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1. HOITOTARVIKEPALVELUN TOIMINTAPERIAATTEITA OHJAA LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut vuonna 1999 kunnille suosituksen terveyskeskusten 

hoitotarvike- ja välinejakelusta (STM: n kirje 94/59/98). Tämän suosituksen mukaan hoitotar-

vike- ja apuvälinejakelu on osa asiakkaiden/potilaiden sairaanhoitoa ja kuuluu kansanter-

veyslain mukaisesti kunnan tehtäviin. Kansanterveyslain ja vakiintuneen käytännön mukaan 

hoitotarvikepalvelu on katsottu kuuluvaksi kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin, vaikka-

kaan siitä ei ole aikaisemmin laissa erikseen säädetty (Terveydenhuoltolaki, 2010). 

 

Kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain toiminnan ja palvelujen sisältöä koskevat sään-

nökset ovat yhdistetty vuonna 2010 voimaan astuneeseen terveydenhuoltolakiin.  Kunnan 

järjestämisvastuulle on säädetty sairaanhoito, joka pitää sisällään myös kotona toteutettavan 

pitkäaikaissairauden hoitoon tarvittavien hoitotarvikkeiden jakelun. Terveys- ja hoitosuunnitel-

man lainsäädännöllinen tausta velvoittaa sen, että potilasasiakirjoihin tulee merkitä asiakkaan 

hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelli-

set sekä laajuudeltaan riittävät tiedot. (Komulainen, Vuokko & Mäkelä, Stakes 7/ 2011, 12.) 

Hoitosuunnitelman käyttöä täsmentävät voimaan tulleet säädösmuutokset. Vuonna 2010 voi-

maan astuneen terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla tulee olla hoitosuunnitelma. Asia-

kasta hoitava valinnanvapaus/terveyskeskuksen lääkäri tai hoitaja määrittelee asiakkaalle pit-

käaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet ja kirjaa ne asiakkaan hoitosuunnitel-

maan. Tämän jälkeen asiakas saa hoitosuunnitelman tai lähetteen mukaan hoitotarvikkeensa 

vastikkeetta hoitotarvikepalvelusta. 

 

Asiakkaalle voidaan antaa hoitotarvikkeita, mikäli hänellä on jatkuva yli kolme kuukautta kes-

tävän hoidon tarve. Hoitotarvikepalveluun liittyy aina hoitosuunnitelma, lähete, ohjaus ja sopi-

van tuotteen löytyminen.  Hoitotarvikkeet annetaan asiakkaalle kunnan/sairaanhoitopiirin voi-

massa olevan hankintasopimuksen mukaan. Ohje koskettaa myös muista kunnista esim. 

maksusitoumuksella tulevia asiakkaita. Hoitava lääkäri tai muu asiakasta hoitava taho tekee 

lähetteen asiakkaan tarvitsemista hoitotarvikkeista. Yksityisten palvelutalojen asukkaat saa-

vat hoitotarvikkeet myös hoitotarvikepalvelusta. Lähete kirjataan hoitotarvikepalveluun säh-

köisessä muodossa LifeCare -potilastietojärjestelmän HT-JAK -lomakkeelle. 
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2. HOITOTARVIKEPALVELU 

 

Hoitava lääkäri tai hoitaja määrittää asiakkaalle pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat 

henkilökohtaiset ja yksilölliset hoitotarvikkeet ja kirjaa ne asiakkaan hoitosuunnitelmaan. 

Tuotteet valitaan pääsääntöisesti hankintasopimustuotteista. Normaaliin hygieniaan ja perus-

hoitoon kuuluvat tuotteet esim. pesuaineet, pyyhkeet ja suojakäsineet asiakas hankkii itse. 

 

Hoitotuotetarpeita arvioitaessa varmistetaan, että asiakkaan käyttämät hoitotarvikkeet ovat 

hänelle sopivia ja niitä käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän jälkeen asiakas saa 

hoitotarvikkeet maksutta hoitotarvikepalvelusta. 

 

3. HOITOTARVIKEPALVELUN YHTEYSTIEDOT 
 
Kyllön terveysasema, Keskussairaalantie 20, Jyväskylä 

Aukioloajat maanantai - keskiviikko klo 9-16 ja torstai - perjantai klo 9-15 

Puhelin 014 2662030 klo 9-14 

 

4. HOITOTARVIKKEET 
 

Avannehoitotarvikkeet  
avannelevy 

avannepussi, tyhjennettävä 

avannepussi, suljettu 

avannepussi, virtsa - avanne 

avannepussi, 1-osainen 

avannekorkit 

huuhtelusetti 

pussin sulkija 

tiivisteet 

suojakalvo 

 

Diabetestarvikkeet 
Tuotteen saaminen edellyttää diabetesdiagnoosia. Asiakkaan yksilölliset hoidon tarpeet on 

tärkeä kirjata hoitosuunnitelmaan, jotta oikeanlainen tuki ja ohjaus asiakkaan kohdalla toteu-

tuvat. Kliininen arvio on tärkeää. Laadukkaan ja turvallisen hoidon toteutumisen kannalta on 

tärkeää, että asiakkaalla on säännölliset kontaktit hoitavaan tahoon: omalääkäriin, omahoita-

jaan tai diabeteshoitajaan. 

 

Mittarit 
Valitaan pääsääntöisesti hankintasopimustuotteista. Rikkoutuneen mittarin tilalle saa uuden. 
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Mittarin pattereita ei jaeta hoitotarvikepalvelusta 

 

Verensokeriliuskat (Käypä hoito. Diabetes 2018) 

monipistoshoito 

yhdistelmähoito 

tablettihoito 

raskausdiabeetikko 

 
Ketoaineliuskat 
verestä 

virtsasta 

erillisen ohjeen mukaan 

 

Insuliinikynien neulat 
Pistoslaitteen neula 

Insuliinikynät, ei varakyniä 

Kertakäyttöruiskut varalle 

 

Insuliinipumpputarvikkeet 
infuusiosetti 

säiliö 

asetin 1 kpl 

kotelo 

suojus 

käyttötarvikepakkaus 

 

Sensorit 
hoitosuunnitelman/lähetteen mukaan 

 

Dialyysitarvikkeet 
setit ja letkustot 

yhdistäjät 

korkit 

liittimet 

dialyysinhoitoon kuuluvat, lähetteessä mai-
nitut hoitotuotteet

 



 

Haavanhoitotuotteet 
Asiakkaan omavastuuaika on 3 kk ja tämän ajan asiakas ostaa haavanhoitotuotteet omalla 

kustannuksellaan. Omavastuuajan täytyttyä asiakas saa lähetteen häntä hoitaneelta taholta 

ja lähete toimitetaan hoitotarvikepalveluun. Tämän jälkeen asiakas saa tuotteet maksutta. 

Haavanhoitajan haavakontrollit ovat tärkeä osa hoitoa. Asiakas saa kahden - neljän viikon 

tuotteet kerralla. Haavanhoitotuotteita ei saa hoitotarvikepalvelusta ennaltaehkäisyyn. Haa-

vanhoidossa haavanhoitotuotteiden kokeilut tehdään yksikössä, jossa asiakasta hoidetaan. 

Haavanhoitaja tai haavan hoitoon perehtynyt hoitaja kontrolloi haavanhoitoa ja tuotteiden ku-

lutusta. 

 

Hapenannon ja hengityksen tuotteet
happiviikset  

happimaskit 

happiletku 

lääkesumutin suukappaleella 

lääkesumutin maskilla 

lääkesumutin, Nebula 

lääkesumutin, suodatin, paineletku, liitin 

 

Ihosairaudet 
Ihotauti potilaille myönnettävien hoitotarvikkeiden jakelun lähtökohtana on lääketieteellisin 

perustein todettu pitkäaikainen ihosairaus, joka on kestänyt vähintään 3 kk. Lopullisen pää-

töksen annettavista hoitotarvikkeista tekee Jyväskylän kaupungin hoitotarvikepalvelun vas-

tuulääkäri. 

 

Mikäli tieto ihosairauden alkamisesta puuttuu, lähete palautetaan täydennettäväksi; Tieto 

edellytetään lähetteeseen. Lähetteessä pitää olla selkeä tieto, milloin ihosairauden hoitoon 

on määritetty kontrolli. Hoidon arvion tekee hoitava taho tai haavanhoitaja. Tapauskohtai-

sesti, yksilöllisen harkinnan perusteella voidaan antaa 1-3 kk tarvikkeet kerralla sillä kulutuk-

sella, joka lähetteeseen on merkitty. Muutoin lähete on kontrollivälin mittainen. 

 

Ihosairauksien hoito on pitkäjänteistä, eikä sen päivittäminen kuukausittain ole realistista.  

Potilaskertomuksesta tulee ilmetä hoitovastuutaho. Monien ihosairauksien vaihteleva kulku 

täytyy huomioida, eikä siten voida uutta omavastuuaikaa asettaa sairauden aktivoiduttua. 

Tällöin on perusteltua antaa asiakkaalle 1 kk tarpeet ja erityisesti kiinnittää huomiota kontrolli-

tarpeeseen. 
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Mikäli asiakas ei käy ole käynyt kontrollissa, lähetetään tieto kontrollitarpeesta hoitavalle ta-

holle. Tässä vaiheessa voidaan antaa asiakkaalle kuukauden tarpeeseen hoitotarvikkeita. 

Jos edelleen asiakas ei ole käynyt kontrollissa, hoitotarvikelähete raukeaa. 

 

Kela korvaa asiakkaalle vain dokumentein (kuitit) todistetut itse hankitut sairauden hoitoon 

syntyneet kustannukset. Jos niiden lisäksi tarvitaan haavanhoitotarvikkeita, ei päällekkäi-

syyttä korvauksissa pääse tulemaan. 

 

Imutarvikkeet 
Lähetteen mukaiset imutarvikkeet saa hoitotarvikepalvelusta. 
 
imukatetrit 

imupussit 

kuplaletku 

yhdistäjät 

 
Maskit 
Hoitotarvikepalvelusta ei jaeta maskeja 
 
Ravinnonsiirtotuotteet  
letkustot 

napit, bolus -letkut 

jatkoletkut 

 
Ruokalaput 
Ruokalaput myönnetään tukemaan omatoimista ruokailua 
 
Suojakäsineet 
Hoitotarvikepalvelusta ei jaeta suojakäsineitä 
 
Pesulaput 
Myönnetään vain täysin vuoteeseen hoidettaville asiakkaille 
 
Trakeostomia tuotteet 
kanyylit 

suodattimet  

puhdistusharjat 

trakeostomia taitokset 

puheläpät 

 
Urinaali- ja anaalitarvikkeet 
kertakatetrituotteet 

kestokatetrit  

virtsankerääjät 

virtsapussi 2000 ml 

virtsapussi 500 ml, 750 ml 

tarranauhat virtsapussiin 
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sulkijat, korkit 

anaali- ja vaginaali tamponit 

ileostooma katetrit 

rektaaliputket 

peräruiskepussit 

suolihuuhtelulaitteet ja tuotteet 

 

Vaipat 
Vaippoja myönnetään lääkärin diagnoosiin perustuen pitkäaikaiseen, yli 3 kk kestäneeseen 

keskivaikeaan ja vaikeaan inkontinenssiin. Asiakas vastaa 3 kk ajan vaippakustannuksista 

itse. Kolmen kuukauden omavastuuaika ei koske esimerkiksi halvauspotilaita tai sellaisia ti-

lanteita, joissa vaippatarve sairauden tai vamman vuoksi on välitön ja jatkuva. Lapsilla vaip-

poja saa 3 ikävuodesta ylöspäin erityistilanteissa (kehitys-/toimintahäiriö) lääkärin lähetteellä. 

Dokumentoidut, toistuvat ja/tai vaikeat ihoreaktiot ovat peruste vaihtaa hankintasopimuk-

sen mukainen vaippa toiseen. Vaippojen erillispäätös tehdään hoitotarvikepalvelussa. Vaipat 

valitaan yksilöllisesti (malli, imuteho, koko) omatoimisuutta tukien hankintasopimuksen mu-

kaisista tuotteista. Vaippojen imukyky vaihtelee 5 dl - noin 3 litraan saakka. Vaipoista teh-

dään kotiinkuljetussopimus. Vaippoja tilataan kotiin kerralla 3 kuukauden tarve. 

 
Vuodesuojat 
Vuodesuojat myönnetään vain täysin vuoteeseen hoidettaville asiakkaille. 

Hoitotarvikepalvelun tai vaippavastaavan myöntämällä erityispäätöksellä massavaipat (60cm 

x 60 cm) myönnetään vain erityistilanteissa (esim. pyörä- tai geriatrista tuolia käyttävät) 

 

 

5. KOTIJAKELUPALVELU 
 

Pitkäaikaissairauden hoitoon asiakas voi tilata hoitotuotteet suoraan kotiin kotijakelun kautta. 

Kotijakelupalvelun järjestelyistä vastaa hoitotarvikepalvelu ja julkisen sekä yksityisen sektorin 

nimetyt vastuuhenkilöt. Vaippojen kotijakelupalveluasiat voi huolehtia myös asiakasta hoitava 

taho (julkisen ja yksityisen sektorin kotihoito tai palveluasumisen vaippavastaavat, joilla on 

käytössä LifeCare –potilastietojärjestelmä). 

 



9 
 

Kotona asuvien jatkotilauksista vastaa asiakas itse, omainen, kotihoidon- tai palveluasumisen 

työntekijä koulutuksen saatuaan. Hoitotarvikepalvelu myöntää sähköiseen kotijakelutilaus oh-

jelmaan tarvittavat tunnukset. Hoitavalta taholta edellytetään LifeCare –potilastietojärjestel-

mää. Vaippavastaavilla on velvollisuus ilmoittaa kotijakeluohjelma käyttäjä muutoksista 

 

Tilausta varten tarvitaan tarkat tiedot asiakkaan käyttämistä hoitotuotteista tuotenumeroi-

neen, arvioitu 3 kk hoitotuotteiden kulutustarve, osoite- ja puhelintiedot. Kotijakelupalveluun 

siirrettyjä tuotteita ei toimiteta automaattisesti 3 kk välein. Hoitotarvikepalvelun kanssa asioi-

daan erityisesti niissä tilanteissa, kun asiakkaan tuotteisiin tulee muutostarpeita. Jakelun kes-

keytyksestä ja/tai loppumisesta tulee ilmoittaa viipymättä hoitotarvikepalveluun. 

 

Paketti toimitetaan kotiin postin tai jakelufirman välityksellä. Toimittaja ilmoittaa ennakkoon 

tulevasta lähetyksestä. Mikäli asiakasta tai häntä hoitavaa tahoa ei tavoiteta toimitukseen liit-

tyen, tuotepaketti palautuu postiin. Posti säilyttää pakettia enintään 2viikkoa. 
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