
Hoitotyön 

kuvasanakirja



suu–nenäsuojain, maski

Esimerkki

Minun täytyy käyttää maskia töissä.

käyttää 1

visiiri

Esimerkki

Visiiri suojaa minua roiskeilta.

suojata 4 1



steriilit suojakäsineet

Esimerkki

Minä käytän steriilejä suojakäsineitä 
tuoreen leikkaushaavan käsittelyssä.

käyttää 1

suojakäsineet

Esimerkki

Minä käytän suojakäsineitä hoitotyössä.  

Suojakäsineet ovat kertakäyttöisiä. 

2



vinyylikäsine lateksikäsine

nitriilikäsine

3



käsihuuhde, alkoholihuuhde, käsidesi

Esimerkki

Minä desinfioin kädet käsihuuhteella.

desinfioida 2

desinfektioaine

Esimerkki

Minä desinfioin desinfektioaineella 
kosketuspintoja.4



kosteusemulsio

Esimerkki
Kosteusemulsio kosteuttaa 
kuivaa ihoa.

kosteuttaa 1

pesuvoide

Esimerkki
Pesuvoidetta ei tarvitse 
huuhdella vedellä. 

huuhdella 3

KUVAT:APUVÄLINEKAUPPA.FI

kostea pyyhe

Esimerkki
Minä pesen asiakkaan 
kostealla pyyhkeellä ilman 
vettä ja saippuaa. 

pestä 3

5



kampa

Esimerkki

Minä kampaan tukan.

kammata 4

harja

Esimerkki

Minä harjaan hiukset.

harjata 4
6



sakset

Esimerkki

Minä leikkaan paperia saksilla.

leikata 4

kynsileikkuri

Esimerkki

Minä leikkaan kynnet kynsileikkurilla.

7



nenäliina

Esimerkki

Jos minulla on nuha, 
niistän nenän nenäliinaan.

niistää 1

käsipaperi tai paperipyyhe

Esimerkki

Minä kuivaan kädet 
käsipaperiin/paperipyyhkeeseen.

kuivata 4

pumpulipuikko

Esimerkki

Minä puhdistan korvat 
pumpulipuikolla.

puhdistaa 18



korvakuumemittari

Esimerkki

Minä mittaan kuumeen kuumemittarilla.

mitata 4

kuumemittari

9



kuulolaite

Esimerkki

Kuulolaitteen avulla huonokuuloinen asukas kuulee 
paremmin puhetta.

kuulla 3

10



korvalamppu = otoskooppi oftalmoskooppi

Esimerkki Esimerkki 

Lääkäri tutkii korvat otoskoopilla. Lääkäri tutkii silmät oftalmoskoopilla.

tutkia 1

11



partahöylä       partavesipartakone

Esimerkki

Minä ajan asukkaan parran partakoneella.

ajaa 1 parta

partavaahto

12



laastari

Esimerkki

Minä laitan laastarin 
haavan päälle.

laittaa 1

haavasidos

Esimerkki

Leikkauksen jälkeen haava 
suojataan haavasidoksella.

suojata 4 13



hammasproteesi = tekohampaat = ”tekarit”

Esimerkki

Minä harjaan asukkaan tekohampaat 
aamuisin ja iltaisin.

harjata 4

hammastahna hammasharja

Esimerkki

Minä pesen hampaat 
hammasharjalla ja 
hammastahnalla.

pestä 3

14



kertakäyttöinen kaarimalja

metallinen kaarimalja

Esimerkki

Kaarimaljaa käytetään apuna 
erilaisissa hoitotoimissa.

käyttää 1

oksennuspussi

Esimerkki

Annan asukkaalle 
oksennuspussin, jos 
hänellä on pahoinvointia.

antaa 1

15



virtsapullo, ”sorsa”

muovinen alusastia ja metallinen alusastia

portatiivi

16



suihkutuoli

Esimerkki

Asukas voi istua suihkutuolissa 
pesun aikana.

istua 1

WC-tuoli

WC-istuimen koroke

Esimerkki

Asukas voi käyttää WC-istuimen koroketta 
lonkkaleikkauksen jälkeen.

käyttää 1

Kuva:apuvälinekauppa.fi

Kuva:apuvälinekauppa.fi
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kaatoallas

Esimerkki

Minä kaadan eritteet kaatoaltaaseen.

kaataa 1

huuhtelu- ja desinfiointikone, ”deko”

Esimerkki

Virtsapullot ja alusastiat pestään dekossa.

pestä 3
18



kertakäyttöinen virtsakatetri

Esimerkki 

Minä autan asukasta virtsaamisongelmissa 
käyttämällä kertakäyttöistä virtsakatetria.

auttaa 1

pesusykeröt

Esimerkki 

Kun minä katetroin asukkaan, teen 
alapesun pesusykeröillä.

katetroida 4
19



Esimerkki 

Minä tarkastan virtsatestiliuskalla, onko 
asukkaan virtsassa esimerkiksi verta tai 
glukoosia.

Virtsatestiliuskassa on pienet neliöt 
jokaiselle mitattavalle asialle.

tarkastaa 1

virtsatestiliuska = reagenssiliuska  20



virtsanäytepurkki = näytteenottoastia

Esimerkki 

Virtsanäytteen ottamisessa käytetään virtsanäytepurkkia ja virtsanäyteputkia.

virtsanäyteputket

Kuva:islab
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1. naisen suorakärkinen katetri (Nelaton) ja 
2. miehen käyräkärkinen katetri (Tiemann)

Esimerkki 

Minä käytän käyräkärkistä Tiemann-katetria miehen 
katetroimiseen.

liukastegeeli

Esimerkki

Minä käytän liukastegeeliä, 
kun laitan asukkaalle 
kestokatetrin.22

1

2



kestokatetri = virtsatiekatetri = ”katikka”
virtsankeräyspussi = ”katetripussi”

katetrin koko (12) pallongin täyttömäärä (5 - 10 ml)

23



imulaitteisto = ”imu”

Esimerkki

Imulaitetta käytetään eritteiden poistamiseen hengitysteistä.

imukatetri

24



nenä-mahaletku

Esimerkki 

Nenä-mahaletkun avulla annetaan letkuravintoa tai pidetään mahalaukku tyhjänä.

25



verensokeriarvo

verensokerin mittayksikkö 
mmol/l 

kellonaika

liuska
verensokerimittari

Esimerkki 

Minä mittaan asukkaan verensokerin verensokerimittarilla.

mitata 426



insuliinikynä

Esimerkki 

Minä annan asukkaalle insuliinia insuliinikynällä.

insuliiniruisku

Minä annan asukkaalle 
insuliinia insuliiniruiskulla. 27



mansetti

start/stop-kytkin

muistikytkin

päivämäärän/
kellonajan 
asetuskytkin

paristokotelo

yläpaine

alapaine

syke

verenpainemittari 

Esimerkki

Minä mittaan asukkaan verenpaineen verenpainemittarilla.

mitata 4
28



androidmittari = manuaalinen verenpainemittari

Esimerkki 

Minä mittaan asukkaan verenpaineen verenpainemittarilla.

mitata 4

mittari

”pumppu”

mansetti

ilmaruuvi

29



stetoskooppi = ”stetari”

Esimerkki

Verenpaineen mittaamisessa käytetään stetoskooppia.

kalvosinosa

suppilo-osa

30



EKG-laite = sydänfilmilaite

Esimerkki  

EKG-laite antaa tietoa 
sydämen toiminnasta.

EKG-elektrodit

Esimerkki 

Minä kiinnitän elektrodit asukkaan 
paljaalle rintakehälle. 

kiinnittää 1
31



silmätipat

Esimerkki 

Silmätippoja käytetään 
silmätulehduksen 
hoitamiseen tai silmien 
kostuttamiseen.

inhalaattori

Esimerkki

Inhalaattoria käytetään 
esimerkiksi astman hoidossa.

nenäsumute = nenäsuihke

Esimerkki

Nenäsumutetta käytetään 
tukkoisen nenän 
avaamiseen. 

32



lääkeannostelija = dosetti

Esimerkki

Minä jaan asukkaan lääkkeet dosettiin.

jakaa 1

tabletinpuolittaja = tabletinhalkaisija

Esimerkki

Minä jaan lääkkeen osiin 
tabletinpuolittajalla.

jakaa 1 osiin 
halkaista 3 = puolittaa 1 33



lääkelusikka

Esimerkki

Minä jaan lääkkeet dosettiin lääkelusikalla.

lääkepinsetit

Esimerkki

Minä jaan lääkkeet dosettiin 
lääkepinseteillä.

34



lääkelasi

Esimerkki

Lääkelasit ovat erivärisiä. 

Aamulääke voi olla keltaisessa ja 
iltalääke sinisessä lääkelasissa.

Lääkelasi on muovinen.

tabletti           kapseli                jakouurre

Esimerkki

Kapseli niellään kokonaisena. 

Tabletin voi puolittaa, jos siinä on jakouurre.

niellä 3
puolittaa 1 35



lääkepurkki

lääkkeen vaikuttava aine

lääkkeen kauppanimi

tablettimäärä

lääkkeen vahvuus

36



turvaneula

Esimerkki

Turvaneula suojaa  
neulanpistotapaturmalta.

suojata 4

lääkeruisku ja injektioneula

Esimerkki

Minä pistän lääkettä asukkaan 
ihonalaiskudokseen ja lihakseen.

pistää 1
37



ampulli

Esimerkki

Ampullissa on yksi annos 
nestemäistä lääkettä eli liuosta.

lagenula = ruiskepullo

Esimerkki

Lagenulassa on monta annosta nestemäistä 
lääkettä eli liuosta.
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laskimokanyyli = IV-kanyyli
sininen väri = koko 22G

Esimerkki 

Kanyylin koko valitaan aina käyttötarkoituksen mukaan.

Sininen kanyyli sopii pienisuoniselle asukkaalle. 39



staasi = kiristysside

Esimerkki 

Minä käytän staasia, kun teen kanyloinnin. 

kanyylin kiinnityssidos

Esimerkki 

Kiinnityssidos pitää kanyylin paikoillaan.40



rullasulkijanestekammio = 
”tippakammio”

nesteensiirtoletkusto

41



natriumkloridiliuos = 
keittosuolaliuos = ”keittis”

Esimerkki

Keittosuolaliuosta käytetään 
asukkaan nesteyttämiseen.

viimeinen käyttöpäivä

liuoksen vahvuus

liuosmäärä

42



lääkelisäystarra

Esimerkki 

Kirjaa lääkelisäystarraan seuraavat tiedot: 
- lisätty lääkeaine (nimi ja määrä)
- käytetty laimenne
- lääkelisäyksen tekoaika (päivämäärä ja kellonaika)
- potilaan tunnistamistiedot
- tekijän nimi. 

43



kolmitiehana = 3-tiehana

kolmitiehana jatkoletkulla

Esimerkki 

Kolmitiehanan avulla voidaan antaa asukkaalle 
kahta eri liuosta.

44



ihoteippi

Esimerkki 

Ihoteippiä käytetään haavasidosten 
kiinnittämiseen.

kiinnelaastari 

Esimerkki 

Kiinnelaastaria käytetään lääkinnällisten 
laitteiden kiinnittämiseen.

45



särmäisjäteastia

Esimerkki

Minä laitan pistävät ja viiltävät hoitotarvikkeet särmäisjäteastiaan.

46



happiviikset  

Esimerkki

Minä annan asukkaalle happea 
happiviiksillä.                                 

happimaski

Esimerkki 

Minä annan asukkaalle happea 
happimaskilla. 

47



avannepussi

Esimerkki

Avannepussi kiinnitetään iholle. 

ihonsuojalevy = avannelevy

Esimerkki 

Ihonsuojalevyyn kiinnitetään 
avannepussi.

kiinnittää 1
48



sydäniskuri = defibrillaattori = ”defi” = ”deffa”

Esimerkki 

Minä käytän sydäniskuria asukkaan 
elvytyksessä.

ensiapupiste

Esimerkki 

Ensiapupisteessä on 
ensiaputarvikkeita. 49



sairaalasänky = vuode = ”peti”
yöpöytä/ruokailupöytä

patja

sängynlaitasängynpyörä
jarru

koroke

virtapaneeli

sängynpääty

50



Ammattiosaajat maailmalta – moninaistuva työelämä 2020–2023 

Ammattiosaajat maailmalta (AMOS) -hankkeessa on tehty työtä vuodesta 2020 lähtien 

Pohjois-Savon alueella asuvien maahanmuuttaneiden ammatillisen koulutuksen 

kehittämiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Työtä on tehnyt moniammatillinen 

asiantuntijaverkosto yhteistyössä eri oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien 

kanssa. 

AMOS-hanketta toteuttavat Savon ammattiopisto, Ingmanedu Kulttuurialan 

ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto. AMOS-hanke saa Pohjois-Savon ELY-

keskuksen myöntämää Euroopan Sosiaalirahaston tukea. Lisätietoa AMOS-hankkeesta 

löydät osoitteesta www.amospiste.fi. 

Tämän kuvasanakirjan ovat tehneet AMOS-hankkeessa työskennelleet Savon 

ammattiopiston hoitoalan ja suomi toisena kielenä -opettajat. Sitä voi hyödyntää 

hoitoalan ammatillisen kielen opiskelussa kouluissa ja työpaikoilla.

http://www.amospiste.fi/

