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Työ- ja suojavaatetus sekä suojaimet 

Työ- ja suojavaatetus on vaatetus, jonka työantaja antaa 

opiskelijan/työntekijän käyttöön työaikana ja työtehtävässä.  Työnantaja 

huolehtii työ- ja suojavaatetuksen hankinnasta ja puhtaanapidosta. 

Työ- ja suojavaatetuksen tarkoitus on suojata opiskelijan/työntekijän omia 

vaatteita kulutukselta ja likaantumiselta, korvata ne kokonaan tai osittain. 

Työ- ja suojavaatteita käyttävät opiskelijat/työntekijät, jotka hoitavat 

potilaita, tai joiden vaatteet mahdollisesti likaantuvat työssä. Työ- ja 

suojavaatetuksen tulee peittää alla olevat omat vaatteet. 

Työvaatetus 

Työvaatetus viestii ammattitaitoa, luotettavuutta, siisteyttä, 

hygieenisyyttä sekä kuulumista tiettyyn työyhteisöön. Potilastyössä ei 

käytetä pitkähihaisia vaatteita, koska hihat likaantuvat helposti ja estävät 

käsien desinfektion. Potilas-/asiakaskontakteissa pitkät hihat tulee siksi 

kääriä kyynärtaipeeseen asti. 

Työasu 

Työasuun kuuluvat housut, jakku/takki sekä omakustanteiset sukat ja 

jalkineet. Työvaate vaihdetaan riittävän usein (joka toinen päivä) sekä 

aina kun se likaantuu. Lyhythihaisen jakun/takin alla ei saa käyttää 

pitkähihaista paitaa. 

Lääkärintakin hihat kääritään kyynärpäähän saakka ja takin napit pidetään 

kiinni. Takki tulee vaihtaa usein. 

Työpisteasu 

Työpisteasuun kuuluvat housut ja jakku sekä työnantajan kustantamat 

sukat ja työkengät. Työpisteasu vaihdetaan päivittäin. 
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Työpisteasua käytetään korkean hygienian yksiköissä kuten leikkaus- ja 

toimenpideyksiköissä, synnytysosastolla päivystyksessä ja teho-osastoilla. 

Työpisteasua käytetään joissain yksiköissä perustellusti vain 

toimenpiteissä. Silloin käytössä ovat myös yhteiskäytössä olevat 

toimenpidekohtaiset työkengät. 

Ensihoidon työasua 

Ensihoidossa työasu vaihdetaan riittävän usein sekä aina likaantuessa. 

Ensihoidossa korostuu suojainten käyttö, koska työasu on pääosin 

pitkähihainen. 

Huomioitavia asioita 

Työvaatteita ei saa pestä kotona. Esimerkiksi norovirusepidemiatilanteessa 

osastolla työasu tulee vaihtaa päivittäin. Henkilökortin puhdistamisesta 

huolehtii jokainen opiskelija (jos on käytössä) /työntekijä itse. 

Avainkaulanauhat vaihdetaan niiden likaantuessa. Vilutakkia/liiviä tai 

muuta vastaavaa vaatetusta ei käytetä lähihoitotilanteissa. 

Ennen eristyspotilaan hoitoa ja suojainten pukemista poistetaan kynätasku 

ja henkilökortti. Yksikön luonteesta riippuen mahdollisesti niitä ei pidetä 

hoitotilanteissa ollenkaan. 

Työvaatteen pesulaan lähettämisestä huolehtii jokainen 

opiskelija/työntekijä itse laittamalla likaantuneet vaatteet pukuhuoneissa 

niille varattuihin pyykkisäkkeihin. 

Työjalkineiden tulee olla helposti puhdistettavat ja niissä on käytettävä 

sukkia. Työjalkineiden tulee täyttää työtehtävien edellyttämät 

turvallisuusvaatimukset. Jokainen työntekijä huolehtii itse työjalkineidensa 

puhdistamisesta. Eritteillä tahriintuneet jalkineet puhdistetaan 

asianmukaisella desinfektioaineella. 

http://www.hyvaep.fi/
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Suojaimet 

Harjoittelupaikka/Työnantaja osoittaa opiskelijalle/työntekijälle 

asianmukaiset välineet ja suojaimet (työturvallisuus laki 2 luku 8 §). 

Työntekijällä on vastuu ja velvollisuus käyttää annettuja suojaimia, oikein. 

Suojainten tarkoituksena on estää mikrobien ja infektioiden leviämistä 

työntekijästä potilaaseen ja päinvastoin sekä torjua niiden siirtymistä 

potilaasta toiseen. 

Suojaimet ovat kertakäyttöisiä, tehdaspuhtaita tai steriilejä sekä potilas- 

ja toimenpidekohtaisia. Kädet desinfioidaan aina ennen jokaisten 

suojainten pukemista ja niiden riisumisen jälkeen. 

Suojakäsineet 

Suojakäsineiden tarkoitus on estää työntekijän käsien likaantumista sekä 

suojata aseptista aluetta ja potilasta mikrobeilta. Suojakäsineet ovat 

kertakäyttöiset, potilas-, tehtävä- ja toimenpidekohtaiset. 

Suojakäsineet puetaan puhtaisiin ja desinfioituihin kuiviin käsiin juuri 

ennen tehtävän aloittamista. Kädet desinfioidaan aina suojakäsineiden 

riisumisen jälkeen. Suojakäsineet riisutaan ihoa mahdollisimman vähän 

kontaminoiden. 

Suojakäsineet valitaan käyttötarkoituksen mukaan huomioiden 

työtehtävän kesto ja käsineen mekaaninen rasitus. 

Suojaesiliina ja -takki 

Suojaesiliinaa käytetään lähihoidossa esim. vaipan vaihto ja haavanhoito. 

Suojatakki puetaan oman työasun tai omien vaatteiden suojaksi tai 

suojamaan potilasta aseptisissa toimenpiteissä. Suojatakin käyttö korostuu 

eristystilanteissa. Pitkähihainen työtakki riisutaan ennen suojatakin 

pukemista. 

http://www.hyvaep.fi/
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Hihallista suojaesiliina käytetään suojatakin sijasta; eristyspotilaan 

hoidossa sekä hoitotilanteissa, kun on tarpeen suojata myös käsivarret. 

Monikäyttöistä suojaesiliinaa käytetään poikkeustilanteissa kertakäyttöisen 

sijaan. Ensisijaisesti se on potilaskohtainen, mutta se voidaan myös 

desinfioida jokaisen potilaan välillä. Työn päätyttyä monikäyttöinen esiliina 

laitetaan pesuun. 

Hiussuojus 

Hiussuojus puetaan siten, että se peittää kaikki hiukset. Samaa 

hiussuojusta voidaan käyttää koko työvuoron ajan, jos sitä ei oteta pois 

päästä. Käytettyä hiussuojusta ei pueta uudelleen. 

Hiussuojusta käytetään aina esimerkiksi leikkaussalissa, lääkkeen 

valmistuksessa, välinehuollon pakkaustilassa sekä steriilissä varastossa, 

joissa se kuuluu työasuun. 

Suu-nenäsuojus 

Suu-nenäsuojus on kertakäyttöinen ja toimenpidekohtainen. Se suojaa 

steriiliä aluetta ja käyttäjää veri- ja eriteroiskeilta. Suu-nenäsuojus 

puetaan kasvoille tiiviisti siten, että se peittää nenän ja suun. Suu-

nenäsuojusta käsitellään nauhoista. Toimenpiteen jälkeen suunenäsuojus 

laitetaan suoraan roskiin eikä sitä lasketa kaulalle tai laiteta taskuun. 

Pitkään käytettynä suojain menettää tehoaan. 

Suu-nenäsuojus ei suojaa ilmatartunnoilta. Ilmaeristyksessä on käytettävä 

hengityksen suojainta. 

Hengityksensuojain 

Opiskelijan/Henkilökunnan on käytettävä hengityksensuojainta (FFP3), 

kun hoidetaan potilasta ilmaeristyksessä tai, kun potilaalla epäillään 

olevan tai on ilman välityksellä tarttuva tauti. 

 

http://www.hyvaep.fi/
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Hengityksensuojain on kertakäyttöinen ja se puetaan valmistajan ohjeiden 

mukaan. Tiiviys tulee testata pukemisen jälkeen. 

Hengityksensuojainta, jossa on uloshengitysventtiili, ei saa käyttää 

tartuttavalla potilaalla, koska se suojaa taudinaiheuttajilta vain sisään 

hengitettäessä. 

Silmäsuojus 

Silmäsuojuksella estetään veri- ja eriteroiskeet silmien limakalvoille. Omat 

silmälasit eivät anna riittävää suojaa. 

Hihansuojukset 

Hihansuojuksia käytetään suojamaan käsivarsia esiliinan kanssa, jos 

potilaan iho ei ole ehjä. Noroviruspotilaan hoidossa, jos ei käytetä 

hihallista suojaesiliina tai suojatakkia. Lisäksi sitä voidaan käyttää 

esimerkiksi haavanhoidossa ja syyhypotilasta hoidettaessa. 

Kengänsuojukset 

Kengänsuojusten käyttö on infektioiden torjunnan kannalta tarpeetonta. 

Kengänsuojuksia pukiessa ja riisuessa liataan kädet lattian mikrobeilla ja, 

jos käsihygienia unohtuu, niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. 

Vierailijat 

Vierailijoita tulee opastaa käsihygienian toteuttamisessa. Eristystilanteissa 

vierailijoita ohjataan toimimaan yksikön eristysohjeiden mukaan. Yleensä 

ei ole syytä edellyttää vierailijoilta vaatteiden vaihtoa tai suojainten 

käyttöä, elleivät he osallistu hoitotoimenpiteisiin. 

http://www.hyvaep.fi/
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