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Ohje maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelusta  
 

Yleiset perusteet hoitotarvikkeille 

Naantalin kaupunki jakaa pitkäaikaissairaille maksuttomia hoitotarvikkeita osana 
kansanterveystyöhön kuuluvaa kunnan asukkaiden avo- ja kotihoitoa. Maksuttomien hoitovälineiden 
ja hoitotarvikkeiden jakelussa noudatetaan Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden 
johtoryhmän 28.4.2022 hyväksymiä toimintaperiaatteita ja jakeluohjetta. Tämä ohje korvaa 
aiemmat Naantalin kaupungin ohjeet hoitotarvikkeiden jakelusta.  

Sairaanhoitopalveluihin sisältyy hoito ja hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden 
hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotihoidon ja kotisairaalan yhteydessä annettavat 
hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät 
hoitoon (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 24–25§).  

Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan pitkäaikaisen sairauden kotona tapahtuva hoito ja seuranta, 
tukea itsehoitoa, toiminta- ja työkykyä, parantaa elämänlaatua sekä sitoutumista hoitoon. 
Palveluasuminen rinnastetaan avohuoltoon tarvikejakelussa. Pitkäaikaisen sairauden hoitoon 
liittyvät ja omatoimisen selviytymisen kannalta välttämättömät hoitotarvikkeet ovat käyttäjälleen 
maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 5§). 

Potilaalla on oikeus saada hoitotarvikkeisiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa terveydenhuollon 
ammattihenkilöiltä. Hoitotarvikejakeluun kuuluu läheisesti hoitotarvikkeen käyttöön liittyvä 
sairaanhoidollinen ja yksilöllinen ohjaus ja neuvonta. Hoitotarvikkeet on tarkoitettu vain asiakkaan 
henkilökohtaiseen käyttöön ja hoitotarvikkeiden käytössä on noudatettava valmistajan antamia 
käyttö- ja säilytysohjeita.  

Hoitotarvikkeiden valintaa ohjaavat potilaan yksilöllinen tarve, terveydenhuollon ammattihenkilön 
arvio tarpeesta sekä hoitovälineiden ja -tarvikkeiden kilpailutusta koskeva hankintalainsäädäntö.  
Potilaalle myönnetään ensisijaisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ERVA-hankintarenkaan 
kilpailutuksissa valittujen yritysten tuotteita.  

Hoitosuunnitelma ja hoitotarvikkeen käyttöön liittyvät seurantatiedot kirjataan ja päivitetään 
potilastietojärjestelmään.  
 

Hoitotarvikkeiden tarpeen arviointi  

Hoitotarvikkeiden jakelu perustuu yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittää terveydenhuollon 
ammattihenkilö. Tarve määritetään hoitosuunnitelmassa, johon on merkitty selkeästi 
lääketieteellinen syy, diagnoosi, hoitoaika, tuotteen nimi, REF-tuotenumero, koko ja tarvittava 
määrä.  
 
Hoitotarvikkeita jaetaan pitkäaikaisen sairauden aiheuttamaan vähintään (3) kolme kuukautta 
kestäneeseen tarpeeseen.  Varmuudella pysyvässä tarpeessa sekä diabetes-, dialyysi-, happi- ja 
hengitys-, avannetarvikkeiden ja virtsaamistarvikkeiden kohdalla, tarvikkeet jaetaan heti. 
Inkontinenssituotteita jaetaan keskivaikeaan ja vaikeaan inkontinenssiin. 
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Tarve hoitotarvikkeista ja hoitotarvikkeen käyttöön liittyvät seurantatiedot kirjataan 
potilastietojärjestelmään HOI-lehdelle, apuvälineet ja hoitotarvikkeet otsikon alle. Jos asiakkaan 
hoitotarvikkeen tarve muuttuu tilapäisesti, tarve kirjataan HOI-lomakkeelle. Hoitotarvikejakelun 
henkilökunnalla on oikeus pyytää tarvittaessa uusi päätös. 

Virtsainkontinenssituotteista tekee tarvearvion terveydenhuollon ammattilainen ja päätöksenteossa 
käytetään Käypä hoitosuositusta.  
Lisätietoa Erottelupistelomake virtsainkontinenssin alustavaan erotusdiagnostiikkaan 
(terveysportti.fi)  Haitta-astelomake virtsainkontinenssin selvittelyyn (terveysportti.fi) 
Erikoissairaanhoidossa määrätyistä hoitotarvikkeista asiakas toimittaa sieltä saamansa 
todistuksen/haavanhoito-ohjeen hoitotarvikejakeluun. Samalle asiakkaalle myöhemmin tullut uusi 
hoitotarviketodistus toimitetaan hoitotarvikejakeluun.   
 
Normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas/potilas hankkii itse (perusvoiteet, 
pesuaineet, pyyhkeet, ja ihon desinfektioaineet, hammasharja ja – tahna, deodorantti, kampa)  
 
Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvat tuotteet 

Diabetestarvikkeet 

Diabeetikoille annetaan diabeteksen hoidossa ja seurannassa tarpeelliset tarvikkeet 
hankintarenkaan 
valikoimien mukaisesti. Tuotteiden saaminen edellyttää aina diabetesdiagnoosia. Mittausliuskojen 
vähimmäistarve määritellään Insuliinipuutosdiabeteksen ja  Tyypin 2 diabeteksen hoitosuositusten 
mukaisesti ja yksilöllinen mittausten tarve arvioidaan yhdessä diabeteshoitajan ja lääkärin kanssa ja 
kirjataan hoitosuunnitelmaan. Tarvittaessa tuotteita ja tarvikkeita voi ostaa apteekeista tai muilta 
toimijoilta.  
 

• Tablettihoitoinen diabetes ⇒ kerrallaan toimitetaan hoitotarvikkeita kuuden (6) kuukauden 
ajaksi.   

• Insuliinihoitoinen diabetes ⇒ kerrallaan toimitetaan hoitotarvikkeita neljän (4) kuukauden 
ajaksi 

• Insuliinipumppuhoitoinen diabetes ⇒ kerrallaan toimitetaan hoitotarvikkeita neljän (4) 
kuukauden ajaksi. 

• Insuliinipumppuun liittyvät tarvikkeet erikoissairaanhoidon suosituksen mukaan (tilattava 
etukäteen) 

• verensokerin mittausliuskat (Käypähoito -suosituksen tarvearvion mukaisesti) 
• ketoaineliuskat 1 tyypin diabetes, yksilöllinen tarve 
• sensoreita 8 kpl neljän (4) kuukauden ajaksi - Vialliset sensorit tai lukijalaitteet 

reklamoidaan suoraan laitteen maahantuojalle! Näitä ei korvata terveyskeskuksesta. 
 

Inkontinenssitarvikkeet 

Inkontinenssituotteita annetaan pitkäaikaisesta sairaudesta, yli kolme (3) kuukautta, aiheutuvaan 
keskivaikeaan tai vaikeaan inkontinenssin hoitoon. Inkontinenssituotteet ovat sopimustuotteita.  
Inkontinenssissa on kolme vaikeusastetta lääketieteellisten esi- ja tutkimustietojen pohjalta: 
• lievä inkontinenssi: virtsa karkaa harvoin tai ponnistaessa (asiakas kustantaa vaipat, tippasuojat 

ja pikkuvaipat itse) 
• keskivaikea inkontinenssi: virtsa karkaa usein, määrä noin 1,5 dl kerrallaan (tippasuoja ja 

pikkuvaippa eivät riitä) 
• vaikea inkontinenssi: virtsa karkaa myös levossa, täysin kasteleva 

https://www.terveysportti.fi/xmedia/extra/ykt/inkontinenssi_erottelu.pdf
https://www.terveysportti.fi/xmedia/extra/ykt/inkontinenssi_erottelu.pdf
https://www.terveysportti.fi/xmedia/extra/ykt/inkontinenssi_haitta.pdf
https://www.kaypahoito.fi/hoi50116#s12
https://www.kaypahoito.fi/hoi50056
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Pitkäaikaissairaudet, jotka voivat aiheuttaa keskivaikeaa tai vaikeaa inkontinenssia 

• keskivaikea tai vaikea muistisairaus   
• kehitysvamma 
• neurologinen sairaus tai vamma  
• lantionalueen syöpäsairaus ja sädehoidon jälkitila 

 
Yli 3-vuotiaille inkontinenssituotteita annetaan diagnoosin perusteella keskivaikean ja vaikean 
virtsanpidätyskyvynpuutteeseen. 
 
Vaipat 
Potilaan hoitosuunnitelmaan tehdään merkintä tarpeesta. Yleisesti 3 vaippaa/vrk riittää ja vain kahta 
erityyppistä vaippaa (päivä/yö). Mikäli tarve on suurempi, arvioidaan tarvetta vaipan koon/malli 
uudelleen. Vaippoja saa maksimissaan 5 vaippaa/vrk-kulutus.  
Ns. housuvaippoja käytetään silloin, mikäli se on asiakkaan omatoimisuuden tukemisen vuoksi 
tarpeellista esim. asiakas, joka käy itse WC:ssä, mutta ei saa verkkohousuja ja muotovaippaa 
asiallisesti paikalleen. 

• vaipat 1–5/vrk 
• housuvaipat 2 kpl/vrk tukemaan omatoimisuutta 
• verkkohousut 1–2 kpl/kk 

 
Hoitotarvikejakelussa tehdään ensimmäinen tilaus ja kotiinkuljetussopimus. Myönnetyt 
inkontinenssituotteet toimitetaan asiakkaalle kotiinkuljetuksena 4 kertaa vuodessa. Mikäli asiakas 
toivoo jakelua tiheämmin, niin ylimääräiset toimituskerrat tulee maksaa itse.  
 
Muut inkontinenssituotteet  

• Kertakäyttöiset katetrit 5–6/vrk.  
• Kestokatetrit (silikoni) 
• Kertakäyttöiset virtsapussit 1–2 kpl/vrk  
• Tyhjennettävät virtsapussit 1–2 kpl/viikko  
• reisipussit, narupussit, urinaalit/virtsankerääjät/anaalitampoonit/reisitarranauhat 

 
Tuotteilla on kotiinkuljetusmahdollisuus. Tuotteet on tilattava etukäteen, toimitusaika 1–2 viikkoa.  
Suojakäsineet eivät kuulu jakelun piiriin.  
 

Avannetarvikkeet 

Avannetarvikkeet toimitetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon 
suositusten mukaan kotitoimituksena. Avannetuotteet toimitetaan asiakkaalle 3 kuukauden välein 
ja asiakas voi tilata tuotteet itse suoraan toimittajalta ennen tarvikkeiden loppumista, noin 1–2 
viikkoa ennen tai joissakin tuotteissa sopia määräajoin tehtävän toimituksen.   
 

• 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) 

o avannekorkit 1 kpl/vrk 
o avannevyö 2 kpl/vuosi 
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o huuhtelusetti 1–2 kpl/vuosi 
o tiivisterengas 1 kpl/kk 
o tiivistepastat 2–4 kpl/viikko 
o liimanpoistoaine 12 kpl/vuosi 
o suoja-aine 4 kpl/vuosi 

 
Normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas hankkii itse esim. pesuaineet, 
pyyhkeet, suojakäsineet ja pesuvoiteet.  
 

Haavanhoitotuotteet  

Haavanhoitotarvikkeet annetaan asiakkaalle yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti 
pitkäaikaisessa, yli kolme (3) kuukautta kestävässä haavanhoidossa. Hoitosuunnitelmaan tulee 
kirjata hoidon toteutus ja seuranta sekä haavan hoidosta vastuussa oleva lääkäri tai hoitaja. 
Kroonisissa haavoissa omavastuu on vain kerran. Lääkäri tai koulutettu haavanhoitaja 
terveyskeskuksessa tekee päätöksen haavanhoitotuotteista. 
 
Ilman omavastuu aikaa hoidetaan 

• valtimo- tai laskimoperäinen haava mm. säärihaava 
• neuropaattinen ja diabeettinen haava 
• reumaattinen haava 
• haavautuva ihotulehdus (Erisypelas, pyoderma gangrenosum, necrobiosis lipoidica) 
• syöpähoidon aiheuttamat ihokomplikaatiot 
• 2–3 asteen, yli kämmenen laajuiset palovammat (pinta-ala 1 %) 

 
Haavanhoidon tarvikkeita (sopimustuotteet) annetaan enintään kuukauden tarve kerrallaan. 
Jakeluna annetaan peittävät, imevät ja sitovat tarvikkeet sekä hoitavista tuotteista perustarvikkeet.  
 
Peittäviä, imeviä ja sitovia, tehdaspuhtaita ja steriilejä hoitotarvikkeita ovat  

• harsotaitokset 
• haavatyynyt 
• palovammaside 
• trakeataitokset 
• elastiset siderullat 
• putkiharsot 
• teipit 

 
Haavapintaan laitettavat hoitavat haavanhoitotuotteet jaetaan asiakkaalle hoitavien 
perustuotteiden osalta.  
 
Lääkeaineisiin rinnastettavat sidokset, voiteet ja liuokset asiakas ostaa itse. Haavan parannuttua, 
asiakas hankkii itse haavan ehkäisemiseen tarvittavat tuotteet, esim.  kompressiositeet, putkisukat, 
pehmusteet. 

 
Muut tarvikkeet 

Hoitotarvikkeista saa hoitavan lääkärin tai erikoissairaanhoidon suositusten mukaisesti 
• Trakeostomiaan liittyvät tarvikkeet  
• Imulaitteiden osat (letkut)  
• Peg:n osat  
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Hoitotarvikejakelun piiriin eivät kuulu  

• atulat, pinsetit, kyretit 
• Insuliinipumppuvyöt, kotelot 
• Haavanhoitotuotteet (joiden tarve on alle 3 kuukautta), haavataitokset, pikasiteet, laastarit 
• kuulokojeiden ja verensokerimittareiden patterit 
• lääkkeelliset liuokset ja tuotteet mm. keittosuola, haavanhoitoliuokset, geelit, hunajat, 

steriili vesi, käsidesi, voiteet, desinfektioaineet 
• pesuvoiteet, pesupyyhkeet, pesulaput 
• pumpulikäsineet 
• ruokalaput, juomamukit, mehupillit, kaarimaljat 
• selluloosavanu (poikkeuksena trakeostomiapotilaat ja limaimujen yhteydessä)  
• steriilit sidokset (poikkeuksena keskuslaskimokatetrin ja vastaavien kanyylien hoito) 
• suojakäsineet (poikkeuksena suolentoimitus ja huuhtelut, limaimut, trakeostomianhoito ja 

suojautumista vaativat lääkkeet) 
• suojatakit, esiliinat, suojakäsineet, kengänsuojat, nenäliinat 
• tippasuojat, pikkuvaipat, vuodesuojat, saniteettivaipat (kroonikkovaipat)  

o vuoteensuojaksi suositellaan esim. muovitettua froteeta, jota myyvät esim. 
kangaskaupat 

• tukisiteet eli kompressiositeet, kinesioteipit 
• virtsapullot ja alusastiat   

 
Hoitajien tarvitsemat hoitotarvikkeet, mm.  hanskat ja pesulaput kustantaa se yksikkö, joka hoitaa 
potilasta. 
 
Jakeluohje perustuu tietoon eri hoitotarvikkeiden ominaisuuksista (esimerkiksi vaippojen 
imukykyisyys, pintakuivuus, hävitys jne.)  ja ohjeellisista hoitosuosituksista (esimerkiksi 
diabeetikoiden Käypä Hoito -suositus), infektioiden torjuntaan liittyvistä ohjeista jne. 
Hoitotarvikejakelun ohjeesta ja tuotevalikoimasta voidaan poiketa lääketieteellisestä tai 
hoidollisesta syystä ylilääkärin päätöksellä. Ulkokuntalaisille asiakkaille hoitotarvikkeita jaetaan 
hoitosuunnitelman tai maksusitoumuksen perusteella ja hoitovastuu on kotikunnalla. Mikäli 
ulkokuntalainen asiakas on käyttänyt terveydenhuoltolain 48 §:n mukaista laajennettua hoitopaikan 
valintaoikeuttaan ja valinnut hoitopaikakseen Naantalin terveyskeskuksen, kuuluu hänelle myös 
hoitotarvikejakelun palvelut.  
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