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I MAKSUTTA JAETTAVAT HOITOTARVIKKEET JA VÄLINEET 

Yleiset periaatteet 

Terveydenhuoltolain 1326/2010 24 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asukkaiden 

sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairaudenhoitoon 

tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon ja kotisairaala hoidon yhteydessä annettavat 

hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (1326/2010, 25 §). Sairauden hoitoon 

liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjilleen maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista 734/1992, 5§). 

Hoitotarvikejakelun lähtökohtana on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on 

kestänyt vähintään kolme kuukautta. Tarvikkeita ja välineitä annetaan kolmen kuukauden tarve 

kerrallaan. Jakelua ja käyttöä seurataan yksilökohtaisesti.  

Maksuttomia hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan osana kansanterveystyöhön kuuluvaa kunnan 

asukkaiden avo- ja kotihoitoa. Palveluasumisyksiköiden asukkaat saavat hoitosuunnitelman 

mukaiset hoitotarvikkeet keskitetystä hoitotarvikejakelusta samoilla periaatteilla kuin muutkin. 

Ulkopaikkakuntalaisilla tulee olla maksusitoumus ja hoitosuunnitelma hakiessaan hoitovälineitä 

hoitotarvikejakelusta. Asiakkaan ollessa pitkäaikaispäätöksellä hoidettavana laitoksessa, 

hoitotarvikkeita ei anneta hoitotarvikejakelusta. 

Tarkoituksena on edistää pitkäaikaisten sairauksien kotona tapahtuvaa hoitoa ja seurantaa, 

parantaa asiakkaiden itsehoidon edellytyksiä, työkykyä ja toimintakykyä sekä elämän laatua. Tässä 

yleisohjeessa tarkoitetut hoitotarvikkeet eivät sisällä lainattavia tai palautettavia hoitotarvikkeita tai -

välineitä.  

Hoitotarvikejakelu ei ole pelkkää tarvikkeiden jakamista, vaan jakelu edellyttää terveydenhuollon 

ammattihenkilön suorittamaa hoidon kokonaistilanteen arviointia. Hoitotarvikejakelu on osa 

asiakkaan/potilaan kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa 

sekä tarvittaessa kotikäynnin. Asiakkaan/potilaan tulee tietää ja ymmärtää hoitoon liittyvien 

tarvikkeiden käyttö ja merkitys. Hoitotarvikejakelun yhteydessä opastetaan tarvittaessa myös 

omaisia, läheisiä ja omaishoitajia sekä painotetaan potilaan omaa vastuuta hoitotarvikkeiden 

asianmukaisessa käytössä. 

Sairauden hoitoon kuuluvien hoitotarvikkeiden jakelun perustuu aina yksilöllisesti määriteltyyn 

tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaan arviointiin ja seurantaan. 

Suosituksen jakeluntarpeellisuudesta voi antaa lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Päätöksen asiakkaalle maksutta jaettavista hoitotarvikkeista ja – välineistä tekee hoitotarvikejalusta 

vastaava hoitaja ja päätös tallennetaan Effector-järjestelmään 

Hoitotarvikkeet ja – välineet luovutetaan asiakkaille/potilaille maksutta eikä niistä peritä 

omavastuuosuuksia, toimitusmaksuja tai muita kuluja. Tarvikkeita jaetaan hoitotarvikejakelu-

pisteestä. Joidenkin hoitotarvikkeiden osalta tavarantoimittaja toimittaa tuotteet suoraan asiakkaan 

kotiin.  
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II HOITOTARVIKEJAKELUN TOIMIPISTEET JA YHTEYSTIEDOT 

HOITOTARVIKKEIDEN JAKELUPISTEET 

Siilinjärvellä osoitteessa Toritie 5, kunnantalo (käynti Toritien alaparkkipaikan puolelta) 

Vuorelassa Vuorelantie 6, ainoastaan hoitotarvikejakelun noutoautomaatti 

SIILINJÄRVEN HOITOTARVIKEJAKELUN AUKIOLOAJAT  

Tiistaisin 7:00–9:00 ja klo 14:00–16:30 

Torstaisin 12:00–14:00 

Soittoaika torstaisin 8:00–10:00, jolloin palvelemme vain puhelimitse. 

Hoitotarvikejakelun aukioloaikoina puheluihin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Muina aikoina 
hoitotarvikejakelun puhelin on suljettuna. 

VUORELAN NOUTOAUTOMAATIN TOIMINTA 

Hoitotarvikkeet tilataan etukäteen noutoautomaattiin soittoajalla torstaisin klo 8-10 tai soittamalla 
hoitotarvikejakelun aukioloaikoina puh: 0447402812. Hoitotarvikkeita voi tilata myös sähköisen 
asioinnin kautta Siilinjärven kunnan asioi verkossa sivun kautta. 

Hoitotarvikejakelun hoitaja toimittaa tuotteet automaattiin kerran viikossa, joten tilaa hoitotarvikkeet 
ajoissa (1-2 viikkoa ennen loppumista) 

Tilaukset voi noutaa noutoautomaatista hyvinvointineuvolan aukioloaikoina: MA 8-15, TI 7-15, KE 

8-15, TO 7-15 ja PE 7-13:45 

Asiakas saa saapumisilmoituksen ja avauskoodin tekstiviestillä jonka jälkeen tarvikkeet on 
noudettavissa. 

Hoitotarvikejakelussa voi asioida asiakkaan puolesta myös omainen/läheinen, jos ei itse pysty 
tuotteita noutamaan 

 

 

 

 

 

https://www.siilinjarvi.fi/minun-siilinjarvi/asiointi/asioi-verkossa/
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III HOITOTARVIKEJAKELUSSA OLEVAT TUOTTEET 

Jakelussa käytetään kulloinkin voimassaolevien hankintapäätösten mukaisia hoitotarvikkeita. 

Erityistapauksissa kysytään asiakaskohtainen lupa poiketa jakeluohjeista. 

 

1. AVANNEHOITOTARVIKKEET 

Maksutta jaetaan avanteen hoidossa tarpeelliset tarvikkeet. Asiakas saa avannehoitajan lähetteen 

mukaiset tuotteet, jotka tulee valita ensisijaisesti sopimustuotteista. Normaaliin hygieniaan ja 

perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas hankkii itse esim. pesuaineet, ihonpesupyyhkeet, 

suojakäsineet, perusvoiteet. 

 

• virtsa- ja suoliavannepussit  

• avannelevyt  

• biohajoava pussi poikkeustilanteisiin kodin ulkopuolella 30 kpl/vuosi 

• minipussit ja avannesuojat harrastuksiin ja erikoistilanteisiin tarvittaessa 

• tiivisterengas tarvittaessa 

• vyö  

• pasta   

• ihonsuojatuotteet 

• elastinen teippi 

• avannekorkki 

• liimajäänteiden poistoon pyyhe tai suihke  
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2. DIABETESTARVIKKEET 

Maksutta jaetaan diabeteksen hoidossa ja seurannassa tarpeelliset tarvikkeet, jotka ovat kunnan 

sopimustuotteita. Tuotteiden saaminen edellyttää aina diabetes-diagnoosia.   

Asiakkaalle annetaan yksi insuliinikynä/insuliinilaji. Matkojen ja mahdollisen kynänrikkoutumisen 

varalle ei anneta ylimääräisiä insuliinikyniä, vaan varalle annetaan kertakäyttöruiskuja. 

Rikkoutuneen kynän palauttaminen hoitotarvikejakeluun on ehtona uudelle kynälle. Tahallisesti 

rikotun tai hukatun kynän tilalle asiakas hankkii itse uuden kynän. Tarvittaessa asiakas voi ostaa 

lisää tarvikkeita apteekista. 

Ruokavaliohoidolla oleva asiakas ilman diabetes-diagnoosia saa mittarin hoitotarvikejakelusta, 

mutta hankkii testiliuskat itse. Ihon desinfektioaineet eivät kuulu jakeluun. Normaaliin puhtauteen ja 

ihon hoitoon tarvittavat tuotteet asiakas hankkii itse.   

• pumpputarvikkeet (KYS:n ohjeen mukaisesti) 

o infuusiosetti 2 - 4 kpl/viikko 

o insuliinipumpun säiliö 2 - 3 kpl/viikko 

o asetin, aloituksessa 1 kpl ja rikkoutuneen tilalle uusi 1 kpl kerrallaan 

o paristot 

o paristotilan suojus 3 - 4 kpl/vuosi 

o yhdistäjä 3 - 4 kpl/vuosi 

o kiinnitevyö/klipsi rikkoutuneen tilalle 

o kotelo; rikkoutuneen tilalle uusi 1 kpl kerrallaan 

o sensorit lähetteen mukaan 

• insuliinikynät, ylläolevan tekstin mukaan 1 kynä/insuliinilaji 

• insuliinikynien neulat pistoskertojen mukaan 

• insuliiniruisku kertakäyttöinen kynän rikkoutumisen varalle tarvittaessa 

• pistolaite/lansettikynä tarvittaessa 

• verilansetti pistolaitteeseen 

• plasmanglukoosin mittarit hankintasopimuksen mukaisesti tai lähetteellä 

• plasmanglukoosin mittausliuskat  

o verensokerin mittausliuskat monipistoshoito 56 kpl/viikko  

o verensokerin mittausliuskat yhdistelmähoito 21 kpl /viikko 

o verensokerin mittausliuskat tablettihoito 12 kpl/viikko   

o raskausdiabeetikot neuvolan ja KYS:n lähetteen mukaisesti 

• verestä ketoaineiden mittausliuskat ja mittarit tarvittaessa 

• virtsan sokerin ja ketoaineiden testiliuskat tarvittaessa lähetteellä 

• liimanpoistoaine ja ihonsuojasuihke  
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3. DIALYYSITARVIKKEET 

Maksutta jaetaan kotona tarvittavat tarvikkeet yksilöllisen erikoissairaanhoidossa laaditun 

hoitosuunnitelman mukaan dialyysihoidon toteuttamiseen kotona. Tuotteet ovat steriilisti pakattuja. 

• letkusetti tarvittaessa 

• haaraletkusto tarvittaessa 

• Jatkoletku (happiletkua) tarvittaessa 

• liittimet eri mallit tarvittaessa 

• yhdistäjät tarvittaessa 

• korkki tarvittaessa 

• desinfektiokorkki tarvittaessa 

• suojakorkki tarvittaessa 

• suojakuori tarvittaessa 

• teippi tarvittaessa 

• käsien desinfektioaine 

• kirurgiset maskit 

 

 

4. HAPENANNON JA HENGITYKSEN TARVIKKEET 

Maksutta jaetaan kotona tarvittavat tarvikkeet yksilöllisen laaditun hoitosuunnitelman mukaan, joilla 

toteutetaan hengitystä ja hapetusta tukevaa hoitoa kotona happirikastimen tai muun lisähapen 

avulla. 

• happiviikset letkulla käyrät ja suorat aikuisten 4-5 kpl/kk 

• happiviikset letkulla lasten tarvittaessa 

• happiviikset letkulla vauvojen tarvittaessa 

• happiviikset Therox Lux kannettavaan happirikastimeen 4-5 kpl/kk 

• happiletku kupla metreittäin 10 - 15 m/3 kk 

• happiletku suora, metreittäin (sopii myös pulloon puhallukseen) 10 - 15 m/3 kk 

• kostutuspullo tarvittaessa 

• hypertoniset inhalaatioliuokset lähetteellä 

 

 

 

 

 

 



6 (12) 

  

5. HAAVAHOITOTUOTTEET 

Yli kuukauden kestävässä kroonisessa haavanhoidossa asiakas saa hoitotarvikejakelusta 

haavanhoitotuotteet, joita ovat peittävät, imevät ja kiinnittävät tehdaspuhtaat tarvikkeet sekä suoraan 

haavanpintaan laitettavat lääkeaineisiin rinnastettavat sidokset, voiteet, tahnat ja liuokset. Haavan 

huonoon paranemiseen vaikuttavat perussairaudet voivat aikaistaa hoitotarvikkeiden saantia, joita 

ovat mm. diabetes, reuma, syöpä, alaraajoja tukkiva valtimotauti ja laskimosairaus. 

Haavanhoitotuotteet saa lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön lähetettä/lausuntoa vastaan. 

Haavan arviointi tulee tehdä terveydenhuollon ammattilaisen toimesta vähintään 1 kk:n välein, 

arvioinnin suorittaminen on edellytys haavahoitotuotteiden saamiselle. Jos kotona haavaa hoitaa 

joku muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö, täytyy haavan arviointi tehdä kuukauden välein 

haavahoitajan toimesta. Kotihoidon asiakkailla haavan arvioinnin toteuttavat kotihoidon 

sairaanhoitajat vähintään 1 kk:n välein.  Mikäli hoitotuotteita muutetaan, täytyy sen olla perusteltua 

ja dokumentoitua. Haavanhoitotuotteita jaetaan kerralla 1-5 viikon tarve. 

Haavanhoitolähetteessä tulee olla seuraavat tiedot: 

• perussairaudet 

• mistä alkaen haavaa on hoidettu 

• mitä tuotteita tarvitsee, tuotteen koko yksilöitävä 

• tuotteiden määrä/hoitokerta/viikko 

• haavanhoitokerrat/viikko 

 

Haavan arviointi kuukauden välein terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamana: 

• Arviointi, havainnointi 

o haavan muutokset edelliseen hoitokertaan/arviointiin nähden, ihon lämpö, väri, tunto, 

hematoomat, infektion merkit (punoitus, turvotus, kuumotus, eritys jne. ) 

o arviointi kirjataan potilastietojärjestelmään 

 

Jaettavat tuotteet: 

• haavatyyny tehdaspuhdas, eri koot  

• harsotaitos tehdaspuhdas, eri koot  

• vanutikku tehdaspuhdas, eri koot 

• harsoside elastinen ja putkiside eri leveydet tarvittaessa (putkiside vaihtoehto harsositeelle) 

• teippi, kiinnitysside  

• haavakalvo tehdaspuhdas rullassa  

• kevennyshuopa  

• imevä sidos 

• silikonivaahtosidos, foam silicone 

• hopeasidokset, Aguacel Ag, Aguacel Ag + extra, Aguacel Ag+ nauha, Sgsoft, Acticoat flex 3,Mepilex 

Ag 

• hydrofibersidos, Aguacel extra 
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• hydrofobinen nauha, Sorbact 

• antibakteerinen lääkehunaja (tuubi hunaja) 

• pihka -salva ja amorfinen hydrogeeli 

• atulat ja kyretit, kertakäyttöiset 

Haavahoitotuotteissa käytetään voimassaolevan hankintapäätöksen mukaisia haavahoitotuotteita. 

Erityistapauksissa ja perustellusta syystä voidaan poiketa jakeluohjeesta. 

VAC-hoitoon liittyvät tarvikkeet hoitava yksikkö hankkii itse.  

 

6. IMUJEN TARVIKKEET 

Maksutta jaetaan kotona liman imemiseen kuuluvat tarvikkeet. Imettäessä käytetään 

sopimustuotteita. 

• imukatetri koot Ch 8 – 18 tarpeen mukaan 

• imuletku metreittäin (sopii myös pulloon puhallukseen) tarvittaessa 

• vinyylikäsineet imemiseen pari/imukerta 

• puuvanua tarvittaessa 

Imulaitteet saa Apuvälinepalvelusta 

 

7. TRAKEOSTOMIAN TARVIKKEET 

 

Hoitotarvikejakeluna jaetaan tarvikkeet henkitorven avanteen hoitamiseen. Normaaliin hygieniaan 

ja perushoitoon kuuluvat tarvikkeet asiakas ostaa itse. 

• trakeostomiakanyyli eri mallit ja koot tarvittaessa 

• trakeostomiakanyylin nauha, tehdasvalmisteinen tai Tubinette-side tarvittaessa 

• bakteerisuodattimet tarvittaessa 

• kosteuslämmönvaihtimet tarvittaessa 

• puhdistusharja tarvittaessa 

• tehdaspuhtaat taitokset tarvittaessa 

• haavalevy trakeostomia Metalline tarvittaessa 

• suojakäsineet tarvittaessa 

• puuvanua tarvittaessa 

• pumpulitikut tarvittaessa 

• pulssioksimetrin anturit tarvittaessa 
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8. LÄÄKEANNOSTELUN TARVIKKEET 

Hoitotarvikejakeluna jaetaan lääkkeiden antamiseen tarvittavat ruiskut ja neulat silloin, kun niitä ei 

saa apteekista lääkettä ostettaessa. Inhaloitavien eli keuhkojen kautta otettavienlääkkeiden 

annosteluun saa välineet ensisijaisesti apteekista. 

Insuliiniruiskut diabeetikoille (kts kohta diabetestarvikkeet)  

Ruiskut ja neulat lääkkeen antoon ja katetrien/letkujen huuhteluun tarvittaessa 

• lääkkeenottokanyyli toistuvaan lääkkeen ottoon ampullista 1 kpl/vuorokausi 

• lääkesumutin maskilla tarvittaessa 

• lääkesumutin suukappaleella 1 - 2 kpl/kk 

• lääkesumutin maskilla lasten tarvittaessa 

• lääkesumuttimien suodattimet (laitekohtaisia) vaihto n. 4 x vuodessa 

• immunoglobuliinipumpun tarvikkeet tarvittaessa 

• kipupumpun tarvikkeet tarvittaessa 

• ruiskupumpun tarvikkeet tarvittaessa 

• nesteensiirtolaite tarvittaessa 

• 3-tiehana tarvittaessa 

• steriilit taitokset kanyylin/katetrin juureen ja puhdistukseen tarvittaessa 

• steriili haavakalvo kanyylin kiinnitykseen tarvittaessa 

 

9. RAVITSEMUKSEN TARVIKKEET 

Hoitotarvikejakeluna jaetaan ravitsemuksen toteuttamiseen kuuluvat tarvikkeet, kun asiakas/potilas 

ei pysty syömään riittävästi suun kautta. Tarvikkeet jaetaan potilaalle asennetun 

ravinnonsiirtojärjestelmän mukaan. Ravintovalmisteet eivät kuulujakelutuotteisiin. Hygieniaan ja 

perushoitoon kuluvat tuotteet asiakas ostaa itse.  

• peg-syöttönapit, eri merkit ja koot tarvittaessa 

• gastrostomialetkut, eri merkit ja koot tarvittaessa 

• ruokintayhdistäjät tarvittaessa 

• ravinnonsiirtolaitteet pumppukäytössä tarvittaessa 

• ravinnonsiirtosäiliöt tarvittaessa 

• ruiskut tarvittaessa 

• tehdaspuhtaat taitokset, teippi ja pumpulitikut tarvittaessa 

• Nutrisafe 2-tuotteet tarvikkeet lapsille tarvittaessa  
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10. KATETRIT 

Maksutta jaetaan virtsakatetrit kotiinkuljetuksena asiakkaille, jotka katetroivat itse tai joiden 

katetroinnin suorittaa omainen tai avustaja. Asiakkaille joilla on pitkäaikainen tarve katetrointiin, 

toimitetaan kotiinkuljetuksena kolmen kuukauden tarvetta vastaava määrä katetreja. Tilapäiseen 

katetrointi tarpeeseen katetrit saa hoitotarvikejakelusta. Kotiinkuljetus koskee vain 

sopimustoimittajan tuotteita. Muiden toimittajien katetrit noudetaan keskitetystä 

hoitotarvikejakelusta. Erikoiskatetreja jaetaan käytettäväksi poikkeustilanteissa kodin ulkopuolella 

esim. matkoilla noin yhden kuukauden tarve vuodessa. Suojakäsineet eivät kuulu katetreiden 

jakeluun. 

• Kertakatetri hoitavan tahon lähetteellä tarpeen mukaan 

• Matkakatetrit 1 kk tarve/vuosi 

• kestokatetri silikoni 1 kpl/kuukausi 

• katetrihuuhtelunesteen hoitava yksikkö hankkii itse 

 

Cystofixin juuren hoitoon tehdaspuhtaat taitokset, teippi ja pumpulitikut tarvittaessa. 

 

11. VIRTSANOHJAIMET 

Maksutta jaetaan virtsanohjain (urinaalikondomi) miehille, joille se on valittu virtsainkontinenssin 

hoidoksi. Normaaliin puhtauteen ja perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas ostaa itse. Suojakäsineet 

eivät kuulu virtsanohjainten jakeluun. 

• virtsanohjain asettimella, synteettinen, itsekiinnittyvä, eri koot tarvittaessa 

• virtsanohjain, silikoninen, itsekiinnittyvä, eri koot tarvittaessa  

• kiinnitysnauha, eri materiaaleja, eri kokoja, kiinnityksen varmistamiseen tarvittaessa 

 

12. VIRTSAPUSSIT 

Maksutta jaetaan virtsapussit asiakkaille/potilaille, joilla on ulkoinen virtsanohjain (urinaalikondoomi), 

kestokatetri tai rakkopunktiokatetri. 

• virtsapussi 2 litraa, letku 110 cm, yksittäispakattu, sopii yöpussiksi 1/viikko 

• virtsapussi 500 ml, letku 50 cm, raajapussi, yöpussiliitäntä 2 - 3 kpl/viikko 

• virtsapussi 800 ml, letku 45 cm, raajapussi, yöpussiliitäntä 2 - 3 kpl/viikko 

• raajapussin kiinnitysnauhat, tarranauha pari tarvittaessa 

• virtsapussi 1,5 litraa, suljettu, kertakäyttöinen 1 kpl/vuorokausi 

• letkun sulkija 1 - 2 kpl/vuosi 

• katetrin korkki, steriili tarvittaessa 

• katetriventiili tarvittaessa 
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13. VAIPAT 

Inkontinenssin eli virtsankarkailun syy tulee aina ensin selvittää ja selvityksen tulos tulee olla 

kirjattuna asiakkaan hoitosuunnitelmaan. Vaippoja jaetaan vain keskivaikeaa ja vaikeaa 

virtsainkontinenssia sairastaville asiakkaille. Virtsainkontinenssi on keskivaikea kun virtsa karkaa 

usein ja määrä on 1,5 dl virtsaa kerralla. Vaikeassa inkontinenssissa virtsaa karkaa myös levossa. 

Aina tulee käyttää kaikki muut hoitokeinot (esim. kuntoutus, lääkehoito tai leikkaus) ennen kuin 

siirrytään pysyviin suojahousuihin tai erilaisiin katetrihoitoihin. Iän tuoma pidätyskyvyttömyys ei 

yksistään oikeuta maksuttomiin vaippoihin. Vaippoja valittaessa on huomioitava asiakkaan 

todellinen tarve ja sen mukaan valittava käyttötarkoitukseen sopiva päivä- ja / tai yövaippamalli. 

Hyvin suunniteltuna vaippatarve ei ylitä pääsääntöisesti kolmea-neljää vaippaa vuorokaudessa. 

Lievään virtsankarkailuun tarkoitetut vaipat (tippasuojat) kuuluvat hoitotarvikejakelun piiriin vain jos 

asiakkaalla on neurologinen sairaus. Tilapäiseen ja lyhytaikaisiin virtsankarkailuun, esim. 

toimenpiteen jälkeen, ei vaippoja myönnetä. 

Asiakkaan/potilaan hoitoon osallistuva terveydenhuollon ammattilainen tekee lähetteen 

vaippatarpeesta kun virtsainkontinenssi on vähintään keskivaikea tai vaippatarve todetaan 

pysyväksi.  Lähetteessä tulee olla kuvaus virtsainkontinenssin vaikeusasteesta.      

Terveydenhuollon ammattihenkilö suunnittelee jaettavien tuotteiden määrän ja laadun sekä kirjaa 

hoitotarvikejakelupäätöksen/suunnitelman Effector-järjestelmään. Inkontinenssin hoitotarvikkeet 

annetaan asiakkaalle yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. 

Ulosteesta merkittävän osan tulee tulla vaippoihin (tuhriminen ei riitä vaippajakelunperusteeksi). 

Ulosteinkontinenssia sairastaville asiakkaille annetaan vain lääkärin lähetteellä yksilöllisen 

hoitosuunnitelman mukaiset tuotteet. 

Lapsille, jotka ovat yli 3-vuotiaita ja joilla on kehitysviivästymä, kehitysvamma tai muu vakava sairaus 

annetaan erikoislääkärin päätöksellä yksilöllisen hoitosuunnitelmanmukaisesti vaippoja. Yökastelijat 

(fysiologinen kastelu) eivät ole oikeutettuja vaippojenilmaisjakeluun. Vaippajakelun tarve lapsella 

tarkistetaan vuosittain spontaanin paranemistaipumuksen vuoksi. 

Vaipat toimitetaan asiakkaalle kotiinkuljetuksena 3 kuukauden tarvetta vastaava määrä kerralla. 

Kotiinkuljetus koskee sopimustuotteita. Jos asiakas (lapsi tai aikuinen) tarvitsee yhden vaipan 

vuorokaudessa, hän ostaa ne itse. Samoin yli 5 vaipan tarpeen asiakas/potilas kustantaa itse.   

Inkohousut on tarkoitettu itsenäisesti asuville omatoimisuuden ja itsenäiseen WC:ssä käynnin 

tukemiseen. Suojakäsineet eivät kuulu vaippojen jakeluun. Normaaliin hygieniaan ja perushoitoon 

kuuluvat tuotteet asiakasostaa itse. 

• tippasuojat 2-5 kpl/vrk, vain jos asiakkaalla on taustalla neurologinen sairaus 

• muotovaipat 2 - 5 kpl/vrk 

• vyövaipat 2 - 5 kpl/vrk 

• teippivaippa 2 - 5 kpl/vrk 

• inkohousut 2 - 3 kpl/vrk 

• Lasten vaipat eri koot yli 3-vuotiaille lapsille 1 - 5 kpl/vrk 

• verkkohousut (perustellusta syystä, vaipan kiinnittämiseen) 2 kpl/kk 

• vaginaalitamponi, ainoastaan perustellusta syystä erikoisairaanhoidon lähetteellä 
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14. SUOLEN TOIMINNAN TARVIKKEET 

Maksutta jaetaan suolen toimintaan liittyvät sopimustuotteet. Suojakäsineitä annetaan 

henkilökohtaisen avustajan ja omaisen tarpeisiin, ei kotihoidon tai yksityisen palveluntuottajan 

henkilökunnalle. Normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvattarvikkeet asiakas ostaa itse. 

• ileostomiakatetri tarvittaessa 

• rektaaliputki, eri koot tarvittaessa 

• suolihuuhtelun tarvikkeet tarvittaessa 

• suolihuuhtelun korkki tarvittaessa 

• anaalitamponi tarvittaessa 

 

15. ANTIKOAGULANTTIHOITO 

Hoitotarvikejakelusta saa antikoagulanttihoidon seurannassa tarvittavat INR-liuskat kun INR-mittaus 

tapahtuu itsenäisesti kotona. INR – mittaria ei anneta hoitotarvikejakelusta. 
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IV HOITOTARVIKEJAKELUUN KUULUMATTOMAT TARVIKKEET JA 

VÄLINEET 

Maksutta jaettaviin hoitotarvikkeisiin kuuluu vain ko. ryhmän kohdalla mainitut tuotteet. 

Niihin ei kuulu esimerkiksi: 

• Kaarimaljat 

• Mehupillit 

• Pesukintaat 

• Ruokaliinat 

• Nenäliinat 

• Juomamukit 

• Suojakäsineet (poikkeuksena suolen toimitus ja huuhtelut, limaimut ja trakeostomian hoito) 

• Pumpulikäsineet 

• Virtsapullot 

• Selluloosavanu (poikkeuksena trakeostomia potilaille ja limaimujen yhteyteen) 

• Saniteettivaipat eli kroonikkovaipat 

• Vuoteen suojamuovit 

• Poikkilakanat 

• Steriilit sidokset (poikkeuksena keskuslaskimokatetrin ja vastaavien kanyylien hoito) 

• Pikasiteet, laastarit 

• Tukisiteet eli kompressiositeet 

• Lääkinnälliset hoitosukat/tukisukat 

• Käsidesinfektioaineet 

• Ihon desinfiointiaineet 

• Haavahoidossa puhdistukseen käytettävät huuhteet, keittosuola, Prontosan, haava-alueen 

puudutegeeli 

• Pesuvoide 

• Pesupyyhe 

• Avannepussien hajunpoistajat 

• Tippasuojat ja pikkuvaipat (poikkeukset ks. sivu 8) 

• Plasmansokerin mittausliuskat heikentyneessä sokerinsietokyvyssä (ei diabetes-diagnoosia) 

• Paristot verensokerimittareihin  

 

Poikkeamat jakeluohjeessa: Erityistapauksissa kysytään asiakaskohtainen lupa poiketa 

jakeluohjeesta. Keskitetty hoitotarvikejakelu selvittää asian. 
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