
 
 

 
 

Karkkilan kotihoito 1 (09) 4258 2290 

Karkkilan kotihoito 2 (09) 4258 2293 

Nummelan kotihoito (09) 4258 2142 

Vihdin kk:n kotihoito (09) 4258 2610 
 

 
 
 
 

HOITOTARVIKEJAKELU 
 
 

UUDET ASIAKKAAT JA MUUTOKSET JAETTAVISSA TARVIKKEISSA 
 

Päätöksen / muutokset korvauksitta jaettavista tarvikkeista tekee se 

terveydenhuoltoalan ammattihenkilö, joka on todennut tarpeen. 

Hoitotarvikejakelu tilaa tarvikkeet päätösten mukaisesti. 

 
Vastaanoton sairaanhoitaja tekee päätöksen kaikille muille paitsi kotihoidon 
asiakkaille. 
Nummelan terveysaseman sairaanhoitajan vastaanotto 
kiireetön ajanvaraus (09) 4258 2100 

 
Karkkilan terveysaseman sairaanhoitajan vastaanotto 
kiireetön ajanvaraus (09) 4258 2200 

 
 
 

Kotihoito tekee päätöksen kotihoidon ja asumispalveluiden 

asiakkaille. Yhteydenotot kotihoitoon puhelimitse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kotiuttava sairaala ottaa puhelimitse yhteyttä kotihoitoon ennen asiakkaan 
kotiutumista. Tarvikkeita tulee olla asiakkaan kotiutuessa mukana vähintään 2 
viikoksi. 

 
Diabeteshoitotarvikkeiden osalta yhteyttä otetaan oman terveysaseman 
tarvikejakeluun. 

 
Karkkila ti 8-15 (09) 4258 2204 

Nummela ma 8-15, ke 10-18, to 8-15 ja 
  

(09) 4258 2111 
pe 8-13  

 

Tarvikkeita jaetaan vain ennakkotilausten mukaisesti. Tarvikejakelussa ei ole 
varastoa, josta tarvikkeita saisi nopeasti, vaan asiakkaan tulee huolehtia siitä että 
hän tilaa tarvikkeet tarvikejakelusta vähintään 1-2 viikkoa ennen kuin tulee niitä 
noutamaan. 



 
 

 

 
HOITOTARVIKKEIDEN TILAAMINEN ETUKÄTEEN 
(VÄH. VIIKKOA ENNEN NOUTOA) 

 
 

sähköpostilla:  tarvikejakelu@karviainen.fi 
 

Sähköpostiin tulee merkitä noudetaanko tarvikkeet 
tarvikepalvelusta aukioloaikana vai lokerikosta sekä kummasta 
toimipisteestä Karkkilasta vai Vihdistä 

puhelimitse: Karkkila ti 8-9 ja 13-14, puh. (09) 4258 2204
Nummela ma, ke, pe klo 8-9 ja klo 13-14
puh. (09) 4258 2111

 
tilauslomake: Tilauslomakkeita on saatavissa hoitotarvikejakelupisteissä ja 

vastaanottopisteistä. Tilauslomake löytyy myös sivuiltamme 
www.karviainen.fi/lomakkeet. 

 
Tilauslomakkeen voi palauttaa Karkkilan tai Nummelan 
terveysasemalla olevaan hoitotarvikejakelun postilaatikkoon tai 
hoitotarvikejakelupisteiseen. 

 
Lomakkeen voi myös postittaa: 
Karkkilan terveysasema/hoitotarvikejakelu 
Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila 

 
Nummelan terveysasema/hoitotarvikejakelu 
Nummenselkä 2, 03100 Nummela 

 
 
 
 

TARVIKEJAKELUJEN AUKIOLOAJAT 
 

Karkkilan terveysasema (vastaanoton B-käytävä) ti 9-13
Nummelan terveysasema (alakerta, viimeinen ovi talon oikeassa päässä)
ma ja ke  9-13,  pe 8-13

 
Vaippojen toimitus tapahtuu jatkossa suoraan asiakkaan kotiin. Vaippoja ei voi 
noutaa itse hoitotarvikejakelupisteestä. 

 
Toimitusajoista ja muista vaippoihin liittyvistä asioista kotihoidon 
asiakkaiden tulee olla yhteydessä alueensa kotihoitoon. 

 
Karkkilan kotihoito 1 (09) 4258 2290 
Karkkilan kotihoito 2 (09) 4258 2293 
Nummelan kotihoito (09) 4258 2142 
Vihdin kk:n kotihoito (09) 4258 2610 

 
      Muiden asiakkaiden tulee olla yhteydessä tarvikejakeluun. 
     Karkkila (09) 4258 2204 
     Nummela (09) 4258 2111 
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