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Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 

 
Työnantajan velvollisuudet 

 

15 § Työnantajan on hankittava ja annettava 

työntekijän käyttöön erikseen säädetyt 

vaatimukset täyttävät ja 

tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet.   

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#a738-2002
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#a738-2002


 

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 
  

Työntekijän velvollisuudet  

 

20 § Työntekijän tulee huolellisesti ja 

ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa 

työnantajan hänelle 15 §:n mukaisesti 

antamia henkilönsuojaimia ja muita 

varusteita.  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#a738-2002
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#a738-2002


Tartuntatautilaki (1227/2016) 

17 § Hoitoon liittyvien infektioiden 

torjunta 

 

Toimintayksikön on huolehdittava potilaiden, 

asiakkaiden ja henkilökunnan 

tarkoituksenmukaisesta suojauksesta.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#a738-2002
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#a738-2002


Suojainten käytön merkitys 

Suojaavat työntekijää  
– lialta, roiskeilta, vereltä ja eritteiltä 

– pisto- ja viiltovammoilta 

– kemikaalialtistuksilta 

– fysikaalisilta ärsytyksiltä 

– estävät mikrobien siirtymistä potilaasta, 
hoitoympäristöstä tai välineistä työntekijään  

 

Suojaavat potilasta estämällä mikrobien 
siirtymistä 

– työntekijästä potilaaseen  

– työntekijän välityksellä toisista potilaista 

– hoitoympäristöstä 

 
 



Suojainten käyttöä ohjaavat 

• Tavanomaiset varotoimiohjeet  

– Jos vaara veri- ja eriteroiskeista   

 

• Muut varotoimi- ja eristysohjeet 

– Kosketusvarotoimet 

– Pisaravarotoimet 

– Ilmaeristys 

 

 



Terveydenhuollossa käytettäviä 

suojaimia 

• Suojakäsineet  

• Suojatakki/suojaesiliina 

• Kirurginen suu-nenäsuojus 

• Hengityksensuojain 

• Silmäsuojus, visiirimaski, kokokasvovisiiri 

• Hiussuojus 



Suojakäsineet 

• Koskettaessa limakalvoja, kosteita ihoalueita 

(kainalo, nivuset) tai rikkinäistä ihoa 

• Käsiteltäessä verta tai eritteitä 

• Haavahoitojen yhteydessä 

• Potilaita kanyloitaessa, injektioita annettaessa ja 

verinäytteitä otettaessa =>Suojakäsineiden käyttö 

vähentää neulan kuljettamaa verimäärää 45-85% (Must 

ym.1993) 

• Hoidettaessa kosketusvarotoimin potilasta 

 

 



Suojakäsineiden oikea käyttö 

• Potilas- ja työvaihekohtaiset 

• Ei korvata käsihuuhteen käyttöä 

• Pue käsineet juuri ennen hoitotoimenpidettä ja 

riisu ne välittömästi käytön jälkeen 

– Puhtaita käsineitä ei kontaminoida 

hoitoympäristöstä 

– Likaisilla käsineillä ei kontaminoida hoitoympäristöä 

• Vaihda suojakäsineet heti, mikäli ne menevät 

rikki 

• Ei pestä eikä desinfioida 

 



Ei käytetä suojakäsineitä turhaan 

• Ei yleensä tarvita 

– Vuoteen petauksessa 

– Kosketeltaessa potilaan tervettä ihoa 

– Hiusten kampaamisessa 

– Potilaan taluttamisessa 

– Potilaskuljetuksessa 

– Ruokatarjottimen viennissä 

 

Käsien desinfektio  käsihuuhteella riittää! 



Suojatakki/suojaesiliina 

• Tarkoituksena estää alla olevien 

työvaatteiden likaantuminen 

• Materiaali kosteutta läpäisemätön 

• Käytetään potilaan lähihoidossa tai muussa 

työssä, jos on vaara roiskeista mm.  

– haavahoidossa  

– vuodepesuissa 

– vaipan vaihdossa 

– hengitysteiden imemisessä 

 

 



Suojaesiliina 

• Hihallinen muoviesiliina, jos potilasta 

joudutaan kääntelemään paljon tai 

käsivarret muutoin ovat alttiina 

kontaminoitumiselle  

• Muoviesiliina vähentää 30-kertaisesti 

työasun likaantumista ja työvaatteiden 

mikrobimäärää ja sitä kautta vaatteiden 

välityksellä tapahtuvaa tartuntariskiä 



 

 

Kirurginen suu-nenäsuojus + 

silmäsuojus 

 

 
 

 

 

Kirurginen suu-nenäsuojus: 

 

- Esim. toimenpiteiden yhteydessä kuten 

haavanhoidossa, spinaalipuudutuksessa, 

skopioissa, synnytyksissä 

- Käytetään myös suojamaan potilasta 

hoitohenkilökunnan uloshengitysilmassa 

mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta 

- Ei suojaa ilmateitse tarttuvilta taudeilta 

- Kertakäyttöinen ja potilaskohtainen 

- Ei säilytetä leuan alla seuraavaa 

potilasta varten 
 Silmäsuojus: 

 

- Suojaavat myös sivuilta tulevilta 

roiskeilta 

- Omat silmälasit eivät anna 

riittävää suojaa 



vaihtoehtoisesti visiirimaski 



FFP3-luokan hengityksensuojain 
( FF= filtering facepiece, P= particles) 

• Ilmateitse tarttuvaa sairautta sairastavan 

potilaan hoidossa  

• Tärkeää asettaa hengityksensuojain 

tiiviisti kasvoille  (kuvallinen ohjeistus löytyy Oysin 

ilmaeritys ohjeesta) 

• Ei laiteta potilaalle, koska se suodattaa 

ilmaa vain yhteen suuntaan ja näin suojaa 

vain käyttäjäänsä, ei estä mikrobien 

leviämistä uloshengitysilman mukana 

 

 

 

 



Hiussuojus (myssy)  

• Tarkoituksena suojata aseptisia alueita, 
erityisesti leikkaushaavaa 

• Kuuluu operatiivisissa toimenpiteissä 
toimenpideasuun 

• Tulee peittää kaikki hiukset 

• Vuodeosastolla haavahoitojen yhteydessä 
hiussuojusta tarvitaan harvoin 

– Laajojen palovammahaavojen hoidossa 
tarpeellinen ja aiheellinen 

 

 



 

 

 
Kädet desinfioidaan aina 

 

Ennen suojakäsineiden ja muiden 

suojainten pukemista ja niiden 

riisumisen jälkeen 

 

Kaikki suojaimet ovat kertakäyttöisiä 

ja potilaskohtaisia 



A review of the evidence for suboptimal compliance of 

healthcare practitioners to standard/universal infection 

control precautions (Gammon ym. J Clinical Nursing 2008, 

kirjallisuuskatsaus):  

• 24 tutkimusta tavanomaisten varotoimien noudattamisesta ja 

13 interventiotutkimusta tavanomaisten varotoimien 

toteutumisen parantamisesta 
 

• Suojainten käyttöaste tavanomaisten varotoimien mukaisesti: 

• Suojakäsineet, keskiarvo (=ka) 62 %, vaihteluväli (11-98 %) 
 

• Suojatakki, ka 57 %, vaihteluväli (8-93 %) 
 

• Silmäsuojus/visiiri, ka 38 %, vaihteluväli (0- 92 %) 
 

• Suu-nenäsuojus, ka 30 %, vaihteluväli (4-55 %) 

 

Miten hyvin noudatetaan suojaimien käyttöä 

tavanomaisten varotoimien mukaisesti? 



Suojainten pukeminen 

1. Käsien desinfektio 

2. Pue visiirimaski (tai kirurginen suu-

nenäsuojus ja suojalasit) 

3. Desinfioi kädet 

4. Pue suojatakki  

5. Pue suojakäsineet 



Suojainten riisuminen 
1. Aukaise vyötärönauha 

2. Riisu suojakäsineet 

3. Riisu suojatakki (ota takista kiinni olkapäiden tasolta ja 
repäise varovasti niskan takana oleva kiinnitys auki) 

4. Kääri suojatakki siten, että suojatakin likaantunut 
etuosa jää sisäpuolelle  

5. Desinfioi kädet 

6. Riisu visiirimaski (tai kirurginen suu-nenäsuojus ja 
suojalasit) 

7. Desinfioi kädet 

 

Käytön jälkeen kertakäyttöiset suojaimet laitetaan 
välittömästi suoraan huoneen roskapussiin 
 



Puutteet suojainten pukemis- ja 

riisumistekniikassa ovat työntekijälle 

infektioriski 
Contamination of Health Care Personal During Removal of 

Personal Protective Equipment (Tomas ym. Jama Intern. Med. 

2015) 

– Tutkimuksessa käytettiin fluorosoivaa ainetta 

kontaminaation havaitsemiseksi 

– 46 % (vaihteluväli 42,5- 50,3 %) työntekijöistä kontaminoi 

ihonsa/vaatteensa riisuessaan suojakäsineitä ja –takkia 

– Kontaminaatio tapahtui useammin riisuessa suojakäsineitä  

kuin -takkia (52,9 % vs 37,8 %) 

– Kun havaittiin puutteita riisumistekniikassa => 70,3 % 

kontaminoi työasunsa/ihonsa 

– Kun puutteita suojainten riisumistekniikassa ei havaittu, 

kontaminaatio tapahtui silti 30 %:ssa 



Lopuksi 

• Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa 

tarjoamaan ja työntekijää käyttämään 

suojaimia 
 

• Suojaimet suojaavat sekä työntekijää että 

potilasta (työ- ja potilasturvallisuus) 
 

• Huolehditaan, että suojaimia on saatavilla 

• Oikea suojainten käytön koulutus, opastus ja 

harjoittelu tärkeää 

 

 

 



Kiitos ja hyvää kesää kaikille! 


