassa: Säännöllisen kotihoidon asiakkaille päätöksen tekee kotihoidon tiimin 

sairaanhoitajat. Terveysasemilla päätöksen tekevät vastaanottoa pitävät sairaanhoitajat ja 

terveydenhoitajat. Lähetteet lähetetään keskusvarastolle.  

Hattulassa: Hattulassa on käytössä hoitotarvikkeiden ja – välineiden tarvetta ja arviointia 

varten paperilomake. Lähetteen tekee kotisairaanhoitaja tai lähihoitaja, jonka päätöksen 

vahvistaa potilaan hoitava lääkäri. Erikoissairaanhoidosta siirtyvien potilaiden osalta 

lomakkeen täyttää hoitotarvikejakelusta vastaava lähihoitaja. Vahvistetut lomakkeet 

säilytetään hoitotarvikejakelussa. Hoitavan lääkärin vahvistettua hoitotarvikepäätös, jakelusta 

vastaava lähihoitaja kirjaa tiedon Effector-ohjelmaan. 

 

Hoitotarvikkeiden tilaus ja jakelu 

Janakkalassa:  

Hoitotarvikkeet tulee tilata etukäteen terveyskeskuksen keskusvarastosta MAANANTAISIN 

puhelimitse p. 03.680 1462. 

Tarvikkeet ovat noudatettavissa TILAUSVIIKKOA SEURAAVAN VIIKON KESKIVIIKKONA 

KLO 9-12. Tarvikkeet noudetaan terveysasemien neuvonnasta. 

Diabeteksen hoito- ja seurantavälineiden jakelu on KESKIVIIKKOISIN klo 8-9 ja 14-16 ja 

Tervakoskella keskiviikkoisin klo 13.30-15.30. 

 Hattulassa:  

 Parolan terveysaseman hoitotarvikejakelu on auki KESKIVIIKKOISIN klo 14-16 

Muuna aikana hoitotarvikkeet voi tilata valmiiksi Parolan terveysaseman toimistolle 

noudettavaksi, kun edeltävästi ottaa yhteyttä hoitotarvikejakeluun puhelimitse 03-6731384 

ma-to klo 14-15 

 



 

Maksuttomat hoitovälineet ja tarvikkeet 

A. Diabeetikon hoitovälineet 

Pistosvälineitä, insuliinikynien neulat ja näytteenottolansetit, voidaan käyttää 1-4 pistoskertaa. Diabeetikko 

saa verensokerimittarin henkilökohtaiseen käyttöönsä terveyskeskuksesta. 

Verensokerin mittauslista (suositus) 

Tyypin I diabeetikko: n. 35 liuskaa/viikko 

  Lapsidiabeetikolla ja raskaana olevalla tarve voi olla suurempi 

Tyypin II diabeetikko:  

 Tablettihoitoinen: 4-12 liuskaa/viikko 

 Insuliinihoitoinen: 10-20 liuskaa/viikko 

Veren ja virtsan ketoaineliuskat yksilöllisen tarpeen mukaan 

Verensokerimittarin paristot asiakas hankkii itse. 

 

B. Avannevälineet 

 

Avannetarvikkeita ovat pussit, aluslevyt, pussinsulkijat, pastat ja ihonhoitosuihkeet  

Suositus tarvikemääristä: 

 Tyhjennettävä avannepussi 2-3 pss/viikko 

 Virtsa-avannepussi 2 pss/viikko 

 Pohjalevy 1-2 levy/viikko 

 Kertakäyttöpussi 1pss/päivä tai tarpeen mukaan 

 Ohutsuoliavanteessa suojalevyn ja pussien käyttö voi olla suurempi 

 

C. Inkontinenssivälineet 

 

Yli 3 kk kestävä keskivaikea tai vaikea virtsainkontinenssi on peruste hoitotarvikejakeluun. Tällöin tarve on 

vähintään 3 paksua vaippaa/päivä. 

 

Suositus tarvikemääristä: 

 Vaippoja annetaan korkeintaan 2 eri laatua yhteensä 5 vaippaa/päivä, joista 

housuvaippoja korkeintaan 2/päivä. 

 Verkkohousut 2 kpl/viikko 

 Vuoteensuoja (90x60) 2 kpl/viikko 

 Katetrit ja virtsankeräyspussit: 

 Sääripussi 2 pss/viikko 

 Tyhjennettävä virtsankeräilypussi 1-2 pss/vko 

 Itsekatetrointikatetri 1-6/vrk 

 Monikäyttökatetrit arvion mukaan 



 

 Urinaalikondomi 

 Urinaaliliima 

 Urinaaliliimanauha 

 

D. Haavahoitotuotteet 

 

Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluu asiakkaat, joilla on pitkäaikainen yli 3 kk kestänyt haava. 

Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvat siderullat, teipit, laastarit perusvalikoiman mukaan. Hoitavat 

lääkevalmisteet eivät kuulu hoitotarvikejakelun piiriin. 

 

E. Muut pitkäaikaissairauden hoitoon tarvittavat välineet 

 

Lähettävä yksikkö määrittelee asiakkaan hoitotarpeen yksilöllisesti ja sitä tarkennetaan tarvittaessa 

Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alueen työntekijöiden toimesta. Tällaisia hoitotarvikkeita ovat: 

dialyysitarvikkeet, letkuravitsemuslaitteet, kipupumpun lääkeannostelua varten tarvittavat neulat ja ruiskut, 

nestetiputustarvikkeet, injektiotarvikkeet pitkäaikaiseen tarpeeseen (reumaa, syöpää ja MS-tautia 

sairastaville), trakeostomia- ja imutarvikkeet (letkut, viikset, kanyylit, katetrit ja filtterit), happihoitotarvikkeet, 

imupussit ja –letkut. 

 

 

 

Jakelutuotteisiin kuulumattomat hoitotarvikkeet 

 Lääkkeet 

 Hoitavat lääkevalmisteet, haavatuotteet (kuten Sorbact, Jelonet, Aquacell ja vastaavat) 

 Kaarimaljat 

 Pesukintaat, pesupyyhkeet 

 Pesuvoide/pesuemulsiot 

 Ruokaliinat 

 Suojakäsineet (poikkeus: suolentoimitus/huuhtelu, limaimut ja trakeostomian hoito) 

 Käsidesinfektioaineet (poikkeus: MRSA- ja dialyysipotilaat) 
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