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koskee 
(Liitä mukaan 
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Muistutuksen aihe 
(tarvittaessa erillinen 
liite) 

X  hoito- tai menettelyvirhe                    □  lääkkeiden määrääminen 
□  potilasasiakirjojen merkinnät             □  epäasiallinen käytös 
□  todistus/lausunto                               □  salassapitosäännökset 
□  tiedonsaanti                                       □  muu, mikä? 

En saa tarvitsemiani hoitosuunnitelmani mukaisia hoitotarvikkeita 

Hoitopaikka  
(osasto, poliklinikka 
tai erikoisala) 

TOIMINTAYKSIKKÖ 

Juupaniemen hoitotarvikejakelu 

TAPAHTUMA-AIKA  

Syksy 2018 

KETÄ/MITÄ MUISTUTUS KOSKEE (esim. nimi ja virka-asema) 

Laura Lääkäri, hoitotarvikejakelusta vastaava ylilääkäri 

saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) 

                            ____._____.20______   

KÄSITTELIJÄ      ________________________ 



Mitä tapahtui, missä 
ja milloin? 
(tarvittaessa eri 
liitteellä) 
 
 

Esimerkki jos et saa liuskoja: 
 
Veren glukoosipitoisuuden omaseuranta on minulle välttämätöntä. Omaseurannan 
tavoite on auttaa minua pitämään verensokerini hoitotasapinossa ja ehkäistä 
diabeteksen akuutteja komplikaatioita. Akuutteja komplikaatioita ovat vakavat 
hypoglykemiat ja ketoasidoosi sekä niiden aiheuttama kuolema. 
 
Hoitosuunnitelmaani on kirjattu verensokerin mittaamisen liuskatarpeeksi 51 liuskaa 
viikossa. Tarvitsen 51 liuskaa viikossa, jotta voisin mitata verensokeriani siten, että 
hoitoni toteutuu asianmukaisesti ja ettei potilasturvallisuus vaarannu. Diabeteksen 
Käypä hoito -suosituksen mukaan minun pitäisi saada liuskoja 51 kpl viikossa. 
Hoitotarvikejakelusta saan ainoastaan 30 liuskaa viikossa. Loput minun pitäisi ostaa itse 
sanottiin hoitotarvikejakelusta, kun tarkistin asian sieltä. 
 
Hoitosuunnitelmani on liitteenä.  
 
 

Esimerkki jos et saa jatkuvaa sensorointia: 
 
Veren glukoosipitoisuuden omaseuranta on minulle välttämätöntä. Omaseurannan 
tavoite on auttaa minua pitämään verensokerini hoitotasapinossa ja ehkäistä 
diabeteksen akuutteja komplikaatioita. Akuutteja komplikaatioita ovat vakavat 
hypoglykemiat ja ketoasidoosi sekä niiden aiheuttama kuolema. 
 
Minua hoitava lääkäri on kirjannut hoitosuunnitelmaani, että tarvitsen verensokerin 
jatkuvaa sensorointia. Tarvitsen jatkuvan sensoroinnin, jotta voisin mitata verensokeriani 
siten, että hoitoni toteutuu asianmukaisesti ja ettei potilasturvallisuus vaarannu. 
Hallintoylilääkärin mukaan minulle ei kuitenkaan voida myöntää jatkuvaa sensorointia. 
 
Jatkuvaa sensorointia ei myöskään annettu minulle Juupaniemen hoitotarvikejakelusta, 
vaan tarkistaessani asian sieltä, minulle sanottiin, että se ei kuulu perusvalikoimaan. 
 
Hoitosuunnitelmani on liitteenä. 
 
 

Esimerkki jos et saa ihonsuojaa: 
 
Ihonsuoja on minulle välttämätöntä voidakseni asianmukaisella tavalla toteuttaa minulle 
määrättyä hoitoa ilman että potilasturvallisuus vaarantuu.  
 
Sensorin liima ja insuliinipumpun kanyylin teipit aiheuttavat minulle voimakasta 
ihoärsytystä. Diabeteshoitajan mukaan minun tulee käyttää ihonsuojaa sensorin ja 
teippien alla.  
 
Tarvitsen ihonsuojaa, voidakseni asianmukaisesti käyttää tarvitsemaani lääkettä ja 
hoitaa sairauttani ilman että potilasturvallisuus vaarantuu.  
 
Ohessa on hoitosuunnitelmani. Siinä suositellaan ihonsuojan käyttöä sensorin ja 
teippien alla. Ihonsuojaa ei annettu minulle Juupaniemen hoitotarvikejakelusta, vaan 
tarkistaessani asian sieltä, minulle sanottiin, että ihonsuoja ei kuulu perusvalikoimaan 
vaan että tuo aine kuuluu itse ostettaviin tuotteisiin. 

Mihin toimenpiteisiin 
muistutuksen tekijä 
haluaa ryhdyttävän?  

Minulla on terveydenhuoltolain mukaan oikeus siihen, että hoitotarvikejakelussa otetaan 
mahdollisuuksien mukaan minun yksilölliset tarpeeni. Kunnan tulee järjestää 
hoitosuunnitelman mukaiset hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Kunnan oma ohje ei voi 
sivuuttaa hoitavan lääkärin hoitosuunnitelmaa. Hoitotarvikkeet on myönnettävä tarpeeni 
mukaan. Mikäli asia ei hoidu tällä muistutuksella, harkitsen asian saattamista 
hallintooikeuden arvioitavaksi.  
 
Pyydän sitä viranhaltijaa, jolla on siihen toimivalta, käsittelemään tämän muistutuksen 
asianmukaisesti ja antamaan siihen minulle vastauksen kohtuullisessa ajassa. 

Päiväys, 
muistutuksen tekijän 

AIKA 
      10.10.2018 

PAIKKA 
Juupaniemi 



allekirjoitus ja 
nimenselvennys 

 

Erkki Esimerkki                           Erkki Esimerkki         

 
Allekirjoitus                                                Nimen selvennys 

Muistutuksen perusteella annettu vastaus  (tarvittaessa liite) 

Muistutuksen 
johdosta tehdyt 
toimenpiteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratkaisu ja perustelut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastauksen antajan 
tiedot 

 
 
 
___________ ___. ___.20____      _____________________________   
            Paikka ja aika                                  Allekirjoitus 
                                                         
                                                        ______________________________ 
                                                                   (nimen selvennys) 
 
                                                         _____________________________  
                                                                     virka-asema 
 

 
MUISTUTUKSEN JOHDOSTA ANNETTUUN VASTAUKSEEN EI SAA HAKEA MUUTOSTA VALITTAMALLA 
(laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 15 §) 
 

ASIAKIRJAT Asiakirjat liitteineen palautettu  
  □   muistutuksen tekijälle             
  □   potilas-asiamiehelle 



  
palautus pvm     _____.______.20___ 

 


