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Ohje HUSin kunnille: Kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttö oireettomien 
henkilöiden välisissä lähikontakteissa koronapandemian aikana 
 
Ohje käsittelee kirurgisen suu-nenäsuojuksen ”universaalia” käyttöä oireettomien henkilöiden välisissä 
lähikontakteissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sen tarkoitus on suojata potilaita ja työntekijöitä 
oireettoman henkilön aiheuttamalta koronavirustartunnalta. Hengitystieoireisten tai koronavirukselle 
altistuneiden potilaiden hoidossa suojautumisesta ohjeistetaan erikseen. 
 
Ohje koskee työntekijöitä seuraavissa yksiköissä 

• Hoivakodit ja muut pitkäaikaisasumisen yksiköt (sisältäen vammais-, mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden asumisyksiköt) 

• Kotiin vietävät palvelut (kotihoito, kotisairaala) 
• Kaupunginsairaalat ja terveyskeskusten vuodeosastot 
• Terveyskeskusten päivystys- ja ajanvarausvastaanotot 
• Aikuisten fysioterapia 
• Puheterapia 
• Muut palvelut, joiden asiakaskunta on pääosin 65 v täyttänyttä tai muuten kuuluu vakavan 

koronavirustaudin riskiryhmiin 
 
Kunnat voivat alueellisen tartuntatautitilanteen mukaan sisällyttää ohjeen piiriin myös muita 
toimintoja kuten ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluita (esim. neuvola, koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuolto) tai polikliinisia vammais-, mielenterveys- ja päihdepalveluita myös muiden 
kuin varsinaisten riskiryhmien osalta. Kunnan tulee ilmoittaa logistiikka.asiakaspalvelu@hus.fi, mikäli  
uudet yksiköt tulevat universaalin kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttäjiksi.  
 
Yksiköiden henkilökunnasta kirurgista suu-nenäsuojusta käyttävät 

• Asiakas- ja potilastyötä tekevät työntekijät 
• Laitoshuoltajat silloin, kun he työskentelevät asiakas- ja potilastiloissa niiden aukioloaikoina 

 
Suositus ei koske yksinomaan etä- tai puhelintyötä tekeviä tai yksin omassa huoneessa työskenteleviä 
työntekijöitä. Kirurgista suu-nenäsuojusta ei ole tarpeen käyttää myöskään kontakteissa, joissa 
työntekijän ja asiakkaan tai potilaan välillä on suojapleksi (kansliatilassa muiden työntekijöiden läsnä 
ollessa suojusta tulee kuitenkin käyttää). 
 
Edellä mainituissa polikliinisissa palveluissa suositellaan oman kasvomaskin käyttämistä myös 
potilaille ja omaiselle/saattajalle. Tästä voidaan muistuttaa ajanvarauksen yhteydessä. 
Infektioterveysasemilla ja -vastaanotoilla kirurginen suu-nenäsuojus annetaan kaikille 12 vuotta 
täyttäneille potilaille. 
 
Kirurgisen suu-nenäsuojuksen ”universaali” käyttö 

• Kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta (ensisijaisesti tyypin II kumilenkeillä varustettu 
malli) käytetään koko työpäivän ajan pois lukien ruoka- ja kahvitauot.  

• Samaa suojusta käytetään useassa asiakas- ja potilaskontaktissa, jolloin sitä ei poisteta välillä 
kasvoilta. Suojusta ei saa välillä laskea esimerkiksi leuan alle.  

• Kotiin vietävissä palveluissa samaa kirurgista suu-nenäsuojusta voi käyttää useammalla 
käynnillä ja lyhyissä siirtymissä.   
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• Kertakäyttöinen suojus vaihdetaan uuteen, jos se likaantuu tai siihen on koskettu käytön aikana. 
Suojus voidaan vaihtaa myös, jos se on kostumisen vuoksi hankala pitää kasvoilla. Vaikka 
suojus kostuu, se ei menetä suojaustehoaan. 

• Kerran riisuttua suojusta ei käytetä uudestaan, vaan se hävitetään sekajätteen mukana. 
• Suojuksia käytetään säästeliäästi. Tavoiteltu kulutus on n. 4 suojusta / työntekijä / 8 h työvuoro. 

 
Kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttö ei korvaa muita varotoimia 

• Työntekijä ei tule töihin, jos hänellä on lieviäkään koronavirustautiin sopivia oireita (kuume, 
kurkkukipu, nuha, yskä, hengenahdistus, päänsärky, lihaskivut, haju- ja/tai makuaistin 
menetys, vatsaoireet ilman muuta ilmeistä syytä). 

• Lähikontaktia vältetään ja vähintään 2 metrin turvaväliä noudatetaan aina, kun se on 
mahdollista. 

• Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan aina. 
 

 
Suojuksen pukeminen: 
1) Desinfioi kädet 
2) Pue suojus 
3) Desinfioi kädet 

 
Suojuksen riisuminen: 
1) Desinfioi kädet 
2) Poista suojus ottamalla kiinni nauhoista 
3) Desinfioi kädet 

 
        Kuvassa oikein puettu kirurginen suunenäsuojus (kuvan lähde:  
        Työterveyslaitos) 

 
 
Kasvot peittävän visiirin käyttö 

• Puheterapiassa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa voidaan kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijaan 
käyttää kasvot peittävää visiiriä. 

• Muissa edellä mainituissa palveluissa kasvot peittävän visiirin käyttö tulee kyseeseen, jos 
kirurginen suu-nenäsuojus aiheuttaa työntekijälle terveydellisistä haittaa eikä tätä voida välttää 
käyttämällä toisenlaista (esim. eri valmistajan) suu-nenäsuojusta. Lupakäytännöstä yksittäisen 
työntekijän visiirin käyttöön sovitaan paikallisesti (luvan antaa esimies tai työterveyshuolto).  

• Samaa visiiriä käytetään useamman potilaan hoidossa koko työpäivän ajan pois lukien ruoka- ja 
kahvitauot. Tällöin arvioitu kulutus on 2-3 visiiriä / työntekijä / 8 tunnin työvuoro. Visiirin 
puhdistuksesta pyyhkimällä tai huuhtelu- ja desinfiointikoneessa ohjeistetaan paikallisesti. 

 
Työryhmä, HUS ja HUS-kunnat: 
Topi Turunen   Laura Juvonen Annariina Jyvälahti 
Eeva Ruotsalainen  Kaija Marjomäki  Sanna Isosomppi 
Elina Costiander  Petra Stenberg Kirsi Valtonen 
Paula Kosonen  Elina Erra  Tuure Ärling  
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