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MAKSUTTA ANNETTAVAT HOITOTARVIKKEET JA VÄLINEET 
 

 

Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326) 1.5.2011. 

 

 

• Terveydenhuoltolain 24§:n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden 

sairaanhoitopalvelut. 

• Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden 

hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö; Kuntainfo 4/2013, 25.6.2013 

 

 

Terveydenhuoltolain 25 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden kotisairaanhoito. 

 

• Kotisairaanhoidossa käytettävät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen 

sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon. 

• Kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat lääkkeet ja hoitosuunnitelman mukaiset 

hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon. 

 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734 

 

• Lain 5 §:n 1 kohdan mukaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 13–17 §:n, 19 §:n 1 kohdan 

sekä 20, 24, 27 ja 29 §:n perusteella järjestetyt perusterveydenhuollon palvelut sekä hoitoon 

kuuluvat aineet ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarkoitetut hoitotarvikkeet ovat 

maksuttomia. 

 

 

Omahoitotarvikkeiden perusedellytys 

   

Kotona tai tehostetussa palveluasunnossa asuville salolaisille potilaille luovutetaan korvauksetta 

sairaanhoidon ja omatoimisen selviytymisen kannalta hoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia 

sairaanhoitovälineitä ja – tarvikkeita. Ulkokuntalaisten on pyrittävä hankkimaan tarvikkeet omasta 

terveyskeskuksestaan. Mikäli se on toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaista, voidaan tarvikkeet 

laskuttaa potilaan kotikunnan terveyskeskukselta sopimuksen mukaisesti. 

Korvauksetta annettavien hoitotarvikkeiden saamisen edellytyksenä on myös sairauden 

pitkäaikaisuus.  

Alle 3 kk kestävä sairaus ei pääsääntöisesti kuulu hoitotarvikejakelun piiriin. 

Hoitotarvikkeita on mahdollisuus saada kerralla 3 kk:n tarvetta vastaava määrä. Tarvikkeiden saanti 

tapahtuu joko lääkärin, terveydenhoitajan/sairaanhoitajan (vaipat) tai diabeteshoitajan kirjallisella 

suosituksella. Potilaalle annetut hoitotarvikkeet kirjataan aina erikseen annetun ohjeen mukaisesti 

terveyskertomukseen. 

Hoitotarvikkeiden saanti erityistilanteessa 

Mikäli ei perustarvikeluettelosta löydy potilaan tarvitsemia hoitotarvikkeita (myös vaipat) ja hän 

täyttää hoitotarvikesaannin edellytykset, on tarvikkeista tehtävä erillinen anomus, joka osoitetaan 

johtavalle hoitajalle. Perustellusta lääketieteellisestä syystä voidaan hankintapäätöstuotteesta 

poiketa esim. silloin, jos muu tuote tukee kotona selviytymistä tai on hoidon onnistumisen kannalta 

välttämätön. Anomuksessa tulee ilmetä potilaan sairaus, sairauden arvioitu kesto ja 

yksityiskohtaisesti ne tarvikkeet, joita potilas tarvitsee. Vanhuspalveluissa erityslupa päätöksen 

tekee aluejohtajat. 
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Hoitotarvikejakelun yhteystiedot 

Hoitotarvikejakelu 

Örninkatu 15 ovi 28 

maanantai klo 9 - 12 

tiistai klo 13 – 17 

torstai klo 13 – 16 

Halikon terveysasema 

Hornintie 1 

keskiviikkona klo 9-11 

Puhelut takaisinsoittojärjestelmään ma-to klo 8-14 

Tilaukset myös hoitotarvikejakelu@salo.fi 

Odotusaulassa hoitotarvikeautomaatti, josta voi noutaa PIN-koodilla tilaamiaan 

tarvikkeita samaan tapaan kuin esimerkiksi pakettiautomaateista. 

 

 

ASIAKAS ASUU SALOSSA, MUTTA KOTIKUNTA ON JOKIN MUU KUNTA. 

(Asiakkaan valinnanvapaus; terveyskeskuksen vaihtajat) 

 

• Ensisijaisesti hoitotarvikkeet hoidetaan kotikunnan terveyskeskuksen kautta, jos 

terveyskeskus sijaitsee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. 

• Jos edellä oleva ei ole mahdollista, ulkokuntalaisilta potilailta edellytetään kotikunnan 

terveyskeskuksen tekemää hoitosuunnitelmaa. 

• Tilaaja huolehtii tilausjäljennöksen keskitettyyn hoitotarvikejakeluun. 

 

 

Vaipat 

 

• Asiakasta hoitava henkilö hoito- tai palvelukodissa tai vastaavassa ottaa yhteyden asiakaan 

kotikunnan hoitotarvikejakeluun ja hoitaa toimitusosoitemuutoksen kotikunnan 

hoitotarvikejakelun kautta. 

 

Eurooppalainen sairaanhoitokortti 

 

Kortti pyydetään näyttämään asioidessa hoitotarvikejakelussa. 

Asiakas on velvollinen toimittamaan todisteen hoitotarviketarpeesta. 

 

Muut maat  

 

• Jos henkilö ei ole EU- tai Eta- maasta tai Sveitsistä (ei eurooppalaista sairaanhoitokorttia), 

terveyskeskus ei luovuta pitkäaikaisen sairauden hoitoon liittyviä hoitotarvikkeita. 

 

Turvapaikanhakijat 

 

Turvapaikanhakijalla on oikeus saada pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat 

hoitotarvikkeet tarpeen arvioinnin jälkeen.  

 
 

PERUSJAKELUOHJEET 

 

Diabeetikon hoitotarvikkeet 

 

• Diabeteksen Käypä hoito -suosituksen mukaan verensokerimittausten tarve riippuu muun 

muassa hoitomuodosta, sairauden vakaudesta ja päivärytmin vaihtelusta. Lääkäri ja potilas 

määrittelevät yhdessä omaseurannan tarpeen sekä mittausten välit ja tavoitteet. 

 

mailto:hoitotarvikejakelu@salo.fi
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→ Monipistoshoitoisessa, vakiintuneessa tyypin 1 diabeteksessa tai vaikeahoitoisessa tyypin 2 

diabeteksessa enintään 35 liuskaa viikossa. 

→ Vakiintuneessa tyypin 2 diabeteksessa jossa on muu insuliinihoito, enintään 12 liuskaa 

viikossa. 

→ Tablettihoitoiset/inksetiinihoitoa käyttävät ja  tyypin 2 diabeetikot enintään 6 liuskaa 

viikossa, kun diabetekseen ei liity lisäsairauksia. 

→ Jos diabeetikko käyttää liian matalalle verensokerille eli hypoglykemialle altistavaa lääkitystä, 

verensokeri tulee perusseurannan lisäksi mitata erityisesti seuraavissa tilanteissa:  

 

 liian matalaa verensokeria epäiltäessä ennen ajoneuvolla ajamista 

 vastuullista tai riskialtista tehtävää hoidettaessa 

 poikkeavan fyysisen kuormituksen yhteydessä 

 äkillisen sairastumisen yhteydessä. 

 

→ Lisätietoa: www. kaypahoito.fi. ja Diabeetikon sosiaaliturvaopas/www.diabetes.fi  

 

 

Lapsien ja raskausdiabeetikkojen tarvikkeet annetaan yksilöllisesti laaditun hoitosuunnitelman 

mukaan. 

 

 

Avannehoitovälineet 

 

• Avohoidossa käytetään pääsääntöisesti käytössä olevia tuotteita. 

• Lisätarvikkeet annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. 

• Hoitotarvikkeita tilaavan on varmistuttava tuotteen sopivuudesta ja tarvittaessa 

konsultoitava avannehoitajaa. 

Avannetarvikkeita toimittavista yrityksestä voi tilata kokeilutuotteita sopivan tuotteen 

löytämiseksi. 

 

Dialyysitarvikkeet 

 

• Kaikki kotidialyysin totuttamiseksi tarvittavat tarvikkeet, myös pinta-, iho- ja 

käsidesinfektioaine. 

 

Happihoitotarvikkeet 

 

• Myönnetään hoitavan lääkärin ja -hoitajan suosituksen mukaisesti. 

 

Haavanhoito 

 

• Haavojen hoidosta vastaa lääkäri. Lääkärin on laadittava hoitosuunnitelma yhdessä 

haavahoitajien kanssa jossa määritellään käytettävät tuotteet. 

• Lääkkeet ja reseptivalmisteet asiakas hankkii itse. 

• Hoito tulee arvioida säännöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.  

Seuraava arvioajankohta on kirjattava hoitokertomukseen. 

 

Imujen tarvikkeet 

 

• liman imemiseen kuuluvat tarvikkeet. Tehdaspuhtaat käsineet. 

 

 

 

Lääkeannostelun tarvikkeet 

 

• Lääkkeiden antamiseen tarvittavat ruiskut ja neulat silloin, kun niitä ei saa apteekista 

lääkettä ostettaessa. 

 

 

Ravitsemuksen tarvikkeet 
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• Ravitsemuksen toteuttamiseen kuuluvat tarvikkeet, esimerkiksi syöttönapit, ravinnonsiirtoletkut 

ja –ruiskut sekä ravinnonsiirtosäiliöt. 

• Ravintovalmisteet eivät kuulu jakelutuotteisiin vaan asiakas hankkii ne apteekeita. 
 
Trakeostomiatarvikkeet 
 

• Myönnetään hoitavan lääkärin ja -hoitajan suosituksen mukaisesti. 

 
Suolen toiminnan tarvikkeet 
 

• Esimerkiksi anaalitamponit ja rektaaliputket sekä ulosteinkontinenssipussit. 
• Jos kotihoitona on tuseeraus, tehdaspuhtaat käsineet. 

 
 

 
 
 
 

Kontinenssituotteet 
 

• Kesto ja kertakatetrit, virtsankerääjät, virtsankeräyspussit, katetriventtiilit ja –korkit, tarranauhat ja 

reisitaskut. 
 
Vaipat  
 

• Keskivaikean, virtsa karkaa usein ja määrä on n. 1,5 dl kerrallaan, ja vaikean virtsa ja 
ulosteinkontinenssin hoitoon sopimustuotteena olevia vaippoja. 

• Vaipat toimitetaan asiakkaalle kotiinkuljetuksena 3 kuukauden tarvetta vastaava määrä kerralla. 
Jatkotilauksen asiakas hoitaa mahdollisuuksien mukaan itse. 

• Vaippojen enimmäismäärä on 4 kpl/vrk. joista enintään 2 kpl on inkohousuja. 
• Hygieniahousut (verkkohousut) 5 kpl/3 kk. 
• Sopivan tuotteen valitsemiseksi on vaippayrityksillä nettipohjaisia tuotevalintaohjelmia.  

Oikea tuote ja koko on arvioitava huolellisesti. 
 

Lapset:  
 

• vaippoja ei kustanneta alle 3-vuotiaille. 
• Vaippa määritellään yksilöllisesti 1-6 kpl/vrk. (Erityslapset max. 8 /vrk) 
• Muut tarvikkeet mikäli hoitotarvikejakelun kriteerit täyttyvät. 

 
 

JAKELUUN KUULUMATTOMAT TUOTTEET 
 
Hoitoon liittyvät lääkkeet, esim. haavan hoitoon liittyvät, asiakas hankkii itse apteekista ja niistä voidaan 
suorittaa korvaus sairausvakuutuslain mukaisesti. 
 
Pinta-, iho- ja käsidesinfektioaineet annetaan vain poikkeustapauksessa, esim. kotidialyysin toteuttaminen ja 

valtimokatetripotilaat. 
 
Hygienian ja perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas hankkii itse. 

 
Vähäiseen virtsankarkailuun käytettävät Tena ladyt ja Tena men suojat asiakas hankkii itse.  
 
Jos tuotteella suojellaan esim. vuodetta, istuimia tms. se ei ole pääsääntöisesti maksutta jaettava hoitotarvike. 

 
Hoitotarvikejakelusta ei luovuteta henkilökunnan suojaamiseksi tarvittavia välineitä esimerkiksi suojakäsineitä. 
Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 15§ mukaan työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön 
erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet, jollei tapaturman tai 
sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä. 
 
 

 
 

Hyväksyminen ja voimaantulo  

Ohje on käsitelty sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä 5.6.2013. 

Ohjeen on hyväksynyt johtava lääkäri Sara Sarjakoski-Peltola 

Päivitetyn ohjeen on hyväksynyt vastaava lääkäri Kaisa Nissinen-Paatsamala 
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