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Esityksen sisältö 

• Miksi suojaimia tarvitaan? 

• Mitä suojaimia ja missä tilanteissa niitä 

käytetään? 

• Suojainten pukeminen ja riisuminen 

• Lopuksi  



Suojainten käyttöä ohjaavat 

• Tavanomaiset varotoimiohjeet  
– Jos vaara veri- ja eriteroiskeista   

– Moniresistentin mikrobin kantajat kotihoito/-
sairaalassa ja pitkäaikaishoidon yksiköissä 
hoidetaan tavanomaisin varotoimin 

 

• Muut varotoimi- ja eristysohjeet 
– Kosketusvarotoimet (oksennus -ja ripulitautia 

sairastavien hoidossa, syyhypotilaat) 

– Pisaravarotoimet (mm. influenssa, lisäksi 
kosketusvarotoimet) 

– Ilmaeristys  akuuttihoidossa 

 

 



Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 

 
Työnantajan velvollisuudet 

15 § Työnantajan on hankittava ja annettava 
työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset 
täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet. 

  

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
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 tarkoitus on 

estää 

• Työntekijän työpuvun tai käsien 

likaantuminen ja mikrobikontaminaatio  

• Mikrobien tarttumista asukkaasta 

työntekijään tai työntekijästä 

asukkaaseen  

• Mikrobien siirtymistä asukkaasta toiseen 



Terveydenhuollossa käytettäviä 

suojaimia 

• Suojakäsineet  

• Suojatakki/suojaesiliina 

• Kirurginen suu-nenäsuojus 

• Silmäsuojus, visiirimaski, 

kokokasvovisiiri 

• Hengityksensuojain (FFP3) 

• 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 

• Kun käsitellään ihoa ärsyttäviä aineita (esim. 
valmiit desinfektioliinat) 

 

 



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 asukkaan tervettä ihoa 

– Hiusten kampaamisessa 

– Asukkaan taluttamisessa 

– Ruokatarjottimen viennissä 

 

Käsien desinfektio  käsihuuhteella 
riittää! 



Suojatakki/suojaesiliina 

• Materiaali kosteutta läpäisemätön 

• Käytetään asukkaan lähihoidossa tai 

muussa työssä, jos on vaara roiskeista 

mm.  

– haavahoidossa  

– vuodepesuissa 

– vaipan vaihdossa/avanteen hoito 

– hengitysteiden imemisessä 

 

 



Hihallinen suojaesiliina 

• Jos asukasta 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 



Suu-nenäsuojus ja silmäsuojus 

 

 

 

Suu-nenäsuojus: 
- Käytetään hoitotoimenpiteissä, 

joissa on eriteroiskevaara esim. 

haavanhoidossa 

- Suojaa sekä asukasta että 

työntekijää pisarateitse leviäviltä 

mikrobeilta  

-   Kertakäyttöinen ja potilaskohtainen 

- Ei lasketa käytön aikana kaulalle 
 

Silmäsuojus: 
- Suojaavat myös sivuilta 

tulevilta roiskeilta 

- Omat silmälasit eivät anna 

riittävää suojaa 



vaihtoehtoisesti visiirimaski 



 

 

 

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 ja 

riisuminen 

• Puetaan ja riisutaan asukashuoneessa 

juuri ennen hoitotoimenpidettä 

• Käytön jälkeen kertakäyttöiset suojaimet 

laitetaan välittömästi suoraan huoneen 

roskapussiin 

• Suojainten kanssa ei kuljeta käytävillä, 

haeta tavaroita tai kosketa tietokoneen 

näppäimistöön 



Suojainten pukeminen 

1. Desinfioi kädet 

2. Pue suu-nenäsuojus (tarvittaessa 

suojalasit tai visiirimaski)  

3. Pue suojatakki/-esiliina 

4. Desinfioi kädet 

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 suu-nenäsuojus 

7. Desinfioi kädet 

 

  
 



Suojakäsineiden riisuminen 



Lopuksi 

• Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa 
tarjoamaan ja työntekijää käyttämään 
suojaimia 
 

• Suojaimet suojaavat sekä työntekijää että 
asukasta (työ- ja asukasturvallisuus) 
 

• Huolehditaan, että suojaimia on saatavilla 

• Oikea suojainten käytön koulutus, opastus ja 
harjoittelu tärkeää 

• Muista käsien desinfektio ennen suojainten 
pukemista ja välittömästi riisumisen jälkeen 
 

 

 

 



Aiheeseen liittyvä video julkaistu 

THL-sivuilla 4/2019 

 
 

Milloin tarvitaan suojaimia? Saija Toura 

Alla linkki esitykseen (kesto n. 7 min): 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/-/ohjeita-
tartuntojen-torjuntaan-hoito-ja-hoivatyossa-
katso-verkkokoulutustallenteet 
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Kiitos ja hyvää kesää 

kaikille! 


