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1 MAKSUTON HOITOTARVIKEJAKELU 

 

Maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelu perustuu terveydenhuoltolakiin 

(1326/2010), lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

(734/1992), sekä sosiaali- ja terveysministeriön antamaan 

viranomaisohjaukseen. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon 

yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset tarvikkeet sisältyvät 

hoitoon (1326/2010).  

 

Maksuttoman hoitotarvikejakelun lähtökohtana on lääketieteellisin perustein 

todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta.  

 

Päätöksen hoitotarvikkeista tekee lääkäri tai muu terveydenhuollon 

ammattihenkilö, joka on vastuussa asiakkaan hoidosta, ja joka kirjoittaa 

maksuttomia hoitotarvikkeita koskevan lähetteen. Hoitotarvikkeiden 

yksilöllisesti määritelty tarve kirjataan asiakkaan hoitosuunnitelmaan, jonka 

jälkeen terveydenhuollon ammattilainen seuraa säännöllisesti asiakkaan 

tarvetta hoitotarvikkeille. 

 

Hoitotarvikkeiden valintaa ohjaa asiakkaan yksilöllisen tarpeen ja 

terveydenhuollon ammattihenkilön arvion lisäksi hoitovälineiden ja 

tarvikkeiden kilpailutusta koskeva hankintalainsäädäntö. Mikäli asiakas 

haluaa hankintavalikoiman ulkopuolisen tuotteen, joutuu hän sen itse 

hankkimaan ja kustantamaan. Jakeluohjeesta poikkeaminen käsitellään 

asiakaskohtaisesti erillisprosessin kautta. 

 

Terveydenhuollolla ei ole velvollisuutta luovuttaa asiakkaalle sellaisia 

hoitotarvikkeita, joiden tarve on todettu muualla kuin julkisessa 

terveydenhuollossa. Julkinen terveydenhuolto ei myöskään ole velvollinen 

korvaamaan hoitotarvikkeita, joita henkilö tai vakuutuslaitos on tilannut 

suoraan tavarantoimittajalta. Omatoimiseen sairaanhoitoon käytettävien 
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hoitotarvikkeiden myöntämisen edellytyksenä on siten voimassa olevien 

ohjeiden mukainen julkisen terveydenhuollon lääkärin tai muun 

terveydenhuollon ammattihenkilön laatima kirjallinen lähete sekä yksilöllinen 

hoitosuunnitelma. Yksityissektorilla kirjattu lähete tai hoitosuunnitelma 

tarkistetaan ennen toimeenpanoa. 

 

Pitkäaikaispäätöksellä laitoksessa olevalle ei luovuteta tarvikkeita 

hoitotarvikejakelusta. Kodinomaisessa ympäristössä (esim. palvelutalot) 

asuva asiakas sen sijaan on oikeutettu saamaan hoitotarvikkeet 

hoitosuunnitelman mukaisesti. 

 

Asiakas saa hoitotarvikkeensa siitä hoitotarvikeyksiköstä, missä hänellä on 

terveydenhuollon hoitosuhde.  

 

1.1 Lähete maksuttomiin hoitotarvikkeisiin 

 

Maksuttomiin hoitotarvikkeisiin tarvitaan aina lähete. Päätöksen 

hoitotarvikkeista tekee lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö, 

joka kirjoittaa maksuttomia hoitotarvikkeita koskevan lähetteen. Mikäli 

asiakkaan hoitoon tulee myöhemmin muutoksia, jotka vaikuttavat 

hoitotarvikkeiden laatuun tai määrään, tarvitaan aina uusi lähete.  

 

Maksuttomia hoitotarvikkeita koskevassa lähetteessä tulee näkyä: 

 

• lääketieteellinen syy, diagnoosi (ICD-10:n mukainen koodi sen 

sairauden mukaan, minkä vuoksi hoitotarvikkeita esitetään 

annettavaksi). Tarvittaessa täydentäviä diagnooseja kuten esim. 

inkontinenssissa mahdollinen orgaaninen syy 

• hoitosuunnitelma 

• lääkkeet, jotka vaikuttavat hoitotarvikkeiden myöntämiseen 

• hoitopaikka, etenkin jos hoitopaikka on muu kuin oma terveysasema 
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• arvioitu kesto hoitotarvikkeille (pysyvä tai väliaikainen) 

• tuote / merkki sekä välttämättömät REF numerot 

• tuotteiden määrä. Täytettävä aina yksityiskohtaisesti määrä/vrk tai vko 

tai kk 

• tarvittaessa koko, esimerkiksi insuliinikynäneulan pituus 

• poikkeusperustelu. Perustelu sille, miksi ohjeen mukainen määrä 

ylitetään. Tämän jälkeen jakeluohjeesta poikkeaminen käsitellään 

asiakaskohtaisesti erillisprosessin kautta 

• terveydenhuollon ammattihenkilön allekirjoitus, yhteystiedot. 

 

Puutteelliset lähetteet palautetaan lähettävään yksikköön. 

 

1.2 Asiakkaiden rekisterinpito 

 

Hoitotarvikejakelusta vastaavan hoitajan tehtäviin kuuluu hoitotarvikkeiden 

kulutuksen seuranta ja kirjaaminen. Asiakkuus ja kaikki asiakkaan saamat 

hoitotarvikkeet ja niiden määrät kirjataan käytössä olevaan 

potilastietojärjestelmään. 

 

1.3 Tilaaminen 

 

Hoitotarvikkeiden tilaaminen ja toimitus tapahtuu yksikkökohtaisten ohjeiden 

mukaisesti. Tarkempaa tietoa saat terveydenhuollostasi vastaavasta 

hoitotarvikeyksiköistä. 
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2 DIABEETIKON HOITOVÄLINEET 

 

2.1 Verensokerimittarit 

 

Asiakkaalle luovutetaan käyttöön yksi perusmittari. Jos asiakkaalla on 

käytössä useita eri mittareita, hän saa tarvitsemansa mittaliuskat yhteen 

mittariin. Verensokerimittareita annetaan ja vaihdetaan tarvittaessa. 

Varamittaria ei luovuteta. 

 

Lapsipotilaiden mittaritarpeesta tehdään aina erikoissairaanhoidossa 

yksilöllinen tarvearvio, jonka perusteella myönnetään tarvittava mittari / 

tarvittavat mittarit.  

2.2 Verensokerin mittaliuskat 

 

Päivittäisestä omaseurannasta ei ole osoitettu lisähyötyä, jos HbA1c-arvo on 

tavoitteen mukainen, eikä potilas käytä hypoglykemioille altistavia lääkkeitä. 

  

Omamittausten tarve vaihtelee muun muassa hoitomuodon, 

glukoositasapainon, hypoglykemiaherkkyyden, päivärytmin ja potilaan oman 

valmiuden mukaan. Omamittausten tarve, ajankohta ja numeeriset tavoitteet 

määritetään yksilöllisesti ja yhteistyössä diabeteksen hoidon ammattilaisten 

ja potilaan kanssa. 

 

Hoitosuunnitelmassa tulee olla kirjattuna hoidon tarve, hoidon tavoite, hoidon 

toteutus, hoidon keinot (esim. lääkitys, yhdessä potilaan kanssa sovitut 

päivittäiset teot, elintapamuutokset ja verenglukoosin mittaustiheys), tuki, 

seuranta ja arviointi (esim. seuraava vastaanottokäynti mahdollisine 

laboratoriokokeineen). Lähetteen hoitotarvikkeisiin kirjoittaa terveysaseman 

lääkäri / sairaanhoitaja / terveydenhoitaja, joka vastaa hoidon seurannasta. 
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Diabeetikolla tulee olla selkeät numeeriset ja toiminnalliset 

omahoitotavoitteet. Kerran vuodessa tulee tehdä kattavampi tarkastus sekä 

tehdä arvio diabeetikon tuen ja ohjauksen tarpeista. 

 

Ruokavaliohoitoisten diabeetikkojen verensokeriseuranta tapahtuu 

ensisijaisesti vastaanottokäyntien yhteydessä. Verensokerimittari annetaan 

ruokavaliohoitoisen diabeetikon käyttöön vain silloin, kun kotiseurannalla on 

hoidon kannalta erityistä merkitystä (esim. huonon hoitotasapainon 

selvittelyyn ja lääkehoidon aloitusta harkittaessa lääkärin tai diabeteshoitajan 

harkinnan mukaisesti). 
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Taulukko 1. Glukoosipitoisuuden omamittaus ja mittausliuskojen 

vähimmäistarve. Yksilöllinen mittausten tarve arvioidaan yhdessä 

diabeteshoitajan ja lääkärin kanssa ja kirjataan hoitosuunnitelmaan. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Tilanne Tarkoitus Mittausajankohdat Tavoite 

glukoosi-

pitoisuu-

den 

osalta 

Liuska-

tarve 

viikossa 

Tarpeen 

kesto 

Pitkäaikaiset tarpeet 

Insuliininpuutos

diabetes tai 

monipistoshoito 

Glukoositas

on 

muutoksen 

havaitse-

minen 

Ateriaparimittaukset: 

(ennen ateriaa ja 2 

tuntia aterian 

aloittamisen jälkeen) 
Ilta-aamumittaukset: 

Mittaukset 

nukkumaan 

mennessä (3–4 

tuntia iltapalan 

jälkeen ja 

seuraavana aamuna 

ja tarvittaessa 

tehtävät mittaukset) 

Korkeinta

an 2–3 

mmol/l:n 

muutos 

56 Pysyvä 

Diabetes ja vain 

perusinsuliini tai 

muu 

hypoglykemialle 

altistava 

hoitomuoto 

Glukoositas

on 

muutoksen 

havaitse-

minen 

Ateriaparimittaukset 
ja ilta-

aamumittaukset 

Korkeinta

an 2–3 

mmol/l:n 

muutos 

21 Pysyvä 

Diabetes ja 

hoitomuoto, 

joka ei altista 

hypoglykemialle 

Glukoosi-

tasapainon 

muutoksen 

havaitse-

minen 

Ilta-aamumittaukset 

tai 

ateriaparimittaukset 

Korkeinta

an 2–3 

mmol/l:n 

muutos 

Yksilöllinen, 

2–14 

Pysyvä 

Lisätarve 

Vaihteleva 

päivärytmi ja 

elämäntilanteet 

Hyper- tai 

hypogly-

kemian 

toteaminen 

Ateriapari- ja ilta-

aamumittaukset, 
Liikunnan 

yhteydessä, 
Sairastuessa 

Tasainen 

glukoosi-

pitoisuus 

Yksilöllinen Yksilöllinen 
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2.3 Ketoaineiden mittaliuskat 

 

Luovutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan insuliinipuutosdiabeetikoille sekä 

vaikeaa epilepsiaa sairastaville lapsille erikoissairaanhoidon hoitavan 

lähetteen perusteella. 

 

2.4 Verinäytteenottolaite 

 

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. 

 

2.5 Lansetit verinäytteenottoa varten 

 

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. 
 

Verinäytteenottolansettia voi käyttää 1-6 kertaa, tai 1-3:n vuorokauden ajan 

hyvissä olosuhteissa. 

 

2.6 Insuliiniruiskut ja insuliinikynien neulat 

 

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Pistosvälineiden (neulojen ja 

ruiskujen) vaihtamista suositellaan joka pistoskerta. 

 

2.7 Insuliinikynät 

 

Kestokäyttöisiä insuliinikyniä luovutetaan 1 kpl/vuodessa kutakin pistettävää 

insuliinilaatua kohti.  

 

Normaalikäytössä rikkoutuneen insuliinikynän tilalle annetaan uusi. Jos 

insuliinikynä katoaa tai rikkoutuu huolimattomuuden takia, asiakas hankkii 

uuden kynän itse. 
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Matkoja varten ei luovuteta ylimääräisiä insuliinikyniä. Varalle annetaan 

kiinteäneulaiset kertakäyttöruiskut.  

 

2.8 Insuliinipumpputarvikkeet 

 

Pääsääntöisesti asiakas hankkii insuliinipumpun erikoistarvikkeet 

(pumppukohtaiset erikoisparistot, vyöt, laukut, valjaat) itse.  

 

Pumppuun tarvittavia paristoja luovutetaan erikoissairaanhoidon lähetteen 

mukaan. 

 

Infuusiosetit 1-4 kpl/vko 

Insuliinisäiliöt 1-4 kpl/vko 

Kanyylit 2-3 kpl/vko 

Asettimet 1-2 kpl/vuosi 

Insuliinipumpun paristot 1 kpl/vko 

Kaukosäätimen paristot 1 kpl/vko 

Käyttötarvikepakkaus 4 kpl/vuosi 

Kiinnitysvyöt 1 kpl/vuosi 

Suojakotelo aikuisille  1 kpl/vuosi 

Suojakotelo lapsille 2 kpl/vuosi 

Läpinäkyvä kalvoside iho-

ongelmissa 

2-3 kpl/vko 

 

 

2.8.1 Sensoroivaa insuliinipumppua käyttävien diabeetikoiden 

sensorit 

 

Sensoroivaa insuliinipumppua käyttäville diabeteslapsille ja -nuorille 

myönnetään erikoissairaanhoidon (julkinen terveydenhuolto) lääkärin 

lähetteellä tarvittavat sensorit.  
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Aikuisille myönnetään sensoreita erikoissairaanhoidon harkitsemalla 

lähetteellä.  

 

Sensoreiden tarve ja määrä arvioidaan kerran vuodessa. 

 

2.8.2 Sensoroiva verensokerin seurantajärjestelmä insuliinipuutos-

diabeetikoille eli tyypin 1. diabeetikoille 

 

Sensoroivan verensokerimittarin tarve arvioidaan hoitavassa yksikössä joko 

erikoissairaanhoidossa, diabeteskeskuksessa tai terveysaseman diabetologin 

hoidossa. Sensoreita annetaan 3 kk välein, 6+7+6+7 sensoria / 12kk. 

 

Seurantajärjestelmä on tarkoitettu seuraaville erityisryhmille: 

 

• diabeetikoille, joilla on vakavia hypoglykemioita tai ongelmallinen 

hypoglykemiataipumus, ja joilla on tarvetta jatkuvaan tai usein 

toistuvaan glukoosisensorointiin 

 

• raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville tyypin 1 diabeetikoille 

(sekä imettäville äideille), jotka mittaavat verensokerin 8-10 kertaa 

päivässä 

 

• hypoglykemiapelkoisille tyypin 1 diabeetikoille, jotka mittaavat 

verensokerin yli 6 kertaa päivässä  

 

• henkilöille, joilla on sellainen työ, että sormenpäämittauksien 

suorittaminen on vaikeaa tai joilla on huono ääreisverenkierto. Esim. 

työ, jossa kädet likaantuvat tai tarvitaan herkkää sormenpäiden tuntoa 

(esim. maatalouslomittajat, autonasentajat, muusikot) 

 

• pistospelkoisille diabeetikoille, jotka eivät pistospelon takia tee 

verensokerin omaseurantaa 
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• lapsille / nuorille (alle 25 v) 

 

• dialyysi- ja elinsiirtopotilaille (6 kk siirron jälkeen) 

 

• muille pitkäaikaissairaille, joissa on vaikutusta glukoositasoon. Näitä 

syitä ovat mm. usein toistuvat infektiot, imeytymisongelmat tai 

kortisonikuurit 

 
• kausittaisen sensoroinnin vaihtoehdoksi. 

 

 

Potilaan tulee sitoutua tarkkailemaan verensokeriaan eli tekemään 

sensorointia yli 6 kertaa vuorokaudessa. Vastaanotolla seurataan potilaan 

sitoutumista lukulaitteen/aktiiviseen käyttöön. 

 

Seuraaviin asioihin kiinnitetään huomiota: 

 

• käyttökerrat 

• hoitotasapainon paraneminen 

• hypoglykemioiden väheneminen 

• verensokerin vaihtelevuuden väheneminen. 

 

 

Mikäli sensorin käyttö ei ole sovitun mukaista, eikä sensoria käytetä 

aktiivisesti tai siitä ei todeta olevan hyötyä, koekäyttö tai käyttö loppuu ja 

verensokerin seurantaa jatketaan tavallisella verensokerimittarilla. 

 

Sensoria käyttävät asiakkaat saavat 1-3 purkkia verensokeriliuskoja/ 

kuukausi. Glukoosisensorin tueksi voidaan myöntää yksilökohtaiseen 

tarpeeseen perustuen 1 hoitotuote glukoosisensorin alle (esimerkiksi 

ihonsuojasuihke) sekä 1 hoitotuote päälle (esimerkiksi haavakalvo).  
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Tyypin 2 diabeetikkojen verensokeriseurantaan ei myönnetä 

glukoosisensoria. Jos tyypin 2 diabeetikolle myöhemmin muodostuu 

insuliinipuutos, se tulee olla kirjattuna lähetteeseen perustein, jotka tukevat 

insuliinipuutosdiagnoosia. Lähete käsitellään tämän jälkeen 

asiakaskohtaisesti erillisprosessin kautta. 

 

3 UROLOGISET HOITOVÄLINEET 

 

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. 

3.1 Virtsakatetrit 

 

Kertakäyttöiset katetrit 1-6 kpl/vrk 

Laajentava katetri (miehille) hoitosuunnitelman mukaisesti 

Kestokatetrit hoitosuunnitelman mukaisesti 

Erikoiskatetrit hoitosuunnitelman mukaisesti 

Subrapubinen katetri hoitosuunnitelman mukaisesti 

Katetritarvikkeet hoitosuunnitelman mukaisesti 

Katetrin juureen asetettava sidetaitos 1-2 kpl/vrk 

Ihoteippi 1 rll/kk 

 

 

3.2 Virtsankeräyspussit 

 

Virtsankeräyspussi 1-3 kpl/vko 

Narupussi tarpeen mukaisesti 

Pyelostomiakatetripussit suodattimella 1-2 kpl/vko 

Pyelostomiakatetripussien 

kiinnitysteippi 

1-2 kpl/vko 
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3.3 Virtsankeräyspussin kiinnitykseen  

 

Kiinnityslahje 1-4 kpl/vuosi 

Kiinnitysnauhat 1-4 kpl/vuosi 

Virtsankeräyspussin muovinen 

kiinnitysteline 

tarpeen mukaan 

 

HUOM: kiinnityslahje, -nauhat eivät ole kertakäyttöisiä, kestävät useita 

pesukertoja. 

 

3.4 Ulkoinen virtsankerääjä 

 

Ulkoinen virtsankerääjä 1-3 kpl/vrk 

Toistokatetroiville 1-6 kpl/vrk 

 

3.5 Inkontinenssituotteet  

 

3.5.1 Inkontinenssisuojat 

 

Virtsainkontinenssissa erotetaan kolme vaikeusastetta. Inkontinenssin 

diagnoosi ja aste määritetään esitietojen ja kliinisten tutkimustulosten 

pohjalta. 

 

Aste 1 lievä: Virtsa karkaa harvoin tai ponnistettaessa. Asiakas hankkii 

tuotteen itse. 

 

Aste 2 keskivaikea: Keskivaikeassa inkontinenssissa virtsa karkaa useita 

kertoja päivässä ja määrä on n.1,5 dl kerrallaan. 

 

Aste 3 vaikea: Virtsa karkaa asennosta huolimatta koko ajan = täysin kasteleva 

(pidätyskyvytön). 
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Ennen inkontinenssituotteiden pitkäaikaista käyttöä tulee selvittää, 

voidaanko inkontinenssia hoitaa tai sen astetta lieventää muilla tavoin (esim. 

fysioterapia, lääkitys, leikkaus). Tällöin oikeutta hoitotarvikkeisiin ei 

välttämättä synny. 

 

Inkontinenssisuojia myönnetään diagnostisoidusta sairaudesta aiheutuvaan 

päivittäiseen ja jatkuvaan kasteluun diagnosoiduille keskivaikeaa ja vaikeaa 

virtsainkontinenssia sairastaville henkilöille, joilla on diagnosoitu elimellinen 

pitkäaikainen sairaus tai kehitysvamma, ja virtsainkontinenssi on kestänyt 

vähintään kolme kuukautta. Ulosteinkontinenssi oikeuttaa lisäksi eräiden 

inkontinenssituotteiden saamiseen. 

 

 

Inkontinenssisuojia myönnetään seuraavien diagnosoitujen 

pitkäaikaissairauksien hoidossa: 

 

• kehitysvamma, joka ei mahdollista kuivana pysymistä (lähetteessä 

oltava selkeästi kastelun mekanismi) 

• virtsarakkoon vaikuttava primäärinen neurologinen sairaus (Parkinson, 

MS-tauti, jne) 

• selkäytimen toiminnan häiriintymiseen johtava tila 

• lääketieteellisen hoidon aiheuttama virtsarakon toiminnanhäiriö 

(lantion alueen syöpä, lantion alueen sädehoidon jälkitila) 

• pitkälle edennyt diagnosoitu muistisairaus 

• diagnosoitu ulosteinkontinenssi 

• kotona asuva saattohoitopotilas. 

 

Lapsille, jotka ovat yli 4-vuotiaita, ja joilla on kehitysviivästymä, 

kehitysvamma tai muu vakava sairaus, annetaan erikoislääkärin päätöksellä 
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yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti suojia. Tavanomainen yökastelu ei 

oikeuta korvauksetta jaettaviin inkontinenssituotteisiin.  

 

Suojia myönnetään pääsääntöisesti 2-4 kpl/vrk, poikkeuksena lapsille 

voidaan myöntää yksilölliseen tarpeeseen perustuen maksimissaan 5 kpl/vrk. 

Tarvikemäärät: 

 

• päiväsuojat: 2-3 kpl/vrk 

• yösuojat: 1-2 kpl/vrk imukyvyn mukaan. 

 

Tarvittaessa verkkohousuja 5 kpl/3 kk, kuitenkin huomioiden asiakkaan 

yksilöllinen tarve. 

 

Asiakkaalla oleva kestokatetri tai subrapubinen katetri voi vaikuttaa 

myönnettävien inkontinenssisuojien määrään.  

 

3.5.2 Inkohousut 

 

 

Inkohousut myönnetään asiakkaalle tukemaan hänen omatoimista 

selviytymistään wc- toiminnoissa lähetteessä olevien diagnoosien perusteella. 

Inkohousuja voidaan myöntää 1-3 kpl / vrk hoitotarvikejakelun erillisen, 

yksilöllisen harkinnan perusteella. 

 

Virtsankarkailusuojia valittaessa on huomioitava asiakkaan todellinen tarve 

ja sen mukaan valittava käyttötarkoitukseen sopiva päivä- ja / tai 

yövaippamalli. Hyvin suunniteltuna virtsankarkailusuojien tarve ei tavallisesti 

ylitä kolmea, neljää (3-4) suojaa vuorokaudessa. 
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4 ULOSTEINKONTINENSSI 

 

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. 

 

Anaalitamponi 20 kpl/kk 

Inkontinenssisuojat hoitosuunnitelman mukaisesti 

 

 

Huom! Anaalitamponin käyttö aloitetaan pääasiassa erikoissairaanhoidossa. 

 

4.1 Suolihuuhtelujärjestelmä 

 

 

Luovutetaan ainoastaan alan erikoissairaanhoidon lähetteellä. 

 

Suolihuuhtelulaite 2 kpl/vuosi 

Suolihuuhtelulaitteen 

varusteluyksikkö  

1 kpl/kk 

Suolihuuhtelulaitteen rektaalikatetri 20 kpl/vuosi 

 

Jos huuhtelu tehdään päivittäin, ovat yllä mainitut määrät kaksinkertaisia. 

 

5 AVANTEENHOITOVÄLINEET /-TARVIKKEET 

 

Luovutetaan asiakaskohtaisesti erikoissairaanhoidon lähetteen perusteella. 

 

5.1 Suoliavannevälineet 

 

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. 
 

Avannepussi, suljettu 3 kpl/vrk 

Avannepussi, tyhjennettävä 2-5 kpl/vko 
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Avannesuoja (ns.saunapussi) 1-4 kpl/vko 

Avanteen suojalevy 1-4 kpl/vko 

Avannekorkki, 1-osainen 1 kpl/vrk 

 

5.2 Virtsa-avannevälineet 

 

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. 

 

Virtsa-avannepussi 7 kpl/vko 

Suojalevy 3-7 kpl/vko 

 

5.3 Muut avannetarvikkeet 

 

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. 

 

 

Suojapasta 2 tuubia/kk 

Ihonsuojaspray hoitosuunnitelman mukaisesti 

Liimanpoistopyyhe hoitosuunnitelman mukaisesti 

Sirotejauhe suojapastan yhteydessä hoitosuunnitelman mukaisesti 

Suojapastarengas suojalevyn vaihdon yhteydessä 

Rengas suojalevyn vaihdon yhteydessä 

Sulkija 1 kpl/vko 

Avannevyö 3-4 kpl/vuosi 

Huuhtelupussi 2 kpl/vuosi 

Huuhtelukärki 4 kpl/vuosi 

 

Poikkeus: ohutsuoliavanteessa suojalevyjen ja pussien käytön tarve saattaa 

olla suurempaa. 

Avannetarvikeluettelon ulkopuoliset tarvikkeet ovat omakustanteisia. 
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6 GASTROSTOMIAVÄLINEET 

 

Luovutetaan asiakaskohtaisesti erikoissairaanhoidon lähetteen mukaan. 

 

Ravinnonsiirtolaitteet 1-2 kpl/vrk 

Ravinnonsiirtosäiliöt 1 kpl/vrk 

Ravinnonsiirtosäiliöt, veden annost. 1 kpl/vko 

Syöttönapit 1-3 kpl/3kk 

Yhdistäjät 1-2 kpl/vrk 

Syöttöruiskut hoitosuunnitelman mukaisesti 

Nenämahaletku (nasogastrinen) 6 vko välein 

Nenämahaletku (PEG) 8-10 kk välein 

Syöttöletku hoitosuunnitelman mukaisesti 

 

Lapsille myönnetään kiinnittämiseen tarvittavia teippejä ja sidoksia lähetteen 

mukaisesti. 

7 TRAKEOSTOMIAVÄLINEET 

 

Luovutetaan asiakaskohtaisesti erikoissairaanhoidon lähetteen perusteella. 

 

Larytubi 2 kpl/vuosi 

Larytubi (silikoni) 12 kpl/vuosi 

Sisäkanyyli hoitosuunnitelman mukaisesti 

Liimapohjat 1-4 kpl/vko 

Kosteuslämmönvaihtimet 1-3 kpl/vrk 

Puheläpät 1-5 kpl/vuosi 

Silikonipuheläppä 1-3 kpl/kk 

Puhdistusharja hoitosuunnitelman mukaisesti 

Kiinnitysnauha hoitosuunnitelman mukaisesti 

Trak.taitokset hoitosuunnitelman mukaisesti 

Larytuben reiìttimet 1-2 kpl/vuosi 
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Proteesitulpat 1-2kpl/vuosi 

Suihkusuojat 2-4 kpl/vuosi 

Yhdistäjät 2-4 kpl/vuosi 

Huuhtelulaitteet 1-2 kpl/vuosi 

Säätöinstrumentit  1-2 kpl/vuosi 

 

 

Silikoniliimat, ihonpuhdistuslaput ja ihopyyhkeet myönnetään yksilöllisen 

tarpeen mukaan. 

 

8 MUUT KATETRIT 

 

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. 

 
 

Rektaalikatetrit 1 kpl/käyttökerta 

Ileostomiakatetrit hoitosuunnitelman mukaisesti 

Imukatetrit koon mukaisesti hoitosuunnitelman mukaisesti 

Imupussit ja -letkut hoitosuunnitelman mukaisesti 

 

9 HAPPIRIKASTIN JA HAPPIPULLO 

 

Happihoito aloitetaan erikoissairaanhoidossa, josta luovutetaan lainaksi 

lisäksi happirikastin. 

 

Mikäli käyttäjä tarvitsee happea liikkuessaan kodin ulkopuolella, hän vuokraa 

happipullon itse lääkärintodistuksella. 

 

Lääkehapen asiakas ostaa itse, mistä hän saa Kelalta korvauksen. Kelan 

korvausta varten asiakkaan tulee täyttää lomake SV 178 (Suomessa 

syntyneet lääkekustannukset). 
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10 KIVUNHOITOVÄLINEET 

 

Kipupumpun lääkeannostelua varten tarvittavat neulat ja ruiskut myönnetään 

lähetteen mukaan. 

 

Laitteisiin vaadittavat paristot ovat asiakkaalle omakustanteisia. 

 

11 INR-ARVON TOTEAMISTARVIKKEET 

 

Antikoagulanttihoidon seurantaa varten myönnetään vain lapsille (alle 18-

vuotiaat) liuskat ja lansetit.  

 

12 KESKUSLASKIMOKATETRIN HOITOVÄLINEET  

 

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Steriilit taitokset ja 

ihonsuojalevyt kanyylin juureen ja puhdistukseen tarpeen mukaan. Lisäksi 

voidaan myöntää steriili haavakalvo kanyylin kiinnitykseen tarpeen mukaan. 

 

13 CPAP-TARVIKKEET 

 

Luovutetaan lähetteen perusteella. Luovuttavana yksikkönä toimii sen 

kunnan hoitotarvikeyksikön sopimuskumppani / hoitotarvikeyksikkö, jossa 

asiakkaalla on terveydenhuollon asiakkuus.  

 

Maski 1 kpl/vuosi 

Letku 1 kpl/vuosi 

Suodatin 2 kpl/vuosi 

Kostutinkammio 1 kpl/joka toinen vuosi 

Kostutinletku 1 kpl/vuosi 
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14 PLEURANESTEEN DREENAUSSARJA 

 

Luovutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. 

 

Tyhjennyspullosetit  

(sis.tyhjiöpullo,suojakorkki,sidokset,suojakäsineet) 

1-2 kpl/vrk 

Tyhjennyspullot 1-2 kpl/vrk 

Vaihtokorkit 1-2 kpl/vrk 

 

 

15 HAAVANHOITOVÄLINEET 

 

Pitkäaikaisen haavan (yli 3kk) kotona tapahtuvaan haavanhoitoon 

luovutetaan hoitosuunnitelman ja lähetteen mukaiset haavanhoitotuotteet 

terveydenhuollosta vastaavan yksikön toimintaohjeiden mukaisesti.  

 

Alipainehoitoa annettavaan haavanhoitoon luovutetaan haavanhoitotuotteet 

terveysasemalta / kotihoidosta. 

16 SAATTOHOITO 

 

Asiakkaille, joille on tehty saattohoitopäätös, myönnetään ja luovutetaan 

jakeluohjeen mukaiset hoitotarvikkeet, joiden katsotaan helpottavan hoitoa, 

ja jotka edesauttavat mahdollisimman kivutonta hoitoa saattohoidon 

tapahtuessa asiakkaan kotona.  

 

Tuotteet, joita ei luovuteta hoitotarvikeyksiköstä, löytyvät jakeluohjeen 

viimeisestä luvusta. 

 

17 MUUT HOITOVÄLINEET 

 

Myönnetään ja luovutetaan erillisprosessin mukaan. 
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18 TARVIKKEET, JOTKA EIVÄT KUULU MAKSUTTOMIIN 

HOITOTARVIKKEISIIN 

 

Seuraavia tuotteita ei luovuteta osana hoitotarvikejakelua: 
 

• vuodesuojat (ns. kroonikkovaipat) 

• poikkilakanat, vuoteen suojamuovit, liukulakanat 

• normaalin hygienian hoitotuotteet kuten shampoo, hammastahna, ym. 

• tippasuojat ja lievään inkontinenssiin tarkoitetut suojat 

• ruokalaput/-liinat 

• pesulaput, pesuvoiteet tai kosteuspyyhkeet 

• suojakäsineet, suojaesiliinat 

• virtsapullot, katetrointisetit 

• pesuemulsiot/ -voiteet 

• kaarimaljat 

• nenäliinat, vanu, jne. 

• lääkinnälliset hoitosukat/tukisukat 

• ihon desinfiointiaineet 

• lääkkeet tai lääkkeenomaiset tuotteet, voiteet, puudutusgeelit, 

keittosuola, peräruiskeet, haavanhoidossa käytettävät hunajat, 

haavanhoitoliuokset yms. 

• mittareiden/laitteiden paristot. 
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