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Yleisohje hoitotarvikejakelusta 1.4.2016 lähtien 
 
Hoitotarvikejakelu perustuu terveydenhuoltolakiin ja kuntaliiton suosituksiin tarvikejakelusta. 
Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaissairauden hoitoon tarvittavat 
hoitotarvikkeet. Sairauden hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden jakelu perustuu yksilöllisesti määriteltyyn 
tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan arviointiin ja seurantaan. Tavoitteena on 
tukea asiakkaan kotona selviytymistä, toimintakykyä, ja kotihoitoa.  
 
Palveluasuminen rinnastetaan avohuoltoon tarvikejakelussa.  
 
Naantalin kaupunki on osana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ERVA-hankintarengasta ja 
hankinnoissa noudatetaan hankintarenkaan tuotevalikoimaa. 
 

Hoitotarvikkeiden tarpeen arviointi ja tilaukset 
 

 Jokaisesta asiakkaasta toimitetaan hoitavan lääkärin/hoitajan kirjoittama todistus tai kopio 

hoitosuunnitelmasta tarvikkeiden saantia varten.  

o todistuksessa määritellään tarvittava tuote ja määrä.  

o virtsainkontinenssituotteista tekee varastonhoitaja/lähihoitaja päätöksen Käypä hoito-

suosituksen mukaisesti. 

 Erikoissairaanhoidossa määrätyistä hoitotarvikkeista asiakas/palvelutalo toimittaa sieltä 

saamansa todistuksen/haavanhoito-ohjeen hoitotarvikejakeluun. Samalle asiakkaalle 

myöhemmin tullut uusi haavanhoito vaatii uuden todistuksen. 

 Avannetuotteet, insuliinipumpun tarvikkeet ja virtsakatetrit on tilattava ennakkoon, toimitusaika on 

1-2 viikkoa, tilaus tehdään sähköpostilla hoitotarvikkeet@naantali.fi tai  

puhelimitse 02 4362 621 ma – pe klo 12.00-13.00 

 Normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas/potilas hankkii itse (perusvoiteet, 

pesuaineet, pyyhkeet, ja ihon desinfektioaineet, hammasharja ja – tahna, deodorantti, kampa) 

  

mailto:hoitotarvikkeet@naantali.fi
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Diabeetikot  
 
Diabeetikoille annetaan diabeteksen hoidossa ja seurannassa tarpeelliset tarvikkeet hankintarenkaan 
valikoimien mukaisesti. Tuotteiden saaminen edellyttää aina diabetes-diagnoosia. Tarvittaessa asiakas 
voi ostaa lisää tarvikkeita apteekista tai Diabetesyhdistyksen toimistosta.  
 

 Insuliinipumppuun liittyvät tarvikkeet erikoissairaanhoidon suosituksen mukaan (tilattava 
etukäteen) 

 verensokerin mittausliuskat (Käypähoito -suosituksen tarvearvion mukaisesti)  
 

 

 liuskaa /vk   liuskaa / 3 kk 

Monipistoshoitoiset 
T1DM tai T2DM 

25 - 35 300= 6 x 50 
400= 8 x 50 

Yhdistelmähoitoiset 
(insuliini+tabletti) 

8 -12 96 = 2 x 50 
144 = 3 x 50 

Tablettihoitoiset 
4-6 48 – 72 

 

 Insuliinin pistämiseen tarvittavia neuloja saa päivittäisiä pistokertoja vastaavan määrän 
 
Ruokavaliohoidolla oleva asiakas ilman diabetes-diagnoosia hankkii testi-liuskat itse.  
 
Verensokeri mittareiden patterit asiakas hankkii itse. 
 
 

Inkontinenssipotilaat  
 
Virtsa- tai ulosteinkontinenssituotteita myönnetään pitkäaikaiseen, yli kolme kuukautta kestävään  

 keskivaikeaan tai vaikeaan inkontinenssiin 

 Keskivaikea tai vaikea dementia, MMSE alle 17 (pelkästään korkea ikä ei oikeuta maksuttomiin 
vaippoihin, vaan asiakkaalla täytyy olla diagnostisoitu sairaus) 

 Kehitysvammaiset ja vaikeavammaiset tarvittaessa  

 prostataleikatut/höylätyt miehet 

 neurologisesta sairaudesta johtuva virtsankarkailu (esim. MS-sairaus, pareesit jne) 

 yli 3-vuotiaille diagnoosin perusteella keskivaikean ja vaikean virtsanpidätyskyvynpuutteeseen 
 
 
Potilaan hoitosuunnitelmaan tehdään merkintä hoitotarvikkeiden tarpeesta. Yleisesti 3 vaippaa/vrk riittää 
ja vain kahta erityyppistä vaippaa (päivä/yö). Mikäli tarve on suurempi, on tarve arvioida vaipan 
koko/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. 
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Tarvikkeet tilataan hoitotarvikejakelusta/varastolta, ja 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.  

 Kertakäyttöiset virtsapussit 1-2 kpl/vrk 

 Tyhjennettävät virtsapussit 1-2 kpl/viikko 
 
Kotiinkuljetusmahdollisuus. Tilattava etukäteen, toimitusaika 1-2 viikkoa.  
 
Suojakäsineet eivät kuulu jakelun piiriin. 
 

Avannepotilaat  
 
Avannetarvikkeet toimitetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon 
suositusten mukaan. Tilattava etukäteen, toimitusaika 1-2 viikkoa. 
 
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. Lääkäri tai koulutettu haavanhoitaja 
terveyskeskuksessa tekee päätöksen haavanhoitotuotteista. Haavanhoito tarvikkeita annetaan enintään 
kahden viikon tarve kerrallaan.  
 
Jakeluna annetaan peittävät, imevät ja sitovat tarvikkeet sekä hoitavista tuotteista perustarvikkeet. 

Peittävät, imevät ja sitovat, tehdaspuhtaat ja steriilit hoitotarvikkeet ovat: harsotaitokset, 
haavatyynyt, palovammaside, trakeataitokset, elastiset siderullat, putkiharsot, teipit ja 
vanupuikot. 

 
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 jne. 
 
Alle kolmen (3) kuukauden tarpeen asiakas ostaa itse.  
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Muut  
 
Terveyskeskuksen varaston kautta jaetaan hoitavan lääkärin/erikoissairaanhoidon suositusten 
mukaisesti: 

 Trakeostomiaan liittyvät tarvikkeet  

 Imulaitteiden osat (letkut)  

 Peg:n osat  
 
 
Hoitotarvikejakelun piiriin eivät kuulu 
 

 Sängynsuojat ja poikkilakanat, vuoteensuojaksi suositellaan esim. muovitettua froteeta, jota 
myyvät esim. kangaskaupat. 

 

 Kuulokojeiden ja verensokerimittareiden patterit 

 Kaarimaljat 

 Mehupillit 

 Pesukintaat 

 Pesunesteet (apteekista mahd. reseptillä) 

 Perusvoiteet ja muut ihorasvat (apteekista mahd. reseptillä) 

 Ruokaliinat 

 Nenäliinat 

 Juomamukit 

 Atulat 

 Suojakäsineet (poikkeuksena suolentoimitus ja huuhtelut, limaimut, trakeostomianhoito ja 
suojautumista vaativat lääkkeet) 

 Pumpulikäsineet 

 Selluloosavanu (poikkeuksena trakeostomiapotilaille ja limaimujen yhteyteen) 

 Steriilit sidokset (poikkeuksena keskuslaskimokatetrin ja vastaavien kanyylien hoito) 

 Virtsapullot ja alusastiat 

 Pikasiteet, laastarit  

 Keittosuolaliuos ja muut lääkeaineiksi luokiteltavat (apteekista reseptillä)  

 Tukisiteet eli kompressiositeet 

 Käsidesinfektioaineet 

 Suojatakit 
 
 
Tarkistettu 17.3.2016 
 
 
 
 
ylilääkäri 
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TODISTUS HOITOTARVIKKEIDEN SAANTIA VARTEN 
 
  
Nimi: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.  Hetu: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 
 
 
 
DIABETES 
 
VS-mittari: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 
 
Kynäneula: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 
 
Vs-mittaukset: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 
 
 
HAAVAN HOIDON TARVIKKEET 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.  
 
 
INKONTINENSSI TARVIKKEET: 
 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 
 
 
KERTAKATETRI 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.  kulutus/vrk: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 
 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 
 
MUUT TARVIKKEET 
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naantali  ____/____20__                        ___________________________________________ 
   Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/lääkäri 
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TODISTUS HOITOTARVIKKEIDEN SAANTIA VARTEN 
 
  
Nimi: _______________________________________ Hetu: ______________________ 
 
 
DIABETES 
 
VS-mittari: ________________________________________________________________ 
 
Kynäneula: ________________________________________________________________ 
 
Vs-mittaukset: _______________________________________________________________ 
 
 
HAAVAN HOIDON TARVIKKEET 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
INKONTINENSSI TARVIKKEET: 
 
Inkontinenssin muoto: _____________________________________________________________ 
 
Haitta-aste: _____________________________________________________________________ 
 
 
KERTAKATETRI 
 
________________________________________________  kulutus/vrk: _________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

MUUT TARVIKKEET 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Naantali  ____/____20__                        ___________________________________________ 
   Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/lääkäri 


