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Maksuttomien hoitotarvikkeiden jakelu 
  
Selostus asiasta Korvaa ohjeen 2/2016/johtajaylilääkäri 

 
Hoitovälinejakelu tarkoittaa sairauden tai sen jälkitilan seurantaan ja hoitoon 
tarvittavien hoitovälineiden luovuttamista pitkäaikaista sairautta sairastavalle 
potilaalle maksutta. Hoitovälinejakelu perustuu lääkärin tekemään diagnoo-
siin ja potilaan yksilölliseen tarpeeseen. 
 
Terveyskeskuksesta jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti 
hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoi-
totarvikkeet (24 §) sekä kotisairaanhoidon yhteydessä annettavat hoito-
suunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet (25 §).  Hoitotarvikkeet ovat osa hoi-
topäätöstä ja niiden tarve on yksiköllinen.  
 
Maksuttoman hoitotarvikejakelun lähtökohtana on lääkärin diagnosoima 
pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään 3 kk, poikkeuksena diabe-
tes, jonka osalta maksuton jakelu käynnistyy heti sairauden toteamisen jäl-
keen. 
 
Päätöksen hoitotarvikejakelusta tekee terveydenhuollon ammattilainen ja 
kirjaa sen hoitosuunnitelmaan. Tuote valitaan perustuotevalikoimasta ja niitä 
annetaan kerrallaan n. 3 kk tarve tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Mikäli 
potilaalle sopivaa tuotetta ei löydy, etsitään tuote muualta ja pyydetään lupa 
sen tilaamiseen avohuollon ylilääkäriltä tai ylihoitajalta. 
 
Haavanhoitotuotteiden osalta lain tulkinta on vaihdellut kunnittain ja Valvira 
on ohjannut kuntia noudattamaan lakia. Valviran ja oikeusasiamiehen tulkin-
ta laista on, että myös haavaa puhdistavat ja hoitavat tuotteet tulee resepti-
valmisteita lukuun ottamatta luovuttaa maksutta lain tarkoittamille henkilöille. 
Kuntayhtymässä on käytäntönä ollut luovuttaa maksutta ainoastaan haa-
vanpeittotuotteet. 

  
Päätös Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän maksuttomaan hoitotarvikejake-

luun sisällytetään 27.9.2021 alkaen myös haavan puhdistamiseen ja hoita-
miseen liittyvät tarvikkeet reseptillä kirjoitettavia lääkevalmisteita lukuun ot-
tamatta. 
 
Haavanhoitotarvikkeissa omavastuu aika on 3 kk, uusiutuvissa haavoissa 
omavastuuaika on vain kerran. 
 
Ilman omavastuuaikaa hoidetaan haavat, jotka liittyvät jo diagnosoituihin 
pitkäaikaissairauksiin ja joiden hoidon kesto on arvioitu pitkäaikaiseksi (yli 
3kk). Näitä ovat: 
 
- Valtimo- ja laskimoperäinen haava 
- Diabeettiseen neuropatiaan liittyvä haava 
- Reumaattinen haava 
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- Haavautuva ihotulehdus (Pyoderma gangrenosum,necrobiosis lipoidica) 
- Syöpähoitojen ihokomplikaatiot 
- II-III asteen yli kämmenen kokoiset palovammat 
 
Haavanhoitotuotteet annetaan hoitosuunnitelman mukaisesti, josta on käy-
tävä ilmi diagnoosi, hoidon toteutus ja seuranta suunnitelma sekä hoidosta 
vastaava lääkäri tai hoitaja. Tuotteet valitaan perustuotevalikoimasta n. 1 kk 
tarpeeseen kerrallaan. 
 
Tämän päätöksen lisäksi laaditaan käytännön toimintaohjeet. 

  
Toimivalta Hallintosääntö, luku 1, 8 §, kohta 1 
  

Allekirjoitus  

Jarmo Lappalainen, johtajaylilääkäri 
  
Jakelu Riihimäen seudun terveyskeskus 

 
- lääkärit 
- hoitohenkilöstö 
- hoitotarvikejakelu 
- kuntayhtymän arkisto 
 
Jäsenkunnat 
 
- Hausjärvi/perusturvajohtaja Teija Suorsa-Salonen 
- Loppi/vs. perusturvajohtaja Anne Hintsala 
- Riihimäki/sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa 

  
Tiedoksianto Tämä päätös on lähetetty tiedoksi asianosaisille 1.9.2021 

s-postilla x kirjepostilla  
 

  
Nähtävilläolopaikka ja 
-aika 

Tämä päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa, 
http://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/, 6.9.2021 alkaen 
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Muutoksenhaku 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valit-
tamalla tuomioistuimeen. 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 

(asianosainen) sekä 
- kuntayhtymän jäsenkunta ja kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava kuntayhtymän kirjaamoon oikaisuvaatimuksen määräajan viimeisenä päivänä 
ennen kirjaamon aukioloaan päättymistä. 
 
Kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00–15.00. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähkö-
postilla.   
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätök-
sestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
 
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäi-
senä arkipäivänä sen jälkeen.  
 
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Oikaisuvaatimus on jätettävä 
niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Oikaisuvaatimus tehdään Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän yhtymähallitukselle.  
 
Oikaisuviranomaisen asiointiosoitteet ovat:  
 
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
Kirjaamo 
Penttilänkatu 5, 11100 Riihimäki 
PL 13, 11101 Riihimäki 
Sähköpostiosoite: terveyskeskus@riihimaki.fi 
Puhelinnumero: 019 750 5729 
 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 
- päätös, johon haetaan oikaisua  
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä  
- millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikai-
suvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona on ilmoitettava myös sähköposti-
osoite. 
 
Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia maksullisia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Riihimäen seudun terveyskeskuksen kir-
jaamosta: 
 
Penttilänkatu 5, 11100 Riihimäki, 
PL 13, 11101 Riihimäki. 
 
Tämä päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §). 
 
 
Annettu postin kuljetettavaksi  ___/___/_____  _____________________ 
    tiedoksiantaja 
 


