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Ohjeet hoitotarvikejakelusta  

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 § mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden 

sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyy hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon 

tarvittavat hoitotarvikkeet. Hoitotarvikejakelun tarkoituksena on parantaa potilaan omahoidon 

edellytyksiä sekä edistää potilaan sitoutumista hoitoon. Ensisijaista on tukea pitkäaikaissairaiden kotona 

asumista ja siellä selviytymistä. 

 

Hoitotarvikkeita jaetaan ainoastaan kotona asuville asiakkaille. Kotona asumiseen rinnasteiseksi 

katsotaan myös kotihoitoa vastaavat puoliavoimet laitokset. Näissä asuville hoitotarvikkeita jaetaan vain 

asiakkaan henkilökohtaiseen tarpeeseen, ei laitoksen muuhun käyttöön. Sairauden hoitoon kuuluvien 

hoitotarvikkeiden jakelun tulee perustua aina yksilöllisesti määriteltyyn tarpeeseen ja terveydenhuollon 

ammattihenkilön suorittamaan arviointiin ja seurantaan. Hoitotarvikejakelun lähtökohtana on 

lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta, 

lukuun ottamatta tässä ohjeessa myöhemmin erikseen mainittuja poikkeuksia. Tiloissa, joissa tarve on 

varmuudella pysyvä, sekä diabetes-, dialyysi-, avannetarvikkeiden ja virtsaamisapuvälineiden kohdalla 

tarvikkeita voidaan jakaa heti tarpeen ilmennyttyä. Muissa tiloissa asiakas otetaan hoitotarvikejakelun 

piiriin vasta tarpeen kestettyä vähintään kolme kuukautta. Päätöksen hoitotarvikkeista tekee 

avoterveydenhuollon ylilääkäri tai terveysaseman nimetty apulaisylilääkäri tai riittävän perehdytyksen 

omaava ja KSTHKY:n organisaatioon kuuluva terveydenhuollon ammattihenkilö niissä tilanteissa, kun 

hoitotarvikejakelun osalta asetetut perusteet täyttyvät yksiselitteisesti. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen 

tarve ja hoitotarvikejakelun voimassaoloaika tulee kirjata potilaan tai asiakkaan hoitosuunnitelmaan tai 

terveyskertomukseen. 

 

Hoitotarvikejakelu on osa potilaan kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä 

neuvontaa sekä tarvittaessa kotikäynnin. Potilaan tulee tietää ja ymmärtää hoitoon liittyvien tarvikkeiden 

käyttö ja merkitys. Hoitotarvikejakelun yhteydessä tulee tarvittaessa opastaa myös omaisia, läheisiä ja 

omaishoitajia, ja painottaa potilaan omaa vastuuta hoitotarvikkeiden asianmukaisessa käytössä. 

Hoitotarvikkeiden käyttö ja kulutus tapahtuu KSTHKY:n henkilökunnan valvonnassa. Kerrallaan 
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luovutettujen hoitotarvikkeiden määrä ei saa ylittää kolmen kuukauden arvioitua kulutusta. 

Hoitotarvikkeita jaetaan vain kuntayhtymän alueen kotikuntalaisille. Ulkokuntalaisten kohdalla  

edellytyksenä hoitotarvikkeiden saamiseen on oman kunnan maksusitoumus. Vakuutusten korvaamat 

tarvikkeet asiakkaat tilaavat suoraan toimittajilta ja hakevat korvauksen vakuutuslaitokselta. 

 

Jaettavat tarvikkeet ja välineet: 

Hoitotarvikejakelusta ei jaeta vuoteensuojia, poikkilakanoita, hygieniapukuja, esiliinoja, tuffereita, 

suojakäsineitä, pesunesteitä, voiteita, ruiskuja, injektioneuloja, liuoksia eikä ruoka- tai pesulappuja. 

 

1) Virtsaamisapuvälineet ja inkontinenssitarvikkeet (heti)  

Katetrit, pussit, virtsankerääjät jaetaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Toistokatetroinnissa käytetään 
edullisinta tuotetta, mikäli se soveltuu ko. potilaalle.  

 

2) Avannetarvikkeet (heti)  

Jakelu perustuu avannehoitajan antamiin suosituksiin kunkin asiakkaan kohdalla. Kulutuksen 
lisääntyminen sovitusta määrästä, iho-ongelmissa tai pussin toimintahäiriöissä asiakas ohjataan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa avannehoitajan vastaanotolle. Erikoissidoksia käyttävät 
asiakkaat ohjataan avannehoitajalle ainakin kerran vuodessa. 

 

3) Dialyysitarvikkeet (heti)  

− Tarpeen mukaan.  

 

4) Diabetestarvikkeet (heti)  

Insuliinikynät, -ruiskut, -neulat, lansetit, verensokeriliuskat ja virtsantutkimusliuskat 
hoitosuunnitelman mukaan. 

 

5) Haavanhoitotarvikkeet  

Haavanhoitotuotevalikoima on haavanhoitotyöryhmän laatiman ohjeen mukainen. 

Hoitosuunnitelma päivitetään 4-6 viikon välein, ja hoitotarvikejakelu perustuu päivitettyyn 

hoitosuunnitelmaan. 

− Haavanhoitotarvikkeissa on 2 kk:n omavastuuaika.  
− Uusiutuvissa haavoissa omavastuuaika määritellään yhden kerran eli uusiutumisvaiheessa ei ole 

uutta omavastuuaikaa.  
− Ilman omavastuuaikaa hoidetaan seuraavat haavat, mitkä perustuvat lääkärin tekemään 

diagnoosiin: valtimoperäinen ja laskimoperäinen säärihaava, diabeettinen haava, pyoderma 
gangrenosum, necrobiosis lipoidica, painehaava, reumaattinen haava, tulehduksen (erysipelas) 
jälkeinen haava, syövän ja palovamman jälkitila  
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6) Muut tarvikkeet (jos tarve yli 3 kk, annetaan heti)  

− Letkuruokinta-, nestetiputus-, tracheostomia – ja imutarvikkeet  

 

7) Vaipat ja muut hygieniatarvikkeet  

 
Aikuiset. KELA:n myöntämää hoitotukea voi käyttää mm. vaippojen hankintaan. Tiputteluvuoto ei 
kuulu maksuttoman hoitotarvikejakelun piiriin. Vaippoja ja muita hygieniatarvikkeita jaetaan 
kotisairaanhoitajan/ terveydenhoitajan tekemän yksilöllisen arvion perusteella päivittäisestä ja 
jatkuvasta keskivaikeasta tai vaikeasta uloste- ja/tai virtsainkontinenssista kärsiville 
pitkäaikaispotilaille, joiden vaippojen tarve johtuu: 
 

− kehitysvammasta  
− neurologisesta sairaudesta (kuten Parkinson, MS-tauti, ALS, AVH-potilaat)  
− syövästä tai sädehoidon jälkitilasta  
− keskivaikeasta tai vaikeasta dementiasta (MMSE alle 18)  
− lääkärin diagnosoimasta ulosteen pidätyskyvyn häiriöstä  
− kotona hoidettavat saattohoitopotilaat 
− hauraat ja monisairaat iäkkäät, joille on myönnetty eläkkeensaajan korotettu hoitotuki 

 
Lapset. Vaippoja jaetaan lapsille, jolloin alaikärajana on 3 vuotta ja lapsella on pitkäaikainen sairaus 
tai vamma, esim. kehitysvamma, meningomyelocele. Sairaudesta ja sen aiheuttamasta 
inkontinenssista tulee olla todistus, esim. epikriisi, hoitavalta taholta. Vaippoja ei myönnetä ns. 
fysiologiseen kasteluun.  
Lasten kohdalla tarvearvion tekee lapsen alueen lastenneuvolan terveydenhoitaja tai lapsen 
kouluterveydenhoitaja. Myöntämispäätöksen tekee lasten tutkimus- ja kuntoutusvastaanotosta 
vastaava lääkäri. Määräys kirjataan potilaan hoitosuunnitelmaan tai terveyskertomukseen. 

 

Virtsainkontinenssin hoidosta on tarkennus Liitteessä I. 

Kyselylomake virtsainkontinenssin haitta-asteen arvioimiseksi, Liite II 

Hoitotarvikejakeluhakemus (Liite III) liitetään potilaan sairauskertomukseen ja/tai hoitosuunnitelmaan 

 

Kotisairaanhoidon kautta tulevat jakeluun niiden asiakkaiden hoitotarvikkeet ja vaipat, jotka ovat 
kotihoidon säännöllisiä tai tilapäisiä asiakkaita asiakkuuden keston ajan. 
Aikuisneuvolan kautta hoidetaan hoitotarvikkeet niille asiakkaille, joilla ei ole kotihoidon tarvetta 

 
SCA:lla on Tena vaippojen kotiinkuljetuspalvelu, jonka aloittamisesta tehdään palvelusopimus 
kriteerien täyttyessä. Ohjeet kotiinkuljetuspalvelusta ja palvelusopimus tehdään Keski-
Satakunnan terveydenhuollon alueella aikuisneuvolassa tai kotisairaanhoidossa. 
 

Harjavallassa 4.3.2015 

Pauli Sallinen, LT 

KSTHKY/ Avoterveydenhuollon ylilääkäri 
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LIITE I 

 

VIRTSANKARKAILU 

 

Ponnistusinkontinenssilla tarkoitetaan virtsan karkaamista fyysisen rasituksen tai ponnistuksen 

yhteydessä. Taustalla on usein virtsaputkea ympäröivien tukirakenteiden tai virtsaputken 

sulkijamekanismin heikkous. 

Pakkoinkontinenssilla tarkoitetaan virtsan karkaamista äkillisen virtsaamispakon yhteydessä. Taustalla 

usein keskushermoston sairaus tai vamma (ja diabeettinen neuropatia). 

Sekamuotoinen virtsankarkailu on edellisten yhtäaikainen tila. 

Ylivuotoinkontinenssilla tarkoitetaan virtsarakon akuutin tai kroonisen tyhjenemishäiriön (retentio) 

aiheuttamaa virtsan karkaamista. Tässä taustalla on usein hermoston sairaus, vamma, leikkauksen 

jälkitila, mekaaninen este tai lääkehoito. 

 

Tihentyneen virtsaamisentarpeen syy tulee selvittää (esim. virtsatietulehduksen poissulku, ummetus, 

eturauhasen liikakasvu, polydipsia tai krooniset särkytilat). Painonhallinta, lantionpohjan lihaskunnon 

ylläpito, tupakoinnin lopettaminen, ummetuksen hoito sekä kohtuullisen kuntoliikunnan ylläpito 

kuuluvat kaikkien virtsankarkailusta kärsivien potilaiden perusohjeistukseen. Lantionpohjan 

lihasharjoittelu on vaikuttava hoito kaikissa virtsainkontinenssimuodoissa, sekä naisilla että 

miehillä, ja ohjaus lihasharjoitteluun tapahtuu tarvittaessa asiaan perehtyneen fysioterapeutin 

toimesta. Toimintarajoitteisten potilaiden virtsan pidätyskyvyn edistämiseen voidaan vaikuttaa 

aikataulutetuilla WC-käynneillä sekä elinympäristön ja vaatetuksen muutoksilla niin, että WC:hen ja 

WC-istuimelle pääsy helpottuu. Lääkehoidolla (antikolinergit, paikallinen estrogeenihoito) voidaan 

vaikuttaa oirekuvaa lieventävästi, varsinkin pakkoinkontinenssista kärsivien potilaiden osalta. Kirurgian 

piiriin kuuluvilla hoidoilla voidaan saavuttaa merkitsevää vastetta pakkovirtsankarkailuun sekä etenkin 

alle 70-vuotiaiden naisten ponnistusvirtsankarkailuun. 

 

Tietyillä lääkeaineilla on vaikutusta virtsankarkailuun joko suoran vaikutusmekanismin kautta tai 

potilaan vireystilaan vaikuttamalla. Näitä lääkeaineita ovat mm. antihistamiinit, antikolinergit, 

bentsodiatsepiinit, opiaatit sekä tietyt psyyken lääkkeet. Potilaan lääkehoidon tarve sekä toteutus tulee 

varmentaa hoitavan lääkärin taholta. 
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LIITE II. 
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LIITE III.  
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