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Euran perusturvapalvelut    23.10.2019  

 
 
 

 

HOITOTARVIKEJAKELUSTA MAKSUTTA JAETTAVAT HOITOTARVIKKEET- 
JA VÄLINEET  
 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 § mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asuk-
kaiden sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyy hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden 
hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Hoitotarvikejakelun tarkoituksena on parantaa potilaan oma-
hoidon edellytyksiä sekä edistää potilaan sitoutumista hoitoon. Ensisijaista on tukea pitkäaikais-
sairaiden kotona asumista ja siellä selviytymistä 

 
Hoitotarvikejakelusta annetaan pitkäaikaissairautta sairastaville kotona tai siihen rinnastettavis-
sa asumismuodoissa (palvelukodit) asuville euralaisille asiakkaille sairauden tai sen jälkitilan 
seurannan ja hoidon kannalta tarpeelliset yksilöllisten tarpeiden mukaiset hoitotarvikkeet. Palve-
lukodit, kotisairaala ja kotihoito hankkii itse sairaanhoidolliset välineet (esim. haavan puhdista-
miseen tarvittavat aineet ja välineet sekä katetroinneissa tarvittavat välineet), henkilökunnan 
suojavarusteet sekä lyhytaikaisten hoitojen edellyttämät hoitotarvikkeet. 

 
Korvauksetta annettavien hoitotarvikkeiden saaminen edellyttää sairauden pitkäaikaisuutta tai 
että se on pääsääntöisesti kestänyt yli kaksi kuukautta. 

 
Kun asiakas tulee ensimmäisen kerran hakemaan hoitotarvikkeita, hänellä pitää olla mukanaan 
lääkärin / hoitajan allekirjoittama yksilöllinen selvitys hoitotarvikkeiden tarpeesta. 

 
Tarvikkeita ja välineitä annetaan enintään kolmen kuukauden tarve kerrallaan. Jakelua ja käyt-
töä seurataan yksilökohtaisesti. 

 
Euran kunta kuuluu TYKS ERVA-yhteishankintarenkaaseen, joka kilpailuttaa, valmistelee ja 
päättää hankinnat. Euran kunta on sitoutunut hankkimaan hankintapäätöksen mukaisia tuotteita 
ja vain nämä tuotteet ovat mukana sairaanhoitovälineiden ja -tarvikkeiden jakelun piirissä. 

 
Vakuutusten korvaamat tarvikkeet asiakkaat hakevat apteekista tai tilaavat suoraan toimittajilta 
ja hakevat korvauksen vakuutusyhtiöltä. 

Hoitotarvikejakeluun kuuluu: 

• Diabetestarvikkeet 

• Haavanhoitotarvikkeet 

• Avannetarvikkeet 

• Katetrit ja muut virtsaamisapuvälineet 

• Vaipat 

• Dialyysitarvikkeet 

• Ravinnonsiirtotarvikkeet  

• Hapen annon ja hengityksen tarvikkeet 

• Trakeostomiatarvikkeet 

• Imujen tarvikkeet 

• Lääke-annostelun tarvikkeet 

• Suolen toiminnan tarvikkeet 

Tässä ohjeessa on mainittu ohjeelliset määrät ja näistä määristä voidaan poiketa asiakkai-
den yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
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DIABETESTARVIKKEET 
 

• jakelu tiistaisin klo 14 – 16, lääkärin vastaanoton tiloissa, huone 8 tai 9 

• diabeteshoitaja Päivi Tuominen, puh. 044 422 4187 

• diabeteshoitaja Katja Virtanen, puh. 044 422 4188 
 
 

Diabeteksen seurannassa tarvittavien liuskojen jakelussa noudatetaan pääsääntöisesti Diabetek-
sen Käypä hoito -suositusta:  

 
Verensokerin seurantaan tarvittavat mittaliuskat 

   
     liuskaa/vko  liuskaa / 3 kk  liuskaa / v 
 

Tablettihoito    0 – 12   0 – 144  0 - 624 
    

Yhdistelmähoito   21   252   1092 
(tabletti + insuliini) 

  
Monipistoshoito   56   672   2912 

  
 
 Raskaana olevat ja lapset alle 16 v.   Tarpeen mukaan 
 

 Joskus tarvitaan tihennettyä seurantatarvetta ja silloin liuskoja kuluu enemmän. 
 
  
 
 
 Neulat, ruiskut, pumpputarvikkeet, glukoosisensorit   
 

• Tarpeen mukaan 
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MUIDEN HOITOTARVIKKEIDEN JAKELU 
 

• Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8 – 10 sote-keskuksen keskusvarastolta,  
puh. 044 422 4256  

• Käynti joko Käräjämäentien puolelta tai pääovesta, seuraa hoitotarvikejakelun opasteita 

• Tilauksen voi tehdä myös puhelimitse ja noutaa sovitusta paikasta myöhemmin  

 
 

HAAVANHOITOTARVIKKEET 
 
Haavanhoitotarvikkeissa on kuukauden omavastuuaika, jolloin asiakas hankkii itse kaikki haa-
vanhoitotarvikkeet, esim. leikkaushaavat. Uusiutuvissa haavoissa ei ole omavastuuaikaa.  
 
 

• Maksutta jaetaan haavanhoitoon imevät ja kiinnittävät tehdaspuhtaat tarvikkeet sekä ste-

riilit hoitavat tarvikkeet. Hopeaa (Ag) sisältävien hoitotarvikkeiden käyttö max 2 viikkoa, 

jonka jälkeen Euran sote-keskuksen vastaanoton haavahoitajan konsultaatio, ellei asiakas 

käy erikoissairaanhoidossa haavahoitajalla.  

• Euran sote-keskuksen vastaanoton haavahoitaja tekee kokonaisarvioinnin tukisidosten 

aloitukseen. Tukisidokset eivät kuulu hoitotarvikejakeluun, vaan asiakas hankkii ne itse 

apteekista. 

• Lääkkeet ja lääkkeenomaiset tuotteet asiakas ostaa itse apteekista. 

• Hoitotarvikkeet annetaan lääkärin / hoitajan arvioiman kulutustarpeen mukaan. 

• Haavanhoitotarvikkeiden todistus on voimassa pääsääntöisesti ½ vuotta, jonka jälkeen 

haavan tilanne on arvioitava uudelleen Euran sote-keskuksen vastaanoton haavahoitajan 

konsultaatiolla. Jos on tiedossa, että haava ei tule parantumaan, todistuksen voi kirjoittaa 

olemaan voimassa 1 vuoden kerrallaan. 

• Tarvikkeita annetaan kerrallaan korkeintaan kahden viikon tarpeeseen. 

• Työtapaturmatapauksissa kirjoitetaan kaikki tarvikkeet (myös sidetarpeet) reseptille, niin 

asiakas saa ne apteekista vakuutusyhtiön laskuun. 
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AVANNETARVIKKEET 
 
Maksutta jaetaan avanteen hoidossa tarpeelliset tarvikkeet. Normaaliin hygieniaan ja perushoi-
toon kuuluvat tuotteet asiakas hankkii itse. Suojakäsineet eivät kuulu avannetarvikkeiden jake-
luun. Osa avannetarvikkeista on saatavilla maksuttomana kotiinkuljetuksena 4 kertaa vuodessa 3 
kuukauden tarvetta vastaava määrä kerralla. 
 

• Suoliavannepussi, tyhjennettävä  1-3 kpl / vko 

• Avannelevy suoliavannepussiin  2-4 kpl / vko 

• Virtsa-avannepussi, tyhjennettävä  1 kpl / vrk 

• Virtsapussi tyhjennettävä, yöpussi  1 kpl / vko 

• Avannelevy virtsa-avannepussiin  2-4 kpl / vko 

• Ihonsuoja/tiivisterengas    2-4 kpl / vko  

• Pasta      1-3 kpl / kk 

• Avannevyö     2-4 kpl / v 

 
Muut avanteen hoitoon tarvittavat tarvikkeet esim. tukiteipit, liimanpoistoaineet, ihonsuoja-aineet 
ja hajunpoistajat jaetaan tarpeen mukaan. 

 
 

HEIKENTYNEEN VIRTSAN JA ULOSTEEN PIDÄTYSKYVYN HOITO-
TARVIKKEET 
 
Maksutta jaetaan keskivaikean ja vaikean virtsa- ja ulosteinkontinenssin hoitoon vaippoja.  
Virtsainkontinenssin vaikeusasteen selvittämiseksi täytetään tarvittaessa haitta-astelomake. Jos 
haitta-aste on >50 %, kyseessä on keskivaikea tai vaikea inkontinenssi. Muussa tapauksessa 
asiakas hankkii vaipat itse. Suojakäsineet eivät kuulu vaippojen jakeluun. Normaaliin hygieniaan 
ja perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas hankkii itse. 
 
Vaipat toimitetaan pääasiassa asiakkaalle maksuttomana kotiinkuljetuksena 4 kertaa vuodessa 3 
kuukauden tarvetta vastaava määrä kerralla. 
      

• Vaipat      3 kpl / vrk 

• Verkko/hygieniahousut    5 kpl / 3 kk 

• Virtsanohjaimet (urinaalikondomi)  2 kpl / vrk 

• Poikkilakana     1 kpl / vrk 

• Pesulaput/-kintaat    tarpeen mukaan (täysin autettavat) 

• Virtsapullo     tarpeen mukaan 
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KATETRIT 

Katetreja on saatavilla myös maksuttomana kotiinkuljetuksena 4 kertaa vuodessa 3 kuukauden 
tarvetta vastaava määrä kerralla. Suojakäsineet eivät kuulu katetrien jakeluun. 

 

• Kertakatetri     tarpeen mukaan 

• Matkakertakatetri    tarpeen mukaan 

• Kestokatetri     1 kpl / kuukausi 

• Rakkopunktiokatetri    1 kpl / 3 kk tai tarpeen mukaan 

 

VIRTSAPUSSIT 

Maksutta jaetaan virtsapussit asiakkaille, joilla on kestokatetri, rakkopunktiokatetri tai ulkoinen 
virtsanohjain. 

 

• Virtsapussi 2 litraa tyhjennettävä  1 kpl / vko 

(sopii yöpussiksi) 

• Virtsapussi, raajapussi, yöpussiliitäntä  2-3 kpl / vko 

• Raajapussin kiinnitysnauhat, tarranauha  tarpeen mukaan 

• Virtsapussi 1,5 litraa, suljettu, kertakäyt. 1 kpl / vrk 

• Letkun sulkija     1-2 kpl / v 

• Katetrin korkki, steriili    tarpeen mukaan 

• Katetriventtiili     tarpeen mukaan  

 

RAVINNONSIIRTOTARVIKKEET 
 
Maksutta jaetaan ravitsemuksen toteuttamiseen kuuluvat tarvikkeet. Tarvikkeet jaetaan asiak-
kaalle asennetun ravinnonsiirtojärjestelmän mukaan. Ravintovalmisteet eivät kuulu jakelutuottei-
siin. Hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas hankkii itse. 
 
Ravinnonsiirtopumppu on mahdollista saada maksutta lainaan voimassa olevan hankintasopi-
muksen mukaiselta ravinnonsiirtoletkustojen toimittajalta. Sote-keskus / palvelukoti tekee toimitta-
jan kanssa lainaussopimuksen ja lainaa pumpun edelleen asiakkaalle.  

 
• Gastrostoomaletkut    1 kpl / 3 kk tai tarpeen mukaan 

• Peg-syöttönapit     1 kpl / 3 kk tai tarpeen mukaan 

• Ravinnonsiirtoletkustot         1 kpl/ vrk 

• Vedensiirtoletkustot           1 kpl/ vko 

• Yhdistäjä/jatkoletkut         1 kpl/ vko 

• Ruiskut          tarpeen mukaan 

• Tulppa/ruiskunsulkija        tarpeen mukaan 

• Tehdaspuhtaat taitokset   tarpeen mukaan 
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LÄÄKEANNOSTELUN TARVIKKEET 
 
Maksutta jaetaan lääkkeiden antamiseen tarvittavat ruiskut ja neulat silloin, kun niitä ei saa ap-
teekista lääkettä ostettaessa. Inhaloitavien eli keuhkojen kautta otettavien lääkkeiden annoste-
luun saa välineet ensisijaisesti apteekista. Lääkesumutinlaitteen voi lainata lyhytaikaiseen käyt-
töön hengityshoitajan vastaanotolta tai terveyskeskussairaalasta. Pitkäaikaiseen käyttöön laitteen 
saa lainaksi lähetteellä Satasairaalan Keuhkoyksiköstä (kuntoutusohjaaja Anne Kortelainen). 
 

• Ruiskut ja neulat lääkkeen antoon ja    tarpeen mukaan 

katetrien ja letkujen huuhteluun 

• Lääkkeenottokanyyli      1 kpl / vrk 

• Lääkesumutin maskilla tai suukappaleella  1 kpl / 3-4 kk 

• Lääkesumuttimen suodattimet (laitekohtaisia)  1 kpl / vrk – 1 kpl / kk 

• Immunoglobuliinipumpun tarvikkeet   tarpeen mukaan 

• 3-tiehana      tarpeen mukaan 

 
 

HAPEN ANNON JA HENGITYKSEN TARVIKKEET 
 
Maksutta jaetaan ne tarvikkeet, joilla toteutetaan hengitystä ja hapetusta tukevaa hoitoa kotona 
happirikastimen tai muun lisähapen avulla. CPAP-laitteen ja sen tarvikkeet sekä happirikastimen 
saa Satasairaalan Uni- ja keuhkoyksiköistä.  

 
• Happiviikset ja maskit letkulla   1 kpl / kk 

• Happiletku     10-15 m / 3-4 kk 

• Yhdistäjät     tarpeen mukaan 

 

 

IMUJEN TARVIKKEET 
 
Maksutta jaetaan kotona liman imemiseen kuuluvat tarvikkeet. Aikuiset saavat imulaitteen lainak-
si kotisairaalasta. Lapset saavat imulaitteen lainaksi Satasairaalan / Tyksin lastenpoliklinikan kun-
toutusohjaajan kautta. 
 

• Imukatetri     tarpeen mukaan 

• Imuletku      tarpeen mukaan 

• Imulaitteen pussit    tarpeen mukaan    
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TRAKEOSTOMIATARVIKKEET 
 
Maksutta jaetaan tarvikkeet henkitorven avanteen hoitamiseen. Normaaliin hygieniaan ja perus-
hoitoon kuuluvat tarvikkeet asiakas hankkii itse. 
 

• Trakeostomiakanyyli    tarpeen mukaan 

• Trakeostomiakanyylin nauha   tarpeen mukaan 

• Kosteuslämmönvaihtimet ja liimapohjat tarpeen mukaan 

• Bakteerisuodattimet    tarpeen mukaan 

• Puhdistusharja     tarpeen mukaan 

• Tehdaspuhtaat taitokset   tarpeen mukaan 

• Trakeostomian halkiotaitos   tarpeen mukaan 

 

 

DIALYYSITARVIKKEET 
 
Maksutta jaetaan tarvikkeet dialyysihoidon toteuttamiseen kotona. 

 
• Letkusetti     tarpeen mukaan 

• Haaraletkusto     tarpeen mukaan 

• Liittimet      tarpeen mukaan 

• Yhdistäjät     tarpeen mukaan 

• Korkki      tarpeen mukaan 

• Desinfektiokorkki    tarpeen mukaan 

• Suojakorkki     tarpeen mukaan 

• Suojakuori     tarpeen mukaan 

• Teippi      tarpeen mukaan 

 
 

SUOLEN TOIMINNAN TARVIKKEET 
 
Maksutta jaetaan suolen toimintaan liittyvät tarvikkeet. Normaaliin hygieniaan ja perushoitoon 
kuuluvat tarvikkeet asiakas hankkii itse. 
 

• Ileostomiakatetri    tarpeen mukaan 

• Rektaaliputki     tarpeen mukaan 

• Suolihuuhtelun tarvikkeet   tarpeen mukaan 

• Suolihuuhtelun korkki    tarpeen mukaan 

• Anaalitamponi     tarpeen mukaan 

 


