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Opiskelijan ja työntekijän työasu- ja hygieniaohje  

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on palveluorganisaatio, jossa jokainen 

opiskelija / työntekijä noudattaa hygieniaohjeita sekä pukeutuu ja 

käyttäytyy palveluorganisaation vaatimusten mukaisesti.  

Sairaalainfektioiden torjunta on merkittävä osa potilasturvallisuutta ja 

laadukasta hoitoa. Infektioiden synty ja leviäminen estetään toimimalla 

aseptisesti oikein, sillä tartunnat leviävät pääasiallisesti sairaalassa 

työskentelevien, olevien ja asioivien ihmisten välityksellä. Välitöntä 

potilastyötä tekevien hygieniaohjeet ovat tarkemmat kuin muun 

henkilöstön.  

Vastuulliseen ja ammatilliseen toimintaan kuuluu olennaisena osana 

käsihygienia, työ- ja suojavaatteiden oikea käyttö, omasta terveydestä ja 

siisteydestä huolehtiminen sekä sairauksien asianmukainen hoito. Jokainen 

henkilökuntaan kuuluva on velvollinen noudattamaan hygieniaohjeita, 

jotka löytyvät asiakirjahausta.  

Opiskelijalla / työntekijällä on oikeus ja velvollisuus käyttää työnantajan 

työntekijälle osoittamia ja huoltamia suojavaatteita työpaikalla työaikana 

ja työtehtävissä.  

Työvaate/työasu  

Opiskelijan / työntekijän käyttämä työvaate viestii ammattitaitoa, 

luotettavuutta, siisteyttä, hygieenisyyttä sekä kuulumista tiettyyn 

työyhteisöön. Työvaatteen tarkoitus on peittää alla olevat omat vaatteet ja 

estää omien vaatteiden likaantuminen roiskeilta. Asianmukainen työvaate 

ehkäisee potilaasta henkilökuntaan tarttuvia infektioita sekä suojaa myös 

potilasta mahdolliselta tartunnalta.  

Työasuun kuuluvat housut ja jakku/takki, sukat ja jalkineet. Työvaate 

vaihdetaan riittävän usein (joka toinen päivä) ja likaantuessa. 

Työvaatetusta käytettäessä huomioidaan asiallinen alusvaatetus, joka ei 

näy työvaatteen läpi. Suojatakki pidetään kiinni. Potilastyössä ei käytetä 

pitkähihaisia vaatteita, koska hihat likaantuvat helposti ja estävät 
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tehokkaan käsien desinfektion. Lääkärintakin hihat kääritään 

kyynärtaipeiden yläpuolelle. Vilutakkia/liiviä tai muuta vastaavaa 

vaatetusta ei käytetä hoitotoimenpiteissä. Uskonnollisista syistä pidettävän 

päähineen kustantaa ja huoltaa työnantaja.  

Seinäjoen keskussairaalan leikkaus- ja toimenpideosastoilla käytetään 

työpisteasua. Työpisteasuun kuuluu housut ja jakku sekä työnantajan 

kustantamat sukat ja työkengät. Työpisteasu vaihdetaan päivittäin.  

Kynäsuojatasku on pakollinen ja pyykkiin laitettaessa tarkistetaan, että 

työasun taskut ovat tyhjät. Työvaatteen pesulaan lähettämisestä huolehtii 

jokainen työntekijä itse laittamalla likaantuneet vaatteet pukuhuoneissa 

niille varattuihin pyykkisäkkeihin. Työvaatetta ei saa pestä kotona. 

Henkilökortti- ja avainkaulanauhat pidetään puhtaina ja työasuun 

kiinnitettyinä. Henkilökorttinauhan on oltava työnantajan hyväksymä ja 

turvalukollinen. Työjalkineiden tulee olla tukevat, turvalliset ja helposti 

puhdistettavat ja niissä on käytettävä sukkia. Jalkineiden tulee täyttää 

työtehtävien edellyttämät turvallisuusvaatimukset.  

Työjalkineisiin ei saa kiinnittää koruja, koska ne estävät kenkien 

puhtaanapidon. Jokainen työntekijä huolehtii itse työjalkineidensa 

puhtaudesta. 

Käsihygienia ja korujen käyttö  

Terveet, desinfioidut, koruttomat kädet ja lyhyet sekä lakattomat kynnet 

ovat hyvän käsihygienian perusta. Hyvä käsihygienia on potilastyössä 

välttämätöntä ja sen noudattaminen on osa jokaisen vastuullisen 

terveydenhuollon työntekijän ammatti-identiteettiä.  

Työtehtävissä, joissa kädet eivät tule näkyvästi likaisiksi, käsien pesu 

korvataan käsien desinfektiolla. Desinfektiosta käsiin tullut 

alkoholihuuhteen kerrostuma pestään vedellä pois. 

Sormuksien, kellon ja rannekorujen sekä teko-, rakenne- ja geelikynsien 

käyttö on kielletty. Ne estävät hyvän käsihygienian toteutumisen. Käsiä 

kämmenpuolelta katsottaessa, kynnet eivät saa näkyä yli sormenpäiden. 
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Värittömän ja värillisen kynsilakan, kynsikorujen ja kynsilävistysten käyttö 

on kielletty.  

Kyynärpään tason alapuolelle ulottuvaa sairauden hoitoon määrättyä 

lastaa, painehihaa tai käsinettä ei voi hygieniasyistä käyttää potilastyössä.  

Henkilökohtainen hygienia  

Jokaisen tehtävä on huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta. Hiukset 

pidetään siisteinä ja puhtaina. Pitkät hiukset pidetään potilastyössä 

sidottuina. Miesten parran ja viiksien tulee olla siistit. Kaikille 

ammattiryhmille suositetaan hajusteettomien hygieniatuotteiden käyttöä 

allergisten reaktioiden ehkäisemiseksi. Roikkuvat korva- ja kaulakorut ovat 

kiellettyjä, koska ne ovat turvallisuus- ja infektioriski. Kasvojen alueen 

limakalvolävistykset ovat kiellettyjä samasta syystä. Lävistyskorun tilalle 

laitettavaa häivekorua voi käyttää kulmalävistyksessä, mutta ei 

limakalvolävistyksessä. 

 

Ohje pohjautuu EPSHP:ssä käytössä olleeseen ohjeeseen, joka on nyt 

päivitetty koskemaan koko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta ja 

harjoittelussa olevia opiskelijoita. 

 

Merja Sankelo, opetusylihoitaja 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 

merja.sankelo@hyvaep.fi 
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