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Opinnäytetyön aiheena oli hoitotyön hyvät hygieniakäytännöt tehostetussa palveluasumi-
sessa. Tavoitteena oli tuottaa ohje tehostetun palveluasumisyksikön hoitohenkilökunnalle 
hyvistä hygieniakäytänteistä infektioiden torjunnan tueksi. Tarkoituksena oli kuvailla kirjalli-
suuden ja aikaisempien tutkimusten perusteella hyviä hygieniakäytänteitä infektioiden tor-
junnan tueksi ja lisätä hoitohenkilökunnan tietämystä hygienian merkityksestä hoitotyössä. 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Lapuan kaupungin tehostetun palveluasumisen yksikkö.  

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Teoreettisen viitekehyksen poh-
jalta rakennettiin ohje hoitohenkilökunnalle. Opinnäytetyötä ohjasivat seuraavat kysymyk-
set: Millaisia ovat hyvät hygieniakäytännöt tehostetussa palveluasumisyksikössä? Miten eh-
käistään infektioiden leviäminen palveluasumisyksikössä? Millainen on hyvä ohje? Vastauk-
set kysymyksiin on etsitty näyttöön perustuvan tiedon avulla. 

Tuloksissa ilmeni, että hoitohenkilökunnan käsihygienia ei toteudu täysin ja myös tietämys 
hygieniasta on paikoin puutteellista. Hyvän käsihygienian toteutumiseen parantavasti vai-
kuttavat esimerkiksi kiireetön työilmapiiri, tietoisuuden lisääminen ja desinfektioaineen 
helppo saatavuus. Hoitohenkilökunnan noudattaessa hyvää käsihygieniaa hoitoon liittyvät 
infektiot vähenevät reilusti. Infektioiden ehkäisy on erityisen tärkeää ikääntyneillä, sillä 
ikääntyneillä on monia erilaisia infektioiden tartuntaan heikentävästi vaikuttavia tekijöitä. Ta-
vanomaisten varotoimien noudattaminen on tärkein keino ehkäistä infektioiden leviäminen 
tehostetussa palveluasumisyksikössä. 

Avainsanat: käsihygienia, infektioiden torjunta, tavanomaiset varotoimet, tehos-
tettu palveluasuminen, hoitotyö  
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The subject of thesis is good hygiene routines in intensive service housing. The aim is to 
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of hygiene in care work. Thesis was ordered by intensive service house unit in the city of 
Lapua. 

The thesis was implemented as a functional thesis. The instruction was made based on 
theoretical part. The thesis was guided by the following questions: What are good hygiene 
routines in an intensive service housing unit? How can the spread of infections in a service 
housing unit be prevented? What is good instruction? Answers for these questions are con-
sidered from evidence-based information. 

The results showed that the staff hand hygiene does not fulfil the regulations and the 
knowledge of the hygiene is insufficient. Good hand hygiene can be improved for example 
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disinfectant. When the staff is following good hang hygiene, hospital acquired infections will 
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most important way to prevent infection spreading in intensive service housing unit. 
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1 JOHDANTO 

Jo yli 150 vuotta sitten tiedettiin, mikä on hyvän käsihygienian merkitys potilasturvallisuu-

dessa. Kuitenkin tutkimuksellisesti asia on selkiytynyt vasta viimeisten 30 vuoden aikana. 

Suomalaiset ovat olleet ensimmäisiä, jotka ovat osoittaneet, että alkoholipohjaisten kä-

sihuuhteiden käytöllä on parempi mikrobiologinen teho vesi-saippuapesuun verrattuna. 

(Anttila 2014, 1757.)  

Esille on tullut, että hoitotyöntekijöiden tiedot niin sairaalainfektioiden vaikutuksista ja aiheut-

tajamikrobeista, kuin käsihygieniasta ovat puutteellisia. Tiedot käsidesinfektiosta olivat pa-

remmat kuin saippuavesipesusta. Käsien desinfektio korvattaisiin mieluummin vesisaippua-

pesulla. Hygieniahoitajien asiantuntemusta olisi hyvä käyttää hyvien hygieniakäytäntöjen 

ohjaamisessa. (Von Schantz, Salanterä & Leino-Kilpi 2008, 92.) Oikein toteutettu käsihygie-

nia vähentää hoitoon liittyviä infektioita noin puolella (Anttila 2017, 2317). Pitkäaikaishoito-

laitoksissa useat samanaikaiset toimenpiteet ehkäisevät tartuntojen leviämistä, tällaisia toi-

menpiteitä ovat muun muassa seulonnat, yhden hengen huoneet, käsihygienia, suojaimet 

ja sairaalasiivous. (Syrjänen & Huttunen 2015, 1213.)  

Erityisesti MRSA-löydökset ovat lisääntyneet avohoidossa ja pitkäaikaishoitoyksiköissä, yhä 

useammin myös sosiaalihuollon yksiköissä. Asumispalveluyksiköissä tapahtuvat MRSA-tar-

tunnat johtavat helposti epidemioihin varsinkin, jos varotoimista ei huolehdita. Muistisairas 

MRSA-kantaja saattaa levittää MRSA:ta tahattomasti muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan. 

Myös asukas, jolla ei ole MRSA:ta, voi levittää tautia muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan 

käsiensä välityksellä. Näistä syistä asukkaan ja henkilökunnan käsihygienian ja tavanomais-

ten varotoimien toteuttamiseen pitää kiinnittää huomiota sekä valvoa niitä. (Rintala ym. 

2016, 8–10.) Vuoden 2016 aikana MRSA –tapauksia todettiin 426 kappaletta enemmän kuin 

aikaisempana vuotena (2015). Suurin osa tapauksista oli 65 vuotta täyttäneillä. (THL 2017, 

34.) Uudistuneen tartuntatautilain avulla kiinnitetään enemmän huomiota hoitoon liittyvien 

infektioiden sekä mikrobilääkeresistenttien torjuntaan ja seurantaan (L 1227/2016). 

Ruotsissa on huomattu kodinomaisen hoitoympäristön lisäävän haastetta ylläpitää hyviä hy-

gieniakäytäntöjä hoitotyössä. Yhtenä kodinomaisuuden tuomana haasteena oli hoitajan yh-

täaikainen huolehtiminen asukkaan ruoasta sekä henkilökohtaisesta hygieniasta. Toinen 

haaste kodinomaisuudessa oli oikeanlaisen työvaatetuksen puute tai että työvaatteille ei ol-

lut pesumahdollisuutta työpaikalla tai pesulassa. Omien vaatteiden käyttö töissä lisäsi myös 

käsikorujen ja rannekellojen käyttöä. Hoitajien mielestä oli haastavaa, kun kaikki pitäisi olla 
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niin kuin kotona, mutta silti pitäisi noudattaa hyviä hygieniakäytäntöjä. (Lindh, Kihlgren & 

Perseius 2013, 224–230.) 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ohje tehostetun palveluasumis-

yksikön hoitohenkilökunnalle hoitotyön hyvistä hygieniakäytänteistä infektioiden torjunnan 

tueksi. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten 

perusteella hyviä hygieniakäytänteitä infektioiden torjunnan tueksi ja lisätä hoitohenkilökun-

nan tietämystä hygienian merkityksestä hoitotyössä. Opinnäytetyön tilaajana toimii Lapuan 

kaupungin tehostetun palveluasumisen yksikkö.  

.  
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2 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN  

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan yksikköä, jonka palveluasunnossa järjestetään 

asumista ja palveluja henkilöille, joilla on tarve hoivaan ja huolenpitoon ympärivuorokauti-

sesti. Asiakkaan on tarpeen mukaan saatava ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivous-

palvelut, toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa sekä osallisuutta ja sosiaalista 

kanssakäymistä edistävää toimintaa. Näitä palveluja toteutettaessa tulee huolehtia siitä, että 

henkilön yksityisyyttä ja oikeutta osallistumiseen kunnioitetaan. Hänen tulee myös saada 

tarpeenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut. (L 30.12.2014/1301.) 

Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista kahdella kolmesta on muistisairaus, jonka aste on 

vähintään keskivaikea. Tällöin hoidon laatu on ydinkysymys erityisesti muistisairaille. Valta-

osa asiakkaista tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa muistisairauden aiheuttaman toiminta-

kyvyn laskun vuoksi: 71 prosentilla tehostetun palveluasumisen asukkaista oli vuonna 2016 

vähintään keskivaikea muistisairaus. Muita aiheuttajia ympärivuorokautisen hoidon tarpeelle 

ovat muun muassa aivoverenkiertohäiriö, masennusoireet, lonkkamurtumat, esteellisyys yk-

sin asumiseen sekä sosiaalisten verkkojen toimimattomuus tai puuttuminen. (Voutilainen & 

Löppönen 2016.)  

Suomessa palveluasunnoissa asuvien keski-ikä on 83 vuotta. Vanhemman ihmisen infek-

tiotaipumus lisääntyy eri sairauksien vuoksi, myös liikkumattomuus, heikentynyt ravitsemus-

tila, kykenemättömyys noudattaa tartunnantorjuntaohjeita ja lääkitys voivat auttaa infektion 

syntyä. (Rummukainen, Lehtola & Nurmi 2010, 396.) Palveluasumisyksiköissä on monen-

laisia infektioiden torjuntaan liittyviä ongelmia. Asukkaat ovat usein psyykkisesti ja fyysisesti 

huonokuntoisia, he tarvitsevat paljon apua päivittäisissä toimissa, kuten wc-käynneissä, hy-

gieniassa ja ruokailuissa. Läheiset kontaktit ja hoitotoimet helpottavat resistenttien baktee-

reiden tarttumista. Lisäksi asumisyksiköt ovat usein täynnä ja henkilökuntaresurssit alimitoi-

tetut. (Marttila 2011, 77.)  

Toimintayksikkö, johon ohje hyvistä hygieniakäytänteistä tehdään, on 60-paikkainen tehos-

tetun palveluasumisen yksikkö Lapualla. Yksikkö on Lapuan kaupungin omistama. Tehos-

tettu asumispalveluyksikkö on jaettu neljään 15-paikkaiseen pienempään yksikköön, jossa 

jokaisella asukkaalla on oma huone. Asukkaat ovat huoneissaan vuokralla, ja jokaiseen 

huoneeseen kuuluu oma WC- ja suihkutila. Yhteisinä tiloina on ruokailutila sekä päiväsali. 

Asukkaiden vuokraan kuuluu myös palvelut, jotka sosiaalihuoltolain mukaan tehostetun pal-

veluasumisyksikön kuuluu järjestää. Hoitajat tilaavat lääkkeet apteekista, mutta jokainen 
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asukas maksaa lääkkeensä itse. Hoitajat myös järjestävät asukkaille virike- ja kuntoutustoi-

mintaa sekä taloon on myös ostettu kansalaisopistolta erilaisia virikepalveluita, joihin jokai-

nen asukas voi halutessaan osallistua. Asukkaat saavat vapaasti liikkua omissa yksiköis-

sään. Ulko-ovet ovat lukossa kuitenkin ympäri vuorokauden. Koko talossa työskentelee yh-

teensä 10 sairaanhoitajaa, mukaan lukien kaksi osastonhoitajaa, neljä geronomia, 26 lähi- 

tai perushoitajaa ja kolme laitoshuoltajaa, jaettuna jokaiseen neljään yksikköön tasapuoli-

sesti. (Lahdensuo 2017.) 
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3 INFEKTIOIDEN ENNALTAEHKÄISY HOITOTYÖSSÄ  

Aseptiikalla tarkoitetaan toimenpiteitä tai toimintatapoja, joilla pyritään ehkäisemään tartun-

nan saantia ja infektioon sairastumista. Aseptiikan tavoitteena on ehkäistä infektioiden synty 

ja suojata ihmistä mikrobitartunnalta. Hygienia tarkoittaa terveydenhoidossa terveydenhoi-

don vaatimusten mukaista puhtautta ja niitä toimia, joita sairaanhoidossa tehdään tartunto-

jen ehkäisemiseksi. Hyvällä hygienialla pidetään näkymättömien taudinaiheuttajien määrä 

ihmiskehossa niin pienenä, että kehon vastustuskyky voittaa ne, eikä sairastumista tapahdu. 

(Henttonen ym. 2016, 94.) Aseptinen omatunto on hoitotyöntekijän toiminnan lähtökohta. 

Sillä tarkoitetaan hoitotyöntekijän sitoutumista aseptiseen työskentelyyn aina riippumatta 

siitä, onko muita työntekijöitä paikalla. (Karhumäki, Jonsson & Saros 2016, 64.)  

3.1 Infektioille altistavia tekijöitä hoitotyössä 

Vuosien aikana hoitotyön määritelmä on laajentunut, jotta se kuvaisi laajemmin ja selvem-

min hoitajan rooleja ja tehtäviä. Hoitotyön katsotaan pohjautuvan hyvin määriteltyyn teo-

riapohjaan, asiantuntijuuteen, jatkuvaan tutkimukseen, autonomiaan ja hoitotyön ammatti-

laisten asettamiin työn standardeihin. Terveyden edistäminen, sairauksien ehkäiseminen, 

terveyden säilyminen ja ihmisen auttaminen ja tukeminen eri tilanteissa ovat hoitotyön pää-

tarkoituksia. Hoitotyössä itse sairauden hoitamisen lisäksi tärkeää on se, mitä hoidettava 

ihminen tuntee ja kokee sairautensa aikana. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 15–16.) 

Infektiotauteja eli tartuntatauteja aiheuttavat mikrobit eli virukset, bakteerit, sienet tai mikro-

bin tuottama toksiini. Infektion syntyyn tarvitaan aina aiheuttajamikrobi, joka yleisimmin tart-

tuu ihmisestä toiseen (Jalanko 2009). Infektioiden tartuntaan vaikuttavat useat eri tekijät, 

kuten esimerkiksi mikrobien kyky säilyä ympäristössä, tartuntareitti, läheisyys tartuttajaan, 

taudinaiheuttajien ja isännän erikoispiirteet sekä infektiivinen annos. (Lounamo, Tuuminen 

& Kotilainen 2014, 793.) Tartunta voi tapahtua kosketuksena, pisara- tai ilmatartuntana. Tar-

tunta voi tapahtua suoraan ihmisestä toiseen tai epäsuorasti, jolloin ihminen saa tartunnan 

kontaminoituneesta pinnasta. (Henttonen ym. 2016, 96.)  

Infektioiden tartuntaan ikääntyneellä vaikuttavat monet eri asiat. Huono yleiskunto altistaa 

infektioille ja yleiskuntoa heikentävät muun muassa aliravitsemus, puutostilat, liikunnan vä-

häisyys, tupakointi, runsas alkoholin käyttö ja krooniset sairaudet (sydän- ja verisuonisai-

raudet, diabetes ja pahanlaatuiset kasvaimet). Jos verenkierto- ja hengityselimistö toimivat 
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huonosti, kudokset eivät saa riittävästi happea ja ravinteita, mikä olisi tärkeää, jotta elimistön 

puolustusjärjestelmä toimisi moitteetta. Haavat, katetrit ja kanyloinnit ovat tartuntaportteja, 

joista mikrobit pääsevät elimistöön. Myös erilaisilla lääkehoidoilla on vaikutusta infektion 

saantiin, sillä ne kuormittavat elimistön puolustusta. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa 

mikrobilääkkeet, kortisoni ja solumyrkyt. Ikääntyvän infektiopuolustus heikkenee, koska ku-

dokset vanhenevat, verenkierto ja hengitys heikkenevät, solujen uusiutuminen hidastuu ja 

ravintoaineiden imeytyminen huononee. (Karhumäki ym. 2016, 42–43.)  

3.2 Hoitoon liittyvät infektiot  

Hoitoon liittyvillä infektioilla eli ”sairaalainfektioilla” tarkoitetaan sosiaali- tai terveydenhuollon 

yksikössä hoidon tai tutkimuksen aikana syntynyttä tai alkunsa saanutta tartuntatautia (L 

1227/2016). Ne ovat terveydenhuollossa annetun hoidon yleisimpiä komplikaatioita.  (Rin-

tala & Routamaa 2013, 1120–1121). Tartuntatautilain mukaan sekä terveydenhuollon että 

sosiaalihuollon toimintayksiköissä hoitoon liittyviä infektioita on torjuttava suunnitelmalli-

sesti. Toimintayksiköiden johtajien tulee seurata tartuntatautien ja lääkkeille vastustusky-

kyisten mikrobien esiintymistä sekä huolehtia tartunnan torjunnasta. (L 1227/2016.) 20–70 

prosenttia hoitoon liittyvistä infektioista on ehkäistävissä erilaisten keinojen avulla, joista tär-

keimpiä ovat infektioiden rekisteröinti, torjuntaan liittyvät koulutukset ja tavanomaisten varo-

toimien käyttö (Rintala & Routamaa 2013, 1120–1121). Euroopan tautikeskuksen ja Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman vuonna 2011 tehdyn kansallisen vallitsevuustut-

kimuksen tuloksissa tuli esille, että 7,4 prosentilla potilaista oli vähintään yksi hoitoon liittyvä 

infektio. Potilailla oli myös vaikeita perussairauksia, ja he olivat keskimäärin vanhempia kuin 

muut. (Kärki & Lyytikäinen 2013, 153.) 

Moniresistenteillä bakteereilla tarkoitetaan sellaisia bakteerikantoja, jotka ovat sairaalassa 

yleisempiä kuin kodeissa. Ne ovat kuitenkin saman lajin bakteereita kuin kodin bakteerit, 

mutta ovat usein vastustuskykyisempiä antibiooteille. Moniresistenttejä bakteereja ovat 

muun muassa MRSA (metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus), ESBL (Escherischia 

coli ja Klebsiella pneumoniae) ja VRE (Vankomysiinille vastustuskykyinen enterokokki). (Lu-

mio 2016.) Moniresistentit bakteerit ovat ikääntyvän väestön ongelma, suurin osa MRSA-

tapauksista on yli 65-vuotiailla, ESBL-kantajista taas puolet ovat yli 65-vuotiaita. (THL 2017, 

34; ESBL esiintyvyys 2016, [Viitattu 10.12.2017]). Moniresistentit mikrobit leviävät yleisim-

min kosketustartuntana käsien välityksellä. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että hoito-



11 
 

 

henkilökunnan noudattaessa hyvää käsihygieniaa hoitoon liittyvät infektiot vähenevät rei-

lusti. Hoitoon liittyvissä infektioissa käsihygienialla tarkoitetaan etenkin käsien alkoholihuuh-

dehierontaa ennen ja jälkeen potilaskontaktin. (Mustajoki ym. 2014.)  

3.3 Infektioiden torjunta hoitotyössä tavanomaisin varotoimin 

Ympärivuorokautista pitkäaikaista hoivaa ja huolenpitoa tarjoavissa yksiköissä tavanomai-

set varotoimet ovat infektioiden torjunnan perusta. Varotoimia noudatetaan aina kaikkien 

asukkaiden hoidossa. Tavanomaisiin varotoimiin kuuluvat aseptiset työtavat, oikea käsihy-

gienia, suojainten käyttö, pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen sekä verivarotoimet. (Tavan-

omaiset varotoimet 30.8.2017.) Hoitotyön henkilökunnalla tulee olla tieto ja taito oikeanlai-

sesta aseptisesta toiminnasta ja heillä on vastuu ohjata asukkaita ja omaisia toimimaan 

aseptisesti oikein (Henttonen ym. 2016, 98). Myös yskimishygienia on tärkeä osa tavan-

omaisia varotoimia, ja oikeanlainen yskimistekniikka tulee opettaa myös asukkaille. (Huttu-

nen ym. 2017.) Tavanomaiset varotoimet sisältävät myös asukkaan vuoteen ja muun hoito-

ympäristön asianmukaisen puhdistuksen sekä eritetahrojen välittömän poistamisen. Hoita-

jan täytyy myös osata huomioida asukkaan vointi ja orientoituminen: jos asukas tahraa ym-

päristöä eritteillä eikä kykene huolehtimaan hygieniastaan, tulee hänet sijoittaa yhden hen-

gen huoneeseen. (Karhumäki ym. 2016, 75.)  

Infektioiden torjunnassa tartuntaketjun katkaisu on yksi keskeisimmistä asioista, tähän hel-

poin toteutettava keino on käsihygienia. Käsihygieniassa ensisijainen toteutuskeino on al-

koholipohjaisen käsidesinfektion käyttö, sillä desinfiointi poistaa mikrobeja tehokkaasti, 

säästää aikaa ja on vesisaippuapesua ihoystävällisempi. (Von Schantz, Salanterä & Leino-

Kilpi 2008, 93.) Työnantajan tulee hankkia hoitajalle myös asianmukaiset suojavaatteet es-

tääkseen työntekijöiden omien vaatteiden likaantumisen ja estääkseen infektioiden tarttumi-

sen hoitajasta asiakkaaseen ja toisinpäin. Työpuku on vaihdettava heti, jos siinä on verta tai 

muita eritteitä. (Karhumäki ym. 2016, 73.) 

3.4 Eristystoimet 

Infektioiden leviämisen estämiseksi voidaan toteuttaa myös eristystoimia tavanomaisten va-

rotoimien lisäksi. Eristystoimissa eristyksiä on kolme erilaista; kosketusvarotoimet sekä pi-

sara- ja ilmaeristys. Jokaisessa eristyksessä asukkaan tulee olla sijoitettuna yhden hengen 
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huoneeseen tai mahdollisesti samaa tautia kantavan kanssa samaan huoneeseen. Koske-

tusvarotoimia noudatetaan asukkailla, joilla on todettu moniresistentti bakteeri, kuten MRSA 

tai VRE, märkäinen infektio, iho- tai hengitystieinfektio. Kosketusvarotoimia noudatetaan 

myös oksennus-ripulitautia, kuten noroa ja Clostridium difficileä sairastavan asukkaan hoi-

dossa. (Kujala 2011, 322–326.) 

Pisaraeristyksen tarkoituksena on estää sellaisten sairauksien leviäminen, jotka tarttuvat 

suurten pisaroiden välityksellä. Näitä sairauksia ovat muun muassa hinkuyskä, influenssa 

ja vihurirokko. Tartuntaan vaaditaan läheinen kontakti sairastuneen kanssa, koska ilmassa 

olevat pisarat putoavat nopeasti alas, eivätkä yleensä liiku syntypaikasta metriä kauem-

maksi. Ilmaeristystä vaativissa sairauksissa erittyy ilmaan mikropartikkeleja, jotka leijailevat 

pitkiä matkoja ja aikoja ilmassa. Ilmaeristyksen vaativia sairauksia ovat positiiviseksi värjäy-

tynyt keuhko- tai kurkunpäätuberkuloosi, tuhka- ja vesirokko sekä yleistynyt vyöruusu. (Ku-

jala 2011, 322–326.) 

3.5 Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi 

Puhdistuksen tarkoituksena on poistaa pölyä, likaa ja ilman partikkeleita, jolloin vähenevät 

myös mikrobien kasvu- ja kuljetusalustat iholta, limakalvoilta, tekstiileistä, välineistä ja ti-

loista. Puhdistuksessa poistetaan lika ja samalla myös suuri osa mikrobeja niin, että väline 

tai pinta on sellaisenaan turvallinen käytettäväksi tai se voidaan onnistuneesti desinfioida 

tai steriloida. (Vuento, Ratia & Laitinen 2010, 517.) Mikrobit eivät pysty lisääntymään kuivilla 

ja puhtailla pinnoilla, tästä syystä suurin osa mikrobeista häviää puhdistuksen ansiosta. Puh-

distettua välinettä voidaan käyttää hoitotyössä vain koskettaessa ehjää ja tervettä ihoa. 

(Karhumäki ym. 2016, 76.) 

Desinfioinnissa tuhotaan tautia aiheuttavia mikrobeja tai vähennetään niiden taudinaiheut-

tamiskykyä. Desinfioitavia kohteita ovat iho ja limakalvot, eritteet, välineet, hoitoympäristön 

pinnat sekä tekstiilit, jolloin estetään itiöiden leviäminen näiden kautta. (Laitinen, Vuento & 

Ratia 2010, 520.) Steriloinnissa mikrobit tuhotaan niin, että esine ei sisällä elinkykyisiä mik-

robeja, jotka voisivat mahdollisesti lisääntyä ja aiheuttaa tauteja. Steriloinnissa käyvät sel-

laiset instrumentit ja välineet, joita käytetään ihon tai limakalvojen läpäisyssä. Näiden pe-

rusmenetelmien avulla varmistetaan, että potilaan hoidossa käytettävät hoitovälineet ovat 

turvallisia, eivätkä aiheuta potilaalle infektioriskiä. (Karma ym. 2016, 49–50.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄT  

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ohje tehostetun palveluasumis-

yksikön hoitohenkilökunnalle hyvistä hygieniakäytänteistä infektioiden torjunnan tueksi. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten perus-

teella hyviä hygieniakäytänteitä infektioiden torjunnan tueksi ja lisätä hoitohenkilökunnan 

tietämystä hygienian merkityksestä hoitotyössä. Opinnäytetyön tehtävänä on etsiä vastauk-

sia seuraaviin kysymyksiin:  

1. Millaisia ovat hyvät hygieniakäytännöt tehostetussa palveluasumisyksikössä? 

2. Miten ehkäistään infektioiden leviäminen palveluasumisyksikössä?  

3. Millainen on hyvä ohje? 
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5 TOIMINNALLISEN OPINNÄYTETYÖN PROSESSI  

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallinen opinnäytetyö toimii ammattikorkeakoulussa vaihtoehtona tutkimukselliselle 

opinnäytetyölle. Tavoitteena toiminnallisessa opinnäytetyössä on ohjata, opastaa ja järkeis-

tää käytännössä tapahtuvaa toimintaa. Alasta riippuen se voi olla esimerkiksi työelämään 

ammattilaisille suunniteltu opas tai ohjeistus tai tapahtuman toteuttaminen, kuten näyttelyn 

järjestäminen. Kuitenkaan tuotoksen tekeminen ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä ei yk-

sinään riitä, vaan opintojen ideana on, että opiskelija osoittaa kykenevänsä yhdistämään 

ammatillisen teoreettisen tiedon käytäntöön. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuleekin 

käyttää alan teorioista nousevaa tarkastelutapaa valintoihin ja valintojen perusteluun, ja se 

tulee toteuttaa tutkimuksellisella asenteella. Toiminnallisen opinnäytetyön tulee olla käytän-

nönläheinen, työelämälähtöinen ja oman alan tietojen ja taitojen hallintaa osoittava. Opin-

näytetyöaihe, joka tulee työelämästä, tukee ammatillista kasvua ja näin ollen mahdollistaa 

opinnäytetyön tekijöiden taitojen ja tietojen peilaamista sen hetkiseen työelämään. (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 9, 17, 42.)  

Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu aina opinnäytetyöraportti ja produktio eli tuotos. 

Raportin on täytettävä tutkimusviestinnän vaatimukset. Siitä selviää, mitä, miksi ja miten 

opinnäytetyö on tehty, minkälainen työprosessi on ollut ja lopulliset johtopäätökset sekä tu-

lokset. Raportissa tulee esille myös se, miten tekijä arvioi omaa prosessiaan, tuotostaan 

sekä oppimistaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65–66.)  

Opinnäytetyöraportille on tunnusomaista argumentointi, eli perustelu vetoamalla alkuperäi-

siin tutkimuksiin, ammattialan sekä tieteenalan erikoiskielen käsitteiden ja termien määrit-

tely, lähteiden käyttö tietoperustan rakentamiseksi ja lähdeviitteiden sekä -luettelon teko, 

tekstin johdonmukainen eteneminen, tiedon varmuuden asteen ilmaisu sekä täsmälliset sa-

navalinnat ja lause- ja virkerakenteet. (Vilkka & Airaksinen 2003, 81.) 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena on aina konkreettinen tuote, esimerkiksi ohje tai 

tapahtuma. Tämän vuoksi raportoinnissa on käytävä läpi, mitä keinoja on käytetty konkreet-

tisen tuotoksen valmistumiseksi. Tekstiä sisältävässä toiminnallisessa opinnäytetyössä on 

tekstit suunniteltava kohderyhmää palvelevaksi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51.)  
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Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei välttämättä tarvitse käyttää tutkimuksellisia menetel-

miä, vaikkakin tiedon keräämisen menetelmät ovat samat. Aina ei myöskään ole välttämä-

töntä analysoida kerättyä tietoa yhtä tarkasti kuin tutkimuksellisissa opinnäytetöissä. Tieto 

voidaan kerätä esimerkiksi asiantuntijoita haastatellen tai tarkastuttamalla faktatiedot asian-

tuntijalla. Konsultaatioaineistot tulee aina kirjata opinnäytetyön raporttiin. (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 56–58.)  

5.2 Toiminnallisen opinnäytetyön toteutus 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotos on ohje hoitotyön hyvistä hygieniakäytänteistä 

tehostetussa palveluasumisessa ikääntyneiden asumispalveluyksikköön. Ohjeeseen ke-

rätty tieto perustuu opinnäytetyön raporttiin. Opinnäytetyön kohderyhmänä on hoitotyön am-

mattilaisia; lähihoitajia, sairaanhoitajia ja geronomeja. Ohjeesta on haluttu tehdä selkeä, tii-

vis kokonaisuus sekä johdonmukaisesti etenevä, jota työntekijät pystyvät hyödyntämään jo-

kapäiväisessä työssään. Ohjeesta toivottiin A4-paperiarkille sopivan kokoista, koska tarkoi-

tuksena on liittää se perehdytyskansioon. Valmis tuotos esitellään asumispalveluyksikön 

henkilökunnalle. 

Opinnäytetyön teko aloitettiin elokuussa 2017 aiheen saamisella työn tilaajalta. Opinnäyte-

työtä aloitettiin työstämään ensin rajaamalla aihe, suunnittelemalla työn nimeä ja sisällön 

runkoa. Sisältöä suunnitellessa otettiin huomioon myös työn tilaajan toiveet. Opinnäytetyön 

suunnitelman tekeminen alkoi loppusyksyllä 2017, ja virallisesti se valmistui alkukeväästä 

2018. Suunnitelman valmistumisen jälkeen kirjoitettiin opinnäytetyön lupasopimukset opin-

näytetyön tekijöiden, ohjaajien ja työn tilaajan kesken. 

Varsinaisen opinnäytetyön tekeminen alkoi suunnitelman valmistumisen jälkeen alkuke-

väällä 2018. Opinnäytetyön teko alkoi hakemalla laajennetummin tietoa teoreettiseen viite-

kehykseen. Tietoa opinnäytetyöhön on haettu tutkimuksista, hoitotyön artikkeleista, verkko-

julkaisuista ja kirjallisuudesta. Tiedonhaussa on käytetty SeAMK:n tietokantoja, suomalai-

sista tietokannoista SeAMK-Finna, Aleksi ja Elektra sekä Terveysportti portaalia. Ulkomai-

sista tietokannoista on ollut käytössä CINAHL ja MEDLINE/pubmed. Lisäksi tietoa on haettu 

kirjastosta erilaisista ammattilehdistä. Tavoitteena on ollut käyttää mahdollisimman ajanta-

saista ja alkuperäistä lähdemateriaalia. Lähdemateriaali ei ole 10 vuotta vanhempaa, lukuun 

ottamatta kirjallisuutta toiminnallisesta opinnäytetyöstä ja ohjeen kirjoittamisesta. Ensisijai-

sena hakukielenä on ollut suomi, toisena hakukielenä englanti.  
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Tiedonhaussa käytettyjä suomenkielisiä avainsanoja ovat olleet muun muassa käsihygienia, 

hygienia, tartuntataudit, aseptiikka, tavanomaiset varotoimet, ikääntynyt ja asumispalvelu. 

Englanninkielisiä avainsanoja ovat olleet muun muassa hand hygiene, hygiene factors, per-

sonal hygiene in nursing home, infection, old-age home, elderly ja contagious disease. Ha-

kusanoja on käytetty joko erikseen tai yhdistelemällä eri sanoja, kuten infection AND old-

age home. Englannin kielisten hakutulosten rajaamisessa on käytetty sanoja NOT oral or 

dental. 

Keväällä 2018, kun teoreettinen viitekehys valmistui, opinnäytetyön nimeen lisättiin vielä 

yksi sana ja sisällön runkoa muokattiin loogisemmaksi. Näitä muutoksia mietittiin yhdessä 

opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Tehtiin myös taulukko, josta tulee esille opinnäytetyössä 

käytetyt tutkimukset, tutkimusten tavoitteet ja keskeisimmät tutkimustulokset. Teoriaosan 

pohjalta alkoi ohjeen suunnitteleminen ja kirjoittaminen. Ohje on rakennettu hyvän ohjeen 

ominaisuuksia noudattaen, ominaisuudet ovat luettavissa seuraavassa kappaleessa (5.3 

Hyvän ohjeen ominaisuudet). Ohjeen sisällön valmistuttua se lähetettiin työn tilaajalle sekä 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hygieniahoitajalle tarkasteltavaksi, jotta ohjeen sisältö 

olisi varmasti oikeaa ja juuri sitä, mitä työn tilaajakin on toivonut. Palautteiden pohjalta oh-

jetta muokattiin lisää ja ohjeen teoriaosuuden valmistuttua tehtiin ohje visuaaliseen muo-

toonsa. Ohjetta varten suurin osa kuvista on otettu itse ja kannessa näkyvä kuva on otettu 

Adobe Stockin ilmaiseksi ladattavan kokeiluversion kuvapankista. Ohjeeseen kuvat muo-

kattiin oikean kokoisiksi netistä ilmaiseksi ladattavalla Adobe Photoshop CC kokeiluversi-

olla. Ohjeen taitto on tehty Microsoft Wordin avulla. Ohjeen tulostamisesta tulevat kulut mak-

saa työn tilaaja.  

5.3 Hyvän ohjeen ominaisuudet 

Hyvässä ohjeessa ilmoitetaan selkeyden ja ymmärrettävyyden kannalta, kenelle ohje on 

tarkoitettu ja mikä ohjeen tarkoitus on. Käsiteltävän asian selkeyttämiseksi ja ymmärtä-

miseksi on hyvä käyttää konkreettisia esimerkkejä sekä kuvauksia esimerkiksi siitä, miten 

ohjeen lukijan tulee toimia tavoitteiden täyttymiseksi ja miten onnistumisia voidaan seurata. 

Ohjeessa on myös hyvä mainita tietoa mahdollisista yhteydenotoista sekä lisätiedon hank-

kimisesta. Ohjeen tekijöiden tiedot tulee myös olla näkyvillä (Torkkola, Heikkinen & Tiainen 

2002, 39–46). Jotta tietoa ei tulisi liikaa ohjeeseen, tulee sisältö esittää vain pääkohdittain. 

(Kyngäs ym. 2007, 126.)  
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Luettavuuden kannalta hyvän ohjeen tärkeitä tunnusmerkkejä ovat otsikko, joka kertoo oh-

jeen aiheen, sekä väliotsikot. Hyvän otsikon tarkoituksena on herättää lukijan mielenkiinto 

heti alussa. Väliotsikoiden tehtävä on jakaa luettava osio sopiviin lukupaloihin sekä herättää 

kappaleiden lukemiseen mielenkiinto. Toinen asia, millä voi hyvin jakaa luettavaa osiota, on 

laadukkaat kuvat. Kuvilla pystytään havainnoimaan luettavaa tekstiä ja lukeminen on myös 

mielekkäämpää, kun ei ole pitkää tekstiä kerrallaan. Kuitenkaan kuvia ei kannata käyttää 

vain sen takia, että olisi pakko, vaan ainoastaan silloin, jos sopivia kuvia tai kuvituksia ai-

heeseen on saatavilla. Kuvien käytössä tulee myös muistaa tekijänoikeuslaki, jolla kuvat ja 

piirrokset on suojattu. (Torkkola ym. 2002, 39–46.) Tekijänoikeuslain (L.8.7.1961/404) mu-

kaan henkilöllä, joka on luonut joko kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teok-

seen, jolloin myös ohjeen tekijöillä on tekijänoikeus omaan tuotokseensa.  

Leipätekstiä kirjoittaessa tulee muistaa kirjoittaa yleiskielellä, jolloin kuka tahansa voi ym-

märtää tekstin sisällön. Tekstin tulee olla myös kieliopillisesti oikeanlaista. (Torkkola ym. 

2002, 39–46.) Ymmärrettävässä ja selkeässä ohjeessa on riittävä kirjasinkoko, joka on vä-

hintään 12 sekä selkeästi luettava kirjasinfontti. Kirjoittaessa ohjetta kannattaa käyttää pas-

siivimuotoa ennemmin kuin aktiivimuotoa. Jos ohjeessa käytetään lääketieteellistä termis-

töä, tulee niiden sisältö avata lukijalle.  (Kyngäs ym. 2007, 126–127.)  

Ohjeen sisältöä palvelee hyvä ulkoasu, joka ei kuitenkaan ensisijaisesti tarkoita kiiltävää ja 

kallista paperia tai upeita värikuvia. Tekstin ja kuvien asettelu eli taitto houkuttelee hyvin 

toteutettuna lukemaan ohjeen ja parantaa lukemisen ymmärrettävyyttä. Ohje toimii hyvin 

silloin, kun se on helposti saatavilla. Ohje kannattaakin olla tallennettuna työyksikön tieto-

koneelle kopiona sekä siitä tulisi olla myös tulostettuna muutamia versioita paikassa, josta 

se löytyy helposti. (Torkkola ym. 2002, 53–60.) 

5.4 Toiminnallisen opinnäytetyön arviointi 

Toiminnallisen opinnäytetyön arvioinnissa olisi hyvä käsitellä opinnäytetyön aihepiiri, idean 

tai ongelman kuvaus, tavoitteet, teoreettinen viitekehys sekä kohderyhmä (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 154). Opinnäytetyön aihe saatiin työelämästä, sillä tehostetun palveluasumisen 

yksiköllä oli noussut tarve hygieniaohjeistukselle, jonka voisi laittaa myös perehdytyskansi-

oon. Yksiköllä ei vielä ollut yhteneväistä hygieniaohjetta, lisäksi oltiin huomattu, että hoitoon 
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liittyvät infektiot olivat alkaneet lisääntyä. Tarvetta ohjeelle lisäsi myös uudistunut tartunta-

tautilaki. Molemmilla opinnäytetyön tekijöillä oli mielenkiintoa aihetta kohtaan ja näin pää-

dyttiin työstämään opinnäytetyötä.  

Tavoitteena oli tuottaa ohje tehostetun palveluasumisyksikön hoitohenkilökunnalle hoitotyön 

hyvistä hygieniakäytänteistä infektioiden torjunnan tueksi. Ohjeesta haluttiin tehdä selkeä, 

tiivis kokonaisuus sekä johdonmukaisesti etenevä, jota työntekijät pystyvät hyödyntämään 

jokapäiväisessä työssään. Ohjeen teossa noudatettiin hyvän ohjeen ominaisuuksia. Tavoit-

teeseen päästiin suunnitellulla tavalla ja ohjeesta tuli sellainen, kuin tekijät ja yhteistyökump-

pani toivoivat.  

Opinnäytetyön tehtävänä oli vastata kysymyksiin: millaisia ovat hyvät hygieniakäytännöt te-

hostetussa palveluasumisyksikössä, miten ehkäistään infektioiden leviäminen palvelu-

asumisyksikössä ja millainen on hyvä ohje. Kysymyksiin saatiin vastaukset teoreettisen vii-

tekehyksen teossa ja ne tulevat tarkasti esille teoreettisessa viitekehyksessä. Opinnäyte-

työssä on kerrottu, millaisia ovat hyvät hygieniakäytännöt tehostetussa palveluasumisyksi-

kössä ja miten ehkäistään infektioiden leviäminen palveluasumisyksikössä ensin teoriassa 

ja sitten käytännössä. Lisäksi on vastattu kysymykseen, millainen on hyvä ohje. Hyvässä 

ohjeessa luettavuuden kannalta on huomioitu lukijoita herättävät otsikot sekä tekstiä jakavat 

väliotsikot ja hyvät kuvat. Näitä ohjeita noudattaen on rakennettu selkeä ohje hoitohenkilö-

kunnalle.  

Haasteita opinnäytetyön tekoon aiheutti aiheen rajaus. Kuitenkin aiheen rajaus palvelu-

asumisyksikön hoitohenkilökunnalle ja aiheen tarpeen määrittely helpottivat opinnäytetyön 

lopullista rajausta ja teoreettisen viitekehyksen tekemistä. Teoreettinen viitekehys rakentui 

omalla painollaan kriittisesti arvioitujen lähteiden avulla. Suomenkielisiä lähteitä löytyi hyvin, 

mutta englanninkielisiä lähteitä joutui etsimään sekä arvioimaan todella tarkasti, sillä niitä oli 

huonommin saatavilla tietokannoissa. Ohjeen teossa haastavaksi koettiin visuaalinen suun-

nittelu, sillä kummallakaan ei ollut suurempaa kokemusta erilaisista ohjelmista sekä esimer-

kiksi kuvien pienentämisestä ja asettelusta. Kyselemällä vinkkejä ja eri ohjelmia kokeile-

malla löytyi kuitenkin tapa tehdä selkeä ja visuaalisesti siisti ohje.  

Opinnäytetyön tekijöiden yhteistyö on sujunut koko opinnäytetyön teon ajan hyvin. Tekijöi-

den mielipiteet on otettu tasapuolisesti huomioon, eikä erimielisyyksiä ole tullut. Opinnäyte-

työparin sujuvaan yhteistyöhön on varmasti vaikuttanut se, että yhteisiä pari- ja ryhmätöitä 

on tullut tehtyä paljon opintojen aikana.  



19 
 

 

6 HYVÄT HYGIENIAKÄYTÄNNÖT TEHOSTETUSSA 
PALVELUASUMISESSA  

Ruotsissa toteutetussa hankkeessa (Edin 2017, 11–13) havainnoitiin hoitotyöntekijöiden 

työvaatehygieniaa ja yleistä hygieniaohjeiden noudattamista. Hankkeessa oli kaksi osaa: 

ensimmäisessä osassa havainnoitiin työntekijöiden hygieniakäytäntöjä silloisella tiedolla, 

toisessa osassa osastolle sijoitettiin erilaisia julisteita hygieniaohjeista ja oikeanlaisesta työ-

vaatehygieniasta. Havainnointi ja hygieniaohjeistus paransivat hygienian tasoa, suurin yk-

sittäinen noudattamisen kasvu tapahtui käsien desinfioinnissa potilaan kontaktin jälkeen, 

mikä kasvoi 6 prosenttia. 

6.1 Tavanomaiset varotoimet infektioiden ehkäisemiseksi  

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella perusterveydenhuollossa toteutetussa Tart-

tuVA –projektissa tuli esille, että 67 % hoitohenkilökunnasta arvioi tavanomaisia varotoimia 

noudatettavan kaikessa hoitotyön työskentelyssä. 3,7 % mielestä tavanomaisia varotoimia 

noudatetaan ainoastaan niiden potilaiden hoidossa, joilla on infektio. (Perttula & Luokkakal-

lio 2010, 143.) Puskan (2013) tekemän pro gradu tutkimustulosten mukaan 6,2 % hoitajista 

tiesi oikeasta käsihygieniasta, 6,2 % tiesi oikeista työskentelytavoista, 22,8 % tiesi oikeasta 

suojainten käytöstä, 32,4 % tiesi neulojen ja terävien esineiden oikeasta käsittelystä. Päivä-

työtä tekevät hoitajat tiesivät suojainten oikeasta käytöstä paremmin kuin kaksi- tai kolmi-

vuorotyötä tekevät.  

Aseptiset työtavat. Aseptiseen työskentelyyn kuuluu eteneminen puhtaasta likaiseen työ-

vaiheeseen. Aseptisiin työtapoihin kuuluvat myös veri- ja eritetahrojen poisto välittömästi 

ympäristöstä. (Tavanomaiset varotoimet 30.8.2017.) Veri- ja eritetahrojen poisto on käsitelty 

hoitoympäristön puhdistuksen, desinfioinnin ja steriloinnin kanssa samassa kappaleessa 

6.3. Aseptisen työtavan mukainen työskentely käytännössä tarkoittaa myös sitä, että hoito-

työssä terveydenhuollon ammattihenkilöstön tulee suunnitella myös asukkaiden hoitojärjes-

tys samaan tapaan. Infektoitunut asukas hoidetaan listan viimeisenä infektioiden leviämisen 

ehkäisyn vuoksi. (Payne & Peache 2017, 606.) 
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Käsihygienia hoitotyössä. Käsihygienian havainnointi kertoo käsihygienian todellisesta to-

teutumisesta. Oulun yliopistollisen sairaalan ja Hoitotyön Tutkimussäätiön toteuttama yh-

teishanke käsihygienian havainnoinnista lisäsi hyvän käsihygienian toteutumista. Käsihygie-

niahankkeessa Oulun yliopistollisessa sairaalassa toteutettiin puolentoista vuoden (vuosien 

2013–2014) ajan käsihygienian havainnointia. (Käsihygienian havainnointi tuottaa tulosta 

2018, [viitattu 19.3.2018.].) Kokonaisuudessaan hanke alkoi vuonna 2011 ja loppui vuonna 

2015. Hankkeen alussa havainnoitiin käsihygienian toteutusta hoitohenkilökunnalla eri vuo-

deosastoilla. Havainnoinnissa selvisi, että ennen potilaskontaktia oikeanlaista käsihygieniaa 

(käsien desinfektioaika 30 sekuntia) toteutettiin vain 10 %:ssa tilanteista. Havainnoinnin tu-

losten perusteella kehitettiin KhYHKÄ –toimintamalli. Eniten käsihygienian parantumista 

(noin 12 %) tapahtui käsien desinfektioajoissa. Selvästi hoitajilla tehostui myös käsien des-

infiointi ennen potilaskosketusta ja sen jälkeen. (Keränen, ym. 2016, 9–13.) KhYHKÄ –toi-

mintamallin avulla arvioidaan käsihygienian toteutumista ja kehittämistä. Toimintamallissa 

seurataan käsien desinfioinnin kestoa ja käsikorujen käyttöä ja näin ollen arvioidaan käsi-

hygienian toteutumista. Tutkimustieto siitä, että vain tarpeeksi pitkäkestoinen desinfiointi on 

tehokas katkaisemaan mikrobien leviämisen käsien välityksellä, on vaikuttanut havainnoin-

tikohteisiin. (Korhonen ym. [viitattu 19.3.2018], 4–7.) 

Mikrobit leviävät yleisimmin hoitohenkilökunnan käsistä kosketustartuntana. Käsihygienialla 

tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka vähentävät infektioiden leviämistä, eli käsienpesua, desinfi-

ointia, ihon kunnon hoitoa ja suojakäsineiden käyttöä. (Iivanainen ym. 2014, 25–26; Karhu-

mäki ym. 2016, 66.) Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tehdyn havainnointitutkimuk-

sen mukaan vain 40 prosenttia henkilökunnasta toteutti käsihygieniaa täysin suositusten 

mukaan. Vajaa kolmannes ei toteuttanut sitä lainkaan. Käsihygienia toteutui huonommin 

ennen potilaskontaktia kuin sen jälkeen. Kaikista suurin syy sille, miksi käsihygienia ei to-

teudu, on kiire. Laiminlyöntiin vaikuttavat myös työntekijöiden asenne, kollegojen esimerkki 

ja desinfektion tekniset hankaluudet: esimerkiksi huuhteen hankala sijainti ja loppuminen. 

Puutteellinen käsihygienia vaarantaa potilasturvallisuutta. Näistä syistä käsihygienian seu-

rantaan ja toteutukseen on puututtava. (Rintala & Routamaa 2013, 1120–1121.)  

Kädet vesi-saippuapestään wc-käynnin jälkeen sekä clostridium difficile- ja norovirusinfekti-

oiden yhteydessä tai kun niissä on näkyvää likaa. Käsihuuhteen glyserolin kerrostumisen 

vuoksi tahmeat kädet huuhdellaan haalealla vedellä (Tapanainen 2018). Saippualla pesu 

on tehokkaampi valinta silloin, kun halutaan poistaa bakteerien itiöitä, kun taas käsidesin-

fektio poistaa paremmin mikrobeja. (Iivanainen ym. 2014, 25.) Ensin kädet kostutetaan juok-



21 
 

 

sevan veden alla. Saippuaa otetaan 3–5 ml ja kädet pestään kauttaaltaan vedellä sekä nes-

temäisellä saippualla 30 sekunnin ajan, näin ollen teho on riittävä. Kädet kuivataan huolelli-

sesti kuiviksi kertakäyttöisellä pyyhkeellä. Jos vesihana ei ole automaattinen, tulee se sul-

kea käsien kuivaamiseen käytetyllä paperilla. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 100.) Käsien kui-

vaaminen on ehdottoman tärkeää, sillä kosteat, pesun jälkeen huonosti kuivatut kädet levit-

tävät tiettyjä bakteereja. Myöskin käsihuuhde tulee laittaa kuiviin käsiin, sillä alkoholi ei 

imeydy märkiin käsiin. (Karhumäki ym. 2016, 66.)  

Käsihuuhteissa vaikuttavana aineena on etanoli ja käsiä hoitavana aineena glyseroli. Des-

infektioainetta annostellaan kuiville käsille kaksi painallusta (3-5 ml) ja ensimmäisenä des-

infioidaan sormenpäät hieromalla niitä kämmenpohjia vasten. Kämmeniä hierotaan vasta-

tusten niin, että käsihuuhde leviää kämmeniin kauttaaltaan. Peukalot hierotaan erikseen. 

Tämän jälkeen sormenvälit desinfioidaan kämmenselän puolelta ja lopuksi taivutetaan sor-

menpäät vastakkain ja hierotaan huuhde niihin. (Rautava-Nurmi ym. 2012, 101.) Kädet tulee 

desinfioida aina töihin tullessa ja lähtiessä, eri työvaiheiden välillä, ennen suojakäsineiden 

ja suojainten pukemista sekä riisumisen jälkeen ja aina ennen ja jälkeen asukkaan koske-

tuksen tai asukkaan lähiympäristön kosketuksen (Iivanainen ym. 2014, 26).  

Käsien desinfektion tarkoituksena on tuhota käsistä tauteja aiheuttavia mikrobeja ja estää 

niiden leviäminen asukkaasta toiseen ja hoitohenkilökunnan sekä asukkaan välillä. Vaurioi-

tuneelta iholta on vaikea poistaa mikrobeja, siksi ihottumat ja kynsivallintulehdukset tulee 

hoitaa hyvin. (Iivanainen ym. 2014, 25–26.) Kynsien tulee olla lyhyet ja sileät, sillä pitkien 

kynsien alle kerääntyy paljon mikrobeja ja ne voivat myös rikkoa suojakäsineet. Kynsissä ei 

saa olla kynsilakkaa, rakennekynsiä tai geelikynsiä. Kynsilakan käyttö on kiellettyä siksi, että 

desinfektioaineet pehmentävät ja rikkovat lakan pinnan ja näin ollen mikrobit pesiytyvät loh-

keamakohtiin. Keinotekoiset rakenne- tai geelikynnet taas lisäävät käyttäjän kynsivallintu-

lehduksia ja aiheuttavat asukkaille esimerkiksi sieni-infektioita. Käsissä ei myöskään saa 

olla kelloja, rannekoruja tai sormuksia, sillä mikrobit pesiytyvät niiden alle eikä käsiä saa 

kunnolla puhdistettua. (Karhumäki ym. 2016, 69; Edin 2017, 11.) 

Suojakäsineitä käytetään osassa toimenpiteistä, mutta niiden poistamisen jälkeen lähes 30 

prosentilta hoitohenkilökunnasta löytyy mikrobeja, jotka ovat peräisin asukkaasta. Tämän 

vuoksi kädet tulee desinfioida sekä ennen että jälkeen käsineiden käytön. (Mustajoki ym. 

2014.) Suojakäsineiden tarkoituksena on suojata asukkaita ja hoitohenkilökuntaa tartun-

noilta sekä estää infektioiden leviäminen käsien välityksellä. (Karhumäki ym. 2016, 70.)  
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Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen (Haverstick ym. 2017) mukaan potilaiden hyvä käsihy-

gienia johti merkittävään sairaalainfektioiden vähenemiseen. Tutkimuksessa hoitajat kan-

nustivat potilaita huolehtimaan käsien pesusta vessassa käynnin jälkeen, ennen ruokailua, 

ennen haavoihin koskemista, ennen huoneestaan poistumista sekä palatessa takaisin huo-

neeseensa. Hoitajat myös tarjosivat potilaille säännöllisesti käsien desinfioimista. Kokeilu 

kesti 19 kuukautta ja sen aikana VRE –tapaukset vähenivät 70 %, MRSA –infektiot 63 % ja 

C. difficile 31 %. 

Suojakäsineiden ja suojainten käyttö. Lain mukaan työnantajan tulee hankkia sekä antaa 

työntekijän käyttöön erikseen säädetyt, vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset hen-

kilönsuojaimet. Näitä työnantajan hankkimia ja antamia suojaimia tulee työntekijän huolelli-

sesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää. (L 23.08.2002/738.) 

Suojakäsineiden käyttö ei korvaa käsien vesi-saippuapesua, eikä myöskään käsien desinfi-

oimista. Käsineitä tulee käyttää, kun ollaan kosketuksissa asukkaan eritteisiin, vereen, lima-

kalvoihin tai rikkinäiseen ihoon. Myös kosketeltaessa oletettavasti infektoituneita materiaa-

leja tulee suojakäsineitä käyttää. Suojakäsineet tulee vaihtaa asukkaan hoidossa aina, kun 

on koskettu likaiselle alueelle ja ollaan siirtymässä puhtaalle. Käsineitä ei saa käyttää uu-

delleen. (Malliarou ym. 2013, 327–331.) Steriilit suojakäsineet puetaan, kun tehdään steriili 

toimenpide tai käsitellään alle vuorokauden ikäistä haavaa. (Huttunen ym. 2017.)  

Suojakäsineet ovat aina työvaihe- ja asukaskohtaisia. Käsineet puetaan juuri ennen hoito-

toimenpidettä ja riisutaan heti sen jälkeen. Tehdaspuhtaat suojakäsineet ja steriilit käsineet 

puetaan desinfioituihin, kuiviin käsiin. Märät kädet käsineiden sisällä ovat lämpimät ja kos-

teat ja näin ollen ne ovat otollinen paikka mikrobien lisääntymiselle (Iivanainen ym. 2014, 

26).  Jos hoitaja joutuu keskeyttämään hoitotoimenpiteen, jossa suojaimet ovat käytössä 

esimerkiksi puhelimeen vastaamisen vuoksi, suojaimet tulee riisua ja kädet desinfioida (Ta-

vanomaiset varotoimet 30.8.2017.) Käsineet riisutaan niin, ettei omat kädet kontaminoidu 

niistä. Aina riisumisen jälkeen kädet desinfioidaan käsihuuhteella (Iivanainen ym. 2014, 26). 

Tarpeeton suojakäsineiden käyttö levittää myös mikrobeja. Kosketeltaessa asukkaan ter-

vettä ihoa, hiuksia kammatessa, vuoteen petauksessa tai asukasta taluteltaessa ei tarvitse 

käsineitä käyttää, vaan silloin riittää käsien desinfektio. (Routamaa & Ratia 2010, 162.) 

Käsineiden lisäksi muita suojavarusteita ovat suojaesiliina, suu-nenäsuojus, silmäsuojus, 

hiusmyssy ja kengänsuojukset. Suojavarusteet ovat joko kerta- tai monikäyttöisiä, steriilejä, 

tehdaspuhtaita tai pesulapuhtaita. (Routamaa & Ratia 2010, 155.) Suojaesiliinaa käytetään, 
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kun on mahdollisuus, että työvaatteet likaantuvat asukkaan eritteistä tai kastuvat (Huttunen 

ym. 2017). Esimerkiksi aina vaipan vaihdon yhteydessä, vuodepesu- ja suihkutilanteissa 

sekä haavan hoidon yhteydessä. (Työ- ja suojavaatetus sekä suojaimet 2015, 1–3; Pitkäai-

kaishoidon hygieniakäytännöt 2016, 6). Suu-nenäsuojusta tulee käyttää hoidettaessa li-

maista, yskivää tai aivastelevaa asukasta, haavanhoidoissa tai jos on vaara veriroiskeista. 

Tarvittaessa suu-nenäsuojusta voidaan käyttää potilaan suojaukseen, ehkäisemällä hoita-

jan uloshengitysilmassa olevien taudinaiheuttajien tarttumista. Silmäsuojusta käytetään, kun 

on vaara veri- ja eriteroiskeista. Hiussuojusta tulee käyttää ainoastaan operatiivisissa toi-

menpiteissä. Infektioiden torjunnan kannalta kengänsuojusten käyttö on tarpeetonta, koska 

niiden välityksellä eivät infektiot leviä. Suosituksena on käyttää kertakäyttöisiä suojaimia ja 

muistaa, että suojaimet ovat aina asukaskohtaisia. (Routamaa & Ratia 2010, 158–162.) 

Suojavarusteille on oma pukemis- ja riisumisjärjestyksensä. Suojainten pukeminen aloite-

taan aina käsien desinfioimisella. Ensimmäisenä puetaan silmäsuojus ja toisena hiussuojus, 

jos ne ovat erityksen kannalta tarpeellisia. Näiden jälkeen asetetaan suu-nenäsuojus kas-

voille pitämällä kiinni suojaimen kumilenkeistä. Kasvojen eteen tulevaa aluetta ei saa kos-

ketella käsin. Sen jälkeen puetaan suojaesiliina ja desinfioidaan uudelleen kädet. Lopuksi 

puetaan suojakäsineet. Suojainten riisuminen aloitetaan avaamalla suojaesiliinan vyötä-

rönauha ja sen jälkeen riisutaan suojakäsineet. Seuraavaksi avataan esiliinan niskanauha 

ja riisutaan esiliina niin, että kädet eivät koske sen ulkopinnalle. Suu-nenäsuojus riisutaan 

koskemalla ainoastaan sen nauhoihin. Hiussuojus riisutaan koskematta hiuksia ja ihoa ja 

silmäsuojus niin, ettei ihoon kosketa. Lopuksi desinfioidaan kädet. (Rautava-Nurmi ym. 

2012, 117.) 

 

Pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen. Pisto- ja viiltovahinkojen välttämisen tavoitteena 

on estää veren välityksellä tapahtuvat tartunnat. Tavanomaisten varotoimien noudattaminen 

ja pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen ovat tärkeä osa veren välityksellä tarttuvien tautien 

ennaltaehkäisyä. (Ylipalosaari & Keränen 2010, 185, 201.) 

Teräviä esineitä tulee käsitellä aina katsekontaktissa. Niitä ei saa antaa kädestä käteen, 

vaan ne tulee ojentaa laskutason kautta. Jos on mahdollista, tulee käyttää aina turvaväli-

neitä, kuten turvaneuloja. Aina pistettäessä tulee riskijäteastian olla heti saatavilla ja käytet-

tyä neulaa ei saa tulpata takaisin neulansuojukseen. Pistävät ja viiltävät esineet tulee laittaa 

käytön jälkeen välittömästi riskijäteastiaan. Suojakäsineitä tulee käyttää aina verta ja verisiä 

esineitä käsiteltäessä. (Tavanomaiset varotoimet 30.8.2017.) 
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Henkilöhygienia ja yskimishygienia. Hoitajien henkilökohtainen hygienia on yksi osa in-

fektioiden torjuntaa. Ihon, hiusten ja parran pesu säännöllisesti on osa hyvää hygieniaa. 

Hiusten, päänahan, parran ja viiksien koskettelua on syytä välttää työtiloissa mikrobien le-

viämisen vuoksi. Myös henkilökohtaisten näppylöiden ja suun sekä nenän alueen koskette-

lua tulee välttää. (Karhumäki ym. 2016, 65–66.) Hiukset pidetään sidottuina ja rastoja sekä 

hiustenpidennyksiä ei suositella hoitotyössä toimivalle. Lävistyskorujen ei ole havaittu levit-

täneen infektioita asukkaisiin, mutta ovat tartuntaporttina hoitajalle itselle. Voimakkaiden ha-

justeiden käyttö ei ole suotavaa, sillä ne saattavat aiheuttaa yliherkkyysoireita astmaati-

koilla. (Henttonen ym. 2016, 105–106.) 

Yskimishygienia eli oikeanlainen yskimistekniikka tarkoittaa sitä, ettei aivasteta tai yskitä 

muita ihmisiä päin. Yskiessä tai aivastaessa suu tulee peittää kertakäyttönenäliinalla, käytön 

jälkeen nenäliina heitetään roskiin ja kädet desinfioidaan. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, 

nostetaan hiha olkavarren kohdalta nenän ja suun eteen. (Tavanomaiset varotoimet 

30.8.2017.) 

6.2 Eristystoimet hoitotyössä 

Eristystoimet ovat niitä infektioita varten, joiden tartuntatavat tulee saada katkaistua. Niitä 

noudatetaan hoitotyössä tavanomaisten varotoimien lisäksi. Eristystoimien keinoina käyte-

tään käsien desinfiointia, suojainhoitoa, tilaeristämistä ja ilmastointijärjestelyitä. Asukkaan 

sijoitus eristykseen vaatii paljon lisätyötä, tarvikkeita ja järjestelyjä sekä se voi olla asuk-

kaalle ahdistavaa. Tämän vuoksi eristystoimien tulee olla riittäviä, mutta ei liiallisia. Asuk-

kaan hoitoa ei saa laiminlyödä eristyksen vuoksi. Henkilökunnalla tulee olla oikeaa tietoa ja 

ohjeistusta eristyksistä, jotta he voivat myös ohjata omaisia toimimaan oikein. (Ylipalosaari 

& Keränen 2010, 185–194.) 

Luokkakallio ym. (2017, 36–39.) ovat tutkineet MRSA-kantajien kokemuksia tartunnan saa-

misesta ja hoidosta. Tutkimuksessa on tullut esille, että eristyksen aiheuttamat kokemukset 

ovat olleet sekä myönteisiä että kielteisiä. Myönteinen vaikutus oli oma rauha ja hiljaisuus. 

Eristykset saattavat myös alentaa eristyksissä olevan ihmisen mielialaa (erityisesti iäkkäi-

den) ja itsetuntoa sekä aiheuttaa yksinäisyyden tunnetta. Tutkimuksessa tuli esille, että kan-

tajuus vaikutti hoidon saatavuuteen ja päivittäisen hoidon saantiin. Hoitohenkilökunta kävi 

huoneessa vain pakolliset käynnit, mikä vähensi potilaiden sosiaalisia kontakteja. Hoitohen-
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kilökunnalta toivotaan ammattimaista työotetta, ammatillisuudeksi koettiin ystävällisyys, em-

paattisuus ja hyvä hoito. Epäammattimaisuus tuli Luokkakallion ym. tutkimuksessa esille 

niin, että hoitohenkilökunta kohteli kantajaa epäkohteliaasti, syyllistävästi ja saastaisena. 

Kantajat kokivat, että osa hoitohenkilökunnasta ei tiennyt juuri mitään MRSA:sta, ja he käyt-

tivät suojaimia epäjohdonmukaisesti sekä toteuttivat eristyskäytäntöjä vaihtelevasti. Yhtenä 

tuloksena tuli esille, että käsihygienia ei toteutunut oikealla tavalla.  

Kosketusvarotoimet. Kosketusvarotoimilla estetään tartunnan tapahtuminen kosketuksen 

välityksellä ja silloin käytetään aina suojakäsineitä asukasta kosketeltaessa sekä huonee-

seen mentäessä, jos asukkaalla on moniresistentti bakteeri. Suojaesiliinaa tarvitaan asuk-

kaan lähihoidossa, kuten vaipan vaihdossa ja kun on vaara roiskeista. Silmä- ja suu-ne-

näsuojusta käytetään, kun on vaara roiskeista. (Kujala 2011, 322–326.) 

Pisaraeristys. Pisaraeristyksessä olevan asukkaan lähihoidossa tulee käyttää aina suu-

nenäsuojusta ja muulloin eristettävän henkilön tulisi olla yli metrin etäisyydessä ei-sairastu-

neista. Suojakäsineitä käytetään niin kuin tavanomaisissa varotoimissa. Jos hoitotoimenpi-

teissä on vaara roiskeista, tulee käyttää suojaesiliinaa ja silmäsuojusta. (Kujala 2011, 322–

326.) 

Ilmaeristys. Ilmaeristyksessä tulee käyttää aina kertakäyttöistä hengityksensuojainta (FFP-

2 tai FFP-3 -luokan suojainta), koska se on tiiviimpi kuin tavallinen suu-nenäsuojus (Routa-

maa & Ratia 2010, 159.) sekä säännöllisesti desinfioida käsiä. Suojakäsineitä käytetään 

kuten tavanomaisissa varotoimissa on ohjeistettu. Silmäsuojusta ja suojaesiliinaa käytetään 

vain, kun on vaara roiskeista (Ylipalosaari & Keränen 2010, 186). Eristyksessä olevan asuk-

kaan tulisi olla sulkutilalla varustetussa erityishuoneessa, jossa sulkutilan molemmat ovet 

eivät ole auki yhtä aikaa. Tässä eristyksessä asukas ei saa poistua omasta huoneestaan 

muualle. (Kujala 2011, 322–326.) 

6.3 Hoitoympäristön puhtaus  

Hoitoympäristön tartunnan välittäjiä ovat esimerkiksi likaiset kosketuspinnat, kuten sänkyjen 

laidat, yöpöytien tasot ja hoitovälineiden pinnat sekä suihkutuolit ja laverit. Tämän vuoksi 

laitossiivous onkin olennainen osa infektiotautien ehkäisyä. Infektiotautien ehkäisyn ja hoi-

don kannalta tärkeitä asioita ovat aseptisen työjärjestyksen ja kosketusvarotoimien lisäksi 

kosketuspintojen ja saniteettitilojen säännöllinen ja oikeaoppinen desinfiointi ja siivous. 
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Asukkaiden sijoitus yhden hengen huoneisiin on yksi keino ehkäistä infektiotautien leviä-

mistä muun muassa saniteetti- ja suihkutilanteissa. Mikrobeja on tyypillisesti myös tekstii-

leissä; asukkaan käyttämissä vaatteissa sekä vuodevaatteissa. Pyykkihuollon tärkeys ko-

rostuu varsinkin silloin, kun mahdollisuutena on tekstiilien kosketus eritteisiin, kuten haavan 

vuotaessa tai inkontinenssiongelmissa. (Huttunen ym. 2017.) Clostridium Difficile ja norovi-

rustapauksissa pyykki on tartuntavaarallista, tällöin tekstiilit tulee laittaa läpinäkyvään säily-

tyspussiin, joka on pesussa liukeneva tai sen saumat ovat liukenevat. Läpinäkyvä pussi lai-

tetaan vielä keltaisen pyykkipussin sisään. Läpinäkyvän pussin tarkoituksena on saada nä-

kyvyys pussin sisällölle. (Venho 2010, 568–569.) Muissa tapauksissa (esimerkiksi MRSA, 

ESBL, influenssa, tuberkuloosi) pyykki pääsääntöisesti ei ole tartuntavaarallista ja riittää, 

että se kerätään huoneessa tavalliseen pyykkipussiin. (Eristykseen liittyvät toimenpiteet 

2015, 1–5.) Likaiseen pyykkiin koskettaessa käytetään suojakäsineitä. Pyykki laitetaan suo-

raan pyykkipussiin, eikä lasketa lattialle. Pyykkihuoltotilassa on oltava erilliset alueet likaisen 

ja puhtaan pyykin käsittelyyn. Kuivausnarun tulee olla tarpeeksi kaukana likaisista pyykeistä 

tai toisessa huoneessa. MRSA-kantajan, Clostridium difficile-ripulin tai muuta ripuli-oksen-

nustautia sairastavan asukkaan pyykkiä pestessä pesukoneen luukku desinfioidaan ennen 

kuin puhdas pyykki otetaan koneesta pois. (Pitkäaikaishoidon hyvät hygieniakäytännöt 

2016, 11–12).  

Infektiota kantavan asukkaan lähellä ja hänen käytössään olevat pinnat, kuten sänkyjen 

reunat ja laidat sekä yöpöytä, tulee desinfioida vähintään päivittäin sekä tarpeen mukaan 

useammin. Asukkaan huoneessa erityisen huolellista desinfiointia vaativat ovenkahvat, ve-

sihanat, valokatkaisijat sekä vessa, jos se on huoneen yhteydessä, koska nämä pinnat ovat 

kosketuksissa koko ajan hoitajien, asukkaan ja vieraiden välillä. Välittömästi pintojen desin-

fiointia vaativat aina veri- ja eritetahrat. Liiallinen pintojen desinfiointi ei ole kuitenkaan hy-

väksi materiaaleille eikä iholle, joten desinfiointia suositellaankin käytettäväksi vain silloin, 

kun se on oikeasti tarpeen. (Teirilä & Pekkala 2010, 587–588.) Pääasiassa pitkäaikaishoi-

toyksiköissä siivoukseen riittää yleispuhdistusaine (Pitkäaikaishoidon hyvät hygieniakäytän-

nöt 2016, 15). 

Jos hoitohenkilökunta käyttää asukkailla samoja laitteita, esimerkiksi verenpainemansetteja 

tai saksia, tulee niiden asianmukaisesta puhdistuksesta huolehtia heti jokaisen asukkaan 

käytön jälkeen. Hyvä puhdistustapa on pyyhkiä yhteiset laitteet kertakäyttöisillä desinfiointi-

pyyhkeillä. (Payne & Peache 2017, 606.) 
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Näkyvät veri- ja eritetahrat tulee poistaa heti eritetahradesinfektiolla: Ensin desinfioidaan 

kädet ja puetaan suojakäsineet, sen jälkeen pyyhitään erite pois ja laitetaan pyyhe roskiin. 

Tämän jälkeen puhtaalla käsinekädellä kaadetaan eritetahradesinfektioainetta tahran 

päälle. Tahra-alue pyyhitään kuivaksi ja pyyhe laitetaan roskiin, tämän jälkeen riisutaan suo-

jakäsineet ja desinfioidaan kädet. (Tavanomaiset varotoimet 30.8.2017.) 

 

 

 



28 
 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

7.1 Johtopäätökset  

Hyvät hygieniakäytännöt tehostetussa palvelusasumisessa koostuvat oikeanlaisesta käsi-

hygieniasta ja suojainten käytöstä, oikeanlaisesta yskimistekniikasta ja hoitajien henkilökoh-

taisesta hygieniasta, aseptisesta toiminnasta, hoitoympäristön asianmukaisesta puhdistuk-

sesta, eritetahrojen välittömästä poistosta sekä pisto- ja viiltovahinkojen välttämisestä. Kä-

sihygienian havainnoimisen ja henkilökunnalle esitettyjen tiedonantojen ja luentojen hygie-

niasta on huomattu lisäävän käsihygienian noudattamista ja havainnointia olisikin hyvä suo-

rittaa yksiköissä. Tutkimuksissa on tullut esille, että käsihygienia ei toteudu täysin ja myös 

tietämys hygieniasta on paikoin puutteellista. Jos hoitohenkilökunnan tietoisuutta hyvistä 

hygieniakäytänteistä ei lisätä, saattaa hoitoon liittyvät infektiot lisääntyä reilusti. Hygienia-

hoitajien asiantuntemusta tulee käyttää hyvien hygieniakäytäntöjen ohjaamisessa. 

Hoitohenkilökunnan noudattaessa hyvää käsihygieniaa, muun muassa hoitoon liittyvät in-

fektiot vähenevät reilusti ja tartuntaketju katkeaa. Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä 

on myös tärkeää, että hoitohenkilökunta huomioi asukkaiden hyvän hygienian ja käsien des-

infioinnin, sillä muistisairas asukas saattaa levittää tauteja tahattomasti muihin asukkaisiin. 

Hyvän käsihygienian toteutumiseen parantavasti vaikuttavat kiireetön ilmapiiri, tietoisuuden 

lisääminen, työntekijöiden positiivinen asenne ja yhteinen sitoutuminen hyvän käsihygienian 

toteutumiseen sekä desinfektioaineen helppo saatavuus. Myöskään kodinomaisuuden ei 

saa antaa liikaa vaikuttaa työn tekemiseen, hyvän hygieniatason pitää pysyä, vaikka työtä 

tehtäisiin kodinomaisesti.  

Infektioiden ehkäisy on erityisen tärkeää ikääntyneillä, sillä ikääntyneillä on monia erilaisia 

infektioiden tartuntaan heikentävästi vaikuttavia tekijöitä, kuten huono yleiskunto, heikenty-

nyt verenkierto- ja hengityselimistön toiminta sekä erilaiset lääkehoidot. Infektioiden leviä-

misen ehkäisyksi onkin kehitetty tavanomaiset varotoimet, joita noudatetaan aina kaikkien 

asukkaiden hoidossa. Kun tavanomaiset varotoimet eivät riitä jonkin helposti tarttuvan in-

fektion vuoksi, on infektioiden torjuntaan apuna kosketusvarotoimet sekä pisara- ja ilmaeris-

tys. Eristyksillä estetään infektioiden leviäminen.  
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7.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Vaikka toiminnallisessa opinnäytetyössä ei välttämättä tarvitse käyttää tutkimuksellisia me-

netelmiä (Vilkka & Airaksinen 2003, 56.), ei opinnäytetyön tutkimukselliset menetelmät saa 

loukata ketään eivätkä sisältää väheksyviä oletuksia mistään ihmis- tai potilasryhmästä. Eri-

tyisesti tähän pitää kiinnittää huomiota silloin, kun opinnäytetyön tutkimusaihe sivuaa haa-

voittuvia ryhmiä, joihin kuuluvat esimerkiksi muistisairaat ja pienet lapset. (Leino-Kilpi & Vä-

limäki 2014, 366.) Eettisyys opinnäytetyössä perustuu pääasiassa tutkimustiedon luotetta-

vuuden arviointiin. Opinnäytetyö tehtiin ikääntyneiden palveluasumisyksikköön, jossa luon-

nollisesti asuu myös muistisairaita. Tämä on huomioitu opinnäytetyön teoreettista osuutta ja 

ohjetta tehdessä.  

Lähdekritiikkiä ja harkintaa tarvitaan kirjallisuuden valinnassa sekä niiden tulkinnassa. Opin-

näytetyön luotettavuutta perustellaan ajantasaisilla ja alkuperäisillä lähteillä. Oppi- tai käsi-

kirjat eivät ole hyvää lähdemateriaalia, koska niissä oleva tieto on kulkenut monen mutkan 

kautta. Luotettavuutta lisää lähdemateriaalin kirjoittajan tunnettavuus ja arvostettavuus, läh-

teen uskottavuus, julkaisijan arvovalta ja vastuu sekä sisällön totuudellisuus ja puolueetto-

muus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 109–110.) 

Opiskelijan tulee osata arvioida tutkimuksen analyysin luotettavuutta, jotta voi käyttää tutki-

muksen tuloksia omassa työssään. Opinnäytetyön tekijän tulee arvioida itse tietolähteiden 

eettisyyttä ja sitä, ovatko tietolähteiden laatu ja määrä opiskelijan omaan työhön riittäviä. 

(Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 367, 370.) Opinnäytetyössä käytetyt tutkimukset on koottu 

taulukkoon, jossa tulee esille tutkimuksen tekijä, tutkimusvuosi, ja keskeisimmät tutkimustu-

lokset. Tutkimukset on analysoitu useampaan otteeseen opinnäytetyöhön sopivaksi.  

Vaikka lähteitä on paljon, on ne arvioitu ja valittu kriittisesti. Lähteet ovat olleet pääsääntöi-

sesti ajankohtaisia ja alle 10 vuotta vanhoja, lukuun ottamatta kirjallisuutta toiminnallisesta 

opinnäytetyöstä ja ohjeen kirjoittamisesta. Lähteet on haettu luotettavien tietokantojen 

kautta, kuten SeAMK-Finna, Aleksi, Elektra ja Terveysportti sekä ulkomaisista tietokan-

noista CINAHL ja MEDLINE/pubmed. Tekstiin on merkattu Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

kirjallisten töiden ohjeiden mukaisesti aina tekstiviitteet ja kaikki käytetyt lähteet löytyvät läh-

deluettelosta. Täten tuodaan esille, että tekstiä ei ole plagioitu. 

Ohjeen teossa on huomioitu tekijänoikeuslaki. Kuvat opinnäytetyöhön on otettu tekijöiden 

toimesta sekä internetistä Adobe Stockin ilmaiseksi ladattavan kokeiluversion kuvapankista. 
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Ilmaisessa kuvapankissa kuvat ovat vapaassa käytössä kaikille ja täten tekijänoikeus- ja 

julkaisuvapaita.  

7.3 Pohdinta ja jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut hyvin mielenkiintoista ja opettavaista. Ennen aiheen va-

litsemista olimme miettineet, millaista opinnäytetyötä haluaisimme tehdä. Molemmilla oli 

kiinnostusta tehdä toiminnallinen opinnäytetyö. Koulu tarjosi meille erilaisia opinnäytetyöai-

heita, mutta ne eivät olleet meidän mielestämme kovin mielenkiintoisia, joten olikin hyvä, 

että saimme tämän aiheen työelämän kautta.  

Tiedon etsiminen ja tutkiminen opinnäytetyön aiheesta lisäsi meidän kiinnostusta aihee-

seen. Tutkimuksia ja artikkeleita lukemalla oppi paljon uusia asioita ja sellaisia lisätietoja 

aiheesta, joista on hyötyä omassa työskentelyssä. Töissä ollessa kummatkin aloimme kiin-

nittää enemmän huomiota omaan työskentelyyn hyvien hygieniakäytäntöjen kannalta. Tuli 

huomattua, mitä parannettavaa omassa työskentelyssä tai työpaikan käytännöissä olisi.  

Olemme pysyneet hyvin SeAMK:in laatimassa aikataulussa mukana koko opinnäytetyön 

teon ajan. Olemme alusta asti panostaneet työhön aktiivisesti sekä olleet oma-aloitteisesti 

yhteydessä opinnäytetyön ohjaajiin, kun lisäkysymyksiä tai epäselvyyksiä on tullut vastaan. 

Ohjausta sekä palautetta olemme saaneet riittävästi ohjaajilta ja se on ollut selkeää ja ra-

kentavaa. Kuitenkin opinnäytetyön prosessiin olisi voinut olla enemmän aikaa varattuna, 

koska aikataulu ei antanut kovin paljoa mahdollisuutta sille, että pystyisi pitämään työn te-

kemisestä taukoa. Tauot olisivat antaneet mahdollisuuden tarkastella opinnäytetyötä eri nä-

kökulmista ja silloin olisi myös voinut syntyä uusia ideoita työn tekemiseen. 

Tutkimusten tuloksissa meitä yllätti se, että käsihygienia toteutuu edelleen puutteellisesti 

hoitohenkilökunnalla, vaikka asian ajattelisi olevan hyvin tiedossa. Koemme, että varsinkin 

pitkäaikaishoitolaitoksissa tavanomaisten varotoimien noudattaminen infektioiden torjun-

nassa on tärkeää, koska ikääntyneillä on suurempi riski saada infektio. Jokaisen työntekijän 

tulisi muistaa työskentelyssään aseptinen omatunto. 

Jatkotutkimusehdotuksia heräsi jo siinä vaiheessa, kun aiheesta luettiin olemassa olevaa 

tutkimustietoa. Käytännön läheisiä tutkimuksia aiheesta löytyi hyvin. Aihetta on kuitenkin 

tutkittu selvästi enemmän ulkomailla, kuin Suomessa. Ulkomaisia tutkimuksia löytyi todella 
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helposti ja ne olivat monipuolisia. Jatkossa tutkimuksen voisi tehdä siitä, miten kodinomai-

suus vaikuttaa hoitohenkilökunnan hygienian toteutumiseen tehostetussa asumispalveluyk-

sikössä Suomessa. Tutkimusaihe olisi ajankohtainen, koska viime vuosina Suomessa on 

siirrytty enemmän laitosasumisesta palveluasumiseen. Vastaavanlaista aihetta oli tutkittu jo 

viisi vuotta sitten Ruotsissa. Tutkimuksessa voisi myös kartoittaa hoitohenkilökunnan tietä-

mystä hyvistä hygieniakäytännöistä. Tutkimuksesta ja sen tuloksista voisi olla paljon hyötyä 

hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisemisessä sekä torjunnassa. Tutkimuksen avulla 

voitaisiin löytää uusia keinoja ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan sekä tietoa siitä, mitkä tekijät 

kodinomaisissa työskentelytavoissa vaikuttavat hyvien hygieniakäytäntöjen toteutumiseen. 



32 
 

 

LÄHTEET 

Anttila, V-J. 2017. Infektiosairaudet. [Verkkoartikkeli]. Teoksessa Sairaanhoitajan käsikirja. 
Helsinki: Duodecim, 2317. [Viitattu 16.1.2018]. Saatavana Terveysportin sairaanhoita-
jan tietokannoista. Vaatii käyttöoikeuden.  

Anttila, V-J. 2014. Käsihygienia - Potilasturvallisuutta Semmelweisista tähän päivään. 
[Verkkoartikkeli]. Teoksessa Sairaanhoitajan käsikirja. Helsinki: Duodecim 130. 1754–
1758. [Viitattu 16.1.2018]. Saatavana Terveysportin sairaanhoitajan tietokannoista. 
Vaatii käyttöoikeuden. 

Edin, S. 2017. Hygiene and workwear guidelines in a department of surgery: A swedish 
perspective. [Verkkolehtiartikkeli]. Clinical Conundrum, 2017, 11–13. [Viitattu 
12.3.2018]. Saatavana Cinahl with fulltext -tietokannasta. Vaatii käyttöoikeuden.  

Eristykseen liittyvät toimenpiteet. 21.10.2015. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: Seinä-
joen keskussairaala. Pikaohje eristyksistä. Julkaisematon, 1–5. 

ESBL esiintyvyys 2016. 3.5.2017. [Verkkosivu]. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
[Viitattu 23.10.2017]. Saatavana: https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epi-
demiat/tartuntatautirekisteri/tartuntataudit-suomessa-vuosiraportit/tautien-esiintyvyys-
2016/esbl-esiintyvyys-2016  

Haverstick, S., Goodrich, C., Freeman, R., James, S., Kullar, R. & Ahrens, M. 2017. Pa-
tients' Hand Washing and Reducing Hospital-Acquired Infection. [Verkkolehtiartikkeli]. 
Critical Care Nurse vol 37, no. 3. [Viitattu 15.3.2018]. Saatavana CINAHL with full text -
tietokannasta. Vaatii käyttöoikeuden. 

Henttonen, T., Ojala, M., Rautava-Nurmi, H., Vuorinen, S. & Westergård, A. 2016. Hoito-
työn taidot ja toiminnot: Aseptiikka hoitotyössä. 4.–5. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.  

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

Huttunen, R., Rintala, E., Syrjänen, J. & Vuento, R. 13.1.2017. Katsausartikkeli: Laito-
sepidemiat ja niiden ehkäisy. Lääkärilehti (1-2), 43–49.  

Iivanainen, A., Grek-Stjenberg, P., Kallio, H., Korhonen, A. & Pukki, T. 2014. Miten käsihy-
gienia toteutuu? Haava (1), 25–27.  

Jalanko, H. 22.1.2009. Infektiotaudit. [Verkkojulkaisu]. Duodecim: terveyskirjasto. [Viitattu 
23.10.2017]. Saatavana: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artik-
keli=skl00009  

Karhumäki, E., Jonsson, A. & Saros, M. 2016. Mikrobit hoitotyön haasteena. 4. uudistettu 
painos. Helsinki: Edita.  

https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri/tartuntataudit-suomessa-vuosiraportit/tautien-esiintyvyys-2016/esbl-esiintyvyys-2016
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri/tartuntataudit-suomessa-vuosiraportit/tautien-esiintyvyys-2016/esbl-esiintyvyys-2016
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/seuranta-ja-epidemiat/tartuntatautirekisteri/tartuntataudit-suomessa-vuosiraportit/tautien-esiintyvyys-2016/esbl-esiintyvyys-2016
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skl00009
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skl00009


33 
 

 

Karma, A., Kinnunen, T., Palovaara, M. & Perttunen, J. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö. 
Helsinki: Sanoma Pro Oy. 

Keränen, T., Ojanperä, H., Järvinen, R., Ukkola, S., Korhonen, A. & Puhto, T. 2016. Käsi-
hygieniahavainnoinnilla kohti parempaa potilasturvallisuutta. Suomen Sairaalahygienia-
lehti 34 (1), 9–13. 

Korhonen, A., Ojanperä H., Järvinen, R., Puhto, T., Kejonen, P. & Holopainen, A. 2015. 
Toimintamalli: Käsihygienian seuranta ja kehittäminen. [Verkkojulkaisu]. Hoitotyön tutki-
mussäätiö ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 1–25. [Viitattu 19.3.2018]. Saata-
vana: http://www.hotus.fi/system/files/KhYHK%C3%84_toimintamalli_30_11_15.pdf  

Kujala, P. 2011. Eristäminen ja varotoimet. Teoksessa: K. Hedman, T. Heikkinen, P. Huo-
vinen, A. Järvinen, S. Meri & M. Vaara. (toim.) Infektiosairaudet: Mikrobiologia, immu-
nologia ja infektiosairaudet. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 320–326. 

Kyngäs, H., Kääriäinen, M., Poskiparta, M., Johansson, K., Hirvonen, E. & Renfors, T. 
2007. Ohjaaminen hoitotyössä. Porvoo: WSOY Oppimateriaalit. 

Käsihygienian havainnointi tuottaa tulosta. 19.3.2018. [Verkkosivu]. Hoitotyön tutkimussää-
tiö. [Viitattu 19.3.2018]. Saatavana: http://www.hotus.fi/hotus-fi/kasihygienian-havain-
nointi-tuottaa-tulosta  

Kärki, T. & Lyytikäinen, O. 2013. Hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssitutkimus, 2011. 
Suomen Sairaalahygienialehti 31 (3), 151–159.  

Lahdensuo, K. 2017. Osastonhoitaja. Lapuan kaupunki. Vastauksia kyselyyn 15.10.2017. 
Henkilökohtainen keskustelu kasvotusten.   

L 30.12.2014/1301. Sosiaalihuoltolaki. 

L 1227/2016. Tartuntatautilaki. 

L 8.7.1961/404. Tekijänoikeuslaki. 

L 23.08.2002/738. Työturvallisuuslaki. 

Laitinen, K., Vuento, R. & Ratia, M. 2010. Desinfektio ja desinfektiomenetelmät. Teok-
sessa: V-J. Anttila, S. Hellstèn, A. Rantala, M. Routamaa, H. Syrjälä & R. Vuento. 
(toim.) Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Porvoo: WS Bookwell Oy, 520–542. 

Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Etiikka hoitotyössä. 8. uudistettu painos. Helsinki: Sa-
noma Pro Oy.  

Lindh, M., Kihlgren, A. & Perseius, K-I. 2013. Factors influencing compliance to hygiene 
routines in community care – the viewpoint of medically responsible nurses in Sweden. 
[Verkkolehtiartikkeli]. Scandinavian Journal of Caring Sciences 27; 224–230. [Viitattu 
14.3.2018]. Saatavana CINAHL with full text –tietokannasta. Vaatii käyttöoikeuden. 

http://www.hotus.fi/system/files/KhYHK%C3%84_toimintamalli_30_11_15.pdf
http://www.hotus.fi/hotus-fi/kasihygienian-havainnointi-tuottaa-tulosta
http://www.hotus.fi/hotus-fi/kasihygienian-havainnointi-tuottaa-tulosta


34 
 

 

Lounamo, K., Tuuminen, T. & Kotilainen, H. 2014. Infektioiden tarttuvuustekijät. [Verkkoar-
tikkeli]. Teoksessa Sairaanhoitajan käsikirja. Helsinki: Duodecim, 793–799. [Viitattu 
10.11.2017]. Saatavana Terveysportin sairaanhoitajan tietokannoista. Vaatii käyttöoi-
keuden.  

Lumio, J. 3.11.2016. Sairaalainfektiot ja sairaalabakteerit. [Verkkosivu]. Duodecim Ter-
veyskirjasto. [Viitattu 23.10.2017]. Saatavana: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskir-
jasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01042  

Luokkakallio, J., Kylmä, J., Roos, M., Haapa, T. & Suominen, T. 2017. MRSA- kantajien 
kokemuksia tartunnan saamisesta ja hoidosta. Tutkiva Hoitotyö 15 (3), 32–40.  

Malliarou, M., Sarafis, P., Zyga, S. & Constantinidis, T. 2013. The Importance of Nurses 
Hand Hygiene. [Verkkolehtiartikkeli]. International Journal of Caring Sciences Vol 6 Is-
sue 3, 327–331. [Viitattu 14.3.2018]. Saatavana CINAHL with full text -tietokannasta. 
Vaatii käyttöoikeuden. 

Marttila, J. 2011. Infektioiden torjunta pitkäaikaishoitolaitoksissa. Suomen sairaalahygie-
nialehti 29 (2), 76–78.  

Mustajoki, P., Järvinen, A., Kinnunen, M. & Aaltonen, L-M. 19.10.2014. Hyvä käsihygienia 
säästää ihmishenkiä ja rahaa. [Verkkojulkaisu]. Lääkärilehti. [Viitattu 28.11.2017]. Saa-
tavana: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/hyva-kasihygienia-saastaa-ihmis-
henkia-ja-rahaa/  

Payne, D. & Peache, M. 2017. At home with methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 
[Verkkolehtiartikkeli]. British Journal of Community Nursing Vol 22 Issue 12, 604–607. 
[Viitattu 15.3.2018]. Saatavana CINAHL witf full text -tietokannasta. Vaatii käyt-
töoikeuden.  

Perttula, A-M. & Luokkakallio, J. 2010. [Verkkolehtiartikkeli]. TarttuVA –projekti Etelä-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirissä. Suomen sairaalahygienialehti 28 (3), 141–146. [Viitattu 
4.4.2018]. Saatavana SeAMK-Finna -tietokannasta. Vaatii käyttöoikeuden.  

Pitkäaikaishoidon hygieniakäytännöt. 19.5.2016. [Verkkojulkaisu]. Tays: Infektioyksikkö, 1–
19. [Viitattu 19.4.2018]. Saatavana: https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Sairaalahygieniaoh-
jeisto/Varotoimet_ja_eristys/Pitkaaikaishoidon_hygieniakaytannot(56988)  

Puska, A. 2013. Hoitajien tieto tavanomaisista varotoimista hoitoon liittyvien infektioiden 
torjunnassa terveyskeskuksen vuodeosastoilla. [Verkkojulkaisu]. Tampere: Tampereen 
yliopisto. Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede. Pro Gradu -tutkielma. [Viitattu 4.4.2018]. 
Saatavana: https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95948/gradu07199.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y  

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M. & Vuorinen, S. 2012. Hoito-
työn taidot ja toiminnot. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01042
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01042
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/hyva-kasihygienia-saastaa-ihmishenkia-ja-rahaa/
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/hyva-kasihygienia-saastaa-ihmishenkia-ja-rahaa/
https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Sairaalahygieniaohjeisto/Varotoimet_ja_eristys/Pitkaaikaishoidon_hygieniakaytannot(56988)
https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Sairaalahygieniaohjeisto/Varotoimet_ja_eristys/Pitkaaikaishoidon_hygieniakaytannot(56988)
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95948/gradu07199.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95948/gradu07199.pdf?sequence=1&isAllowed=y


35 
 

 

Rintala, E. & Routamaa, M. 2013. Hyvä käsihygienia sairaalassa – suositus vai velvolli-
suus? Suomen lääkärilehti 15, 1120–1121. 

Rintala, E., Marttila, J., Harttio-Nohteri, A. & Paakkola, K. 2016. MRSA-epidemia yksityi-
sessä asumispalveluyksikössä. [Verkkoartikkeli]. Suomen sairaalahygienialehti 35 (1), 
8–12. [Viitattu 15.10.2017]. Saatavana: http://sshy.fi/data/documents/lehdet/17_1.pdf   

Routamaa, M. & Ratia, M. 2010. Työ- ja suojavaatetus sekä suojaimet. Teoksessa: V-J. 
Anttila, S. Hellstèn, A. Rantala, M. Routamaa, H. Syrjälä & R. Vuento. (toim.) Hoitoon 
liittyvien infektioiden torjunta. Porvoo: WS Bookwell Oy, 155–164. 

Rummukainen, M., Lehtola, L. & Nurmi, N. 2010. Infektioiden torjunta pitkäaikaishoitolai-
toksissa. Teoksessa: V-J. Anttila, S. Hellstèn, A. Rantala, M. Routamaa, H. Syrjälä & R. 
Vuento. (toim.) Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Porvoo: WS Bookwell Oy, 396–
399. 

Syrjänen, J. & Huttunen, R. 2015. Mikrobitartuntojen torjunta on potilasturvallisuutta. [Verk-
koartikkeli]. Teoksessa Sairaanhoitajan käsikirja. Helsinki: Duodecim, 1213–1214. [Vii-
tattu 16.1.2018]. Saatavana Terveysportin sairaanhoitajan tietokannoista. Vaatii käyttö-
oikeuden. 

Tapanainen, M. 2018. Hygieniahoitaja. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vastauksia ky-
selyyn 13.4.2018. Henkilökohtainen sähköpostikeskustelu.  

Tavanomaiset varotoimet. 30.8.2017. [Verkkosivu]. Tays-Elämän tähden. [Viitattu 
15.3.2018]. Saatavana: https://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Sairaalahygieniaohjeisto/Varo-
toimet_ja_eristys/Tavanomaiset_varotoimet(49522)  

Teirilä, I. & Pekkala, S. 2010. Siivous ja pintojen desinfektio. Teoksessa: V-J. Anttila, S. 
Hellstèn, A. Rantala, M. Routamaa, H. Syrjälä & R. Vuento. (toim.) Hoitoon liittyvien in-
fektioiden torjunta. Porvoo: WS Bookwell Oy, 584–589. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 2017. [Verkkojulkaisu]. Tartuntataudit Suomessa 
2016, 34. [Viitattu 23.10.2017]. Saatavana: http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/135229/RAP2017_5_Tartuntataudit%202016_WEB.pdf?sequence=1&isAllo-
wed=y  

Torkkola, S., Heikkinen, H. & Tiainen, S. 2002. Potilasohjeet ymmärrettäviksi: Opas poti-
lasohjeiden tekijöille. Helsinki: Tammi. 

Työ- ja suojavaatetus sekä suojaimet. 14.1.2015. [Verkkojulkaisu]. Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri: Seinäjoen keskussairaala, 1–3. [Viitattu 19.4.2018]. Saatavana: 
http://www.epshp.fi/files/7420/Tyo-_ja_suojavaatetus_seka_suojaimet.pdf  

Venho, K. 2010. Sairaalatekstien huolto. Teoksessa: V-J. Anttila, S. Hellstèn, A. Rantala, 
M. Routamaa, H. Syrjälä & R. Vuento. (toim.) Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 
Porvoo: WS Bookwell Oy, 566–572.  

http://sshy.fi/data/documents/lehdet/17_1.pdf
https://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Sairaalahygieniaohjeisto/Varotoimet_ja_eristys/Tavanomaiset_varotoimet(49522
https://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Sairaalahygieniaohjeisto/Varotoimet_ja_eristys/Tavanomaiset_varotoimet(49522
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135229/RAP2017_5_Tartuntataudit%202016_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135229/RAP2017_5_Tartuntataudit%202016_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135229/RAP2017_5_Tartuntataudit%202016_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.epshp.fi/files/7420/Tyo-_ja_suojavaatetus_seka_suojaimet.pdf


36 
 

 

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: Tammi. 

Von Schantz, M., Salanterä, S. & Leino-Kilpi, H. 2008. Hoitotyöntekijöiden ja potilaiden tie-
dot sairaalainfektioista ja käsihygieniasta sairaalainfektion torjunnassa. Hoitotiede 20 
(2), 92–100. 

Voutilainen, P. & Löppönen, M. 2016. Hyvä ympärivuorokautinen hoito. [Verkkosivu]. Duo-
decim Terveyskirjasto. [Viitattu 26.11.2017]. Saatavana: http://www.kaypa-
hoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01676  

Vuento, R., Ratia, M. & Laitinen, K. 2010. Puhdistus ja puhdistusmenetelmät. Teoksessa: 
V-J. Anttila, S. Hellstèn, A. Rantala, M. Routamaa, H. Syrjälä & R. Vuento. (toim.) Hoi-
toon liittyvien infektioiden torjunta. Porvoo: WS Bookwell Oy, 517–519. 

Ylipalosaari, P. & Keränen, T. 2010. Potilaan eristäminen. Teoksessa: V-J. Anttila, S. 
Hellstèn, A. Rantala, M. Routamaa, H. Syrjälä & R. Vuento. (toim.) Hoitoon liittyvien in-
fektioiden torjunta. Porvoo: WS Bookwell Oy, 184–201. 

 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01676
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01676


37 
 

 

LIITTEET 

Liite 1. Taulukko tutkimuksista 

Liite 2. Kirjallinen ohje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1(8) 
 

 

LIITE 1 Taulukko tutkimuksista  

Tutkimuksen  
tekijät 

Tutkimusaihe Vuosi Tutkimuksen tarkoitus/tavoite Keskeisimmät  
tulokset 

Von Schantz, 

Salanterä & 

Leino-Kilpi  

Hoitotyöntekijöiden ja 

potilaiden tiedot sairaa-

lainfektioista ja käsihy-

gieniasta sairaalainfek-

tion torjunnassa 

2008 Selvittää hoitotyöntekijöiden ja sai-

raalapotilaiden tietoisuutta sairaa-

lainfektioista ja käsihygieniasta. 

Molemmat ryhmät (hoitotyöntekijät ja 

potilaat) tiesivät hyvin, mitä sairaalain-

fektio tarkoittaa käsitteenä. Kummatkin 

ryhmät aliarvioivat sairaalainfektioiden 

esiintyvyyden. Hoitotyöntekijöiden tie-

dot sairaalainfektioiden vaikutuksista ja 

aiheuttajamikrobeista olivat puutteelli-

set. Tiedot käsihygieniasta olivat kes-

kinkertaiset, tiedot käsien desinfektiosta 

olivat paremmat kuin pesusta. Vastoin 

suosituksia vesi-saippuapesua käytet-

täisiin mieluummin kuin desinfektiota. 

Perttula & 

Luokkakallio  

TarttuVA –projekti Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirissä  

2010 Päätavoitteina olivat hygieniakäy-

täntöjen yhtenäistäminen ja selkiyt-

täminen sekä hygieniayhdyshenki-

67 % hoitohenkilökunnasta arvioi tavan-

omaisia varotoimia noudatettavan kai-

kessa hoitotyön työskentelyssä. 3,7 % 
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löverkoston luominen  Etelä- Poh-

janmaan sairaanhoitopiirin alu-

eella. 

mielestä tavanomaisia varotoimia nou-

datetaan ainoastaan niiden potilaiden 

hoidossa, joilla on infektio. 

 Kärki & Lyyti-

käinen  

 

Hoitoon liittyvien infekti-

oiden prevalenssitutki-

mus, 2011  

2011 Euroopan tautikeskuksen ja THL:n 

järjestämän vuonna 2011 Suo-

messa tehdyssä vallitsevuustutki-

muksessa tavoitteena oli selvittää 

hoitoon liittyvien infektioiden esiin-

tyvyyttä, mikrobilääkkeiden käyttöä 

ja tunnistaa mahdollisia ongelma-

alueita. 

Tutkimukseen osallistui Suomessa 59 

akuuttisairaalaa. Tuloksissa tuli esille, 

että 7,4 %:lla potilaista oli vähintään 

yksi hoitoon liittyvä infektio. Potilailla oli 

vaikeita perussairauksia ja he olivat 

keskimäärin vanhempia kuin muut. 

Puska  Hoitajien tieto tavan-

omaisista varotoimista 

hoitoon liittyvien infekti-

oiden torjunnassa ter-

veyskeskuksen vuode-

osastoilla. 

2013 Puskan (2013) tekemän Pro Gradu 

tutkimuksen tarkoituksena on ollut 

kuvata hoitajien tietämystä tavan-

omaisista varotoimista hoitoon liit-

tyvien infektioiden torjunnassa ter-

veyskeskuksen vuodeosastoilla. 

Tutkimustulosten mukaan 6,2 % hoita-

jista tiesi oikeasta käsihygieniasta, 6,2 

% tiesi oikeista työskentelytavoista, 

22,8 % tiesi oikeasta suojainten käy-

töstä, 32,4 % tiesi neulojen ja terävien 

esineiden oikeasta käsittelystä. Päivä-

työtä tekevät hoitajat tiesivät suojainten 

oikeasta käytöstä paremmin kuin kaksi 

–tai kolmivuorotyötä tekevät.  
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Rintala & Rou-

tamaa 

Hyvä käsihygienia sai-

raalassa – suositus vai 

velvollisuus?  

2013 Tutkimuksessa arvioitiin yksiköiden 

hygieniakäytäntöjä, henkilöstöä 

koulutettiin hoitoon liittyvien infekti-

oiden seurantaan ja torjuntaan 

sekä yksiköille annettiin palaute 

hoitoon liittyvistä infektioista ja kä-

sihuuhteiden kulutuksesta.  

Hoitoon liittyvistä infektioista 20–70 % 

on ehkäistävissä. Turun yliopistolli-

sessa keskussairaalassa tehdyn ha-

vainnointitutkimuksen mukaan vain 40 

% henkilökunnasta toteutti käsihygie-

niaa täysin suositusten mukaan. Vajaa 

kolmannes ei toteuttanut sitä lainkaan. 

Huonoiten käsihygieniaa toteuttivat lää-

kärit. Käsihygienia toteutui huonommin 

ennen potilaskontaktia kuin sen jälkeen. 

Kaikista suurin syy sille, miksi käsihy-

gienia ei toteudu, on kiire. Laiminlyöntiin 

vaikuttavat myös työntekijöiden 

asenne, kollegojen esimerkki ja desin-

fektion tekniset hankaluudet: esimer-

kiksi huuhteen hankala sijainti ja loppu-

minen. Puutteellinen käsihygienia vaa-

rantaa potilasturvallisuutta. Näistä 

syistä käsihygienian seurantaan ja to-

teutukseen on puututtava. 
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Lindh, Kihl-

gren & Per-

seius 

Factors influencing com-

pliance to hygiene rou-

tines in community care 

– the wiewpoint of medi-

cally responsible nurses 

in Sweden 

2013 Tutkimuksen tarkoituksena oli ku-

vailla hygieniakäytäntöihin vaikut-

tavia tekijöitä kotihoidossa hoitajien 

näkökulmasta. 

Yhtenä kodinomaisuuden tuomana 

haasteena oli hoitajan yhtäaikainen 

huolehtiminen asukkaan ruoasta sekä 

hänen henkilökohtaisesta hygieniasta. 

Toinen haaste kodinomaisuudessa oli 

oikeanlaisen työvaatetuksen puute tai, 

että työvaatteille ei ollut pesumahdolli-

suutta työpaikalla tai pesulassa. Omien 

vaatteiden käyttö töissä lisäsi myös 

käsi-korujen ja rannekellojen käyttöä. 

Tutkimuksessa selvisi, että hoitajien 

mielestä on haastavaa, kun kaikki pi-

täisi olla niin kuin kotona, mutta silti pi-

täisi noudattaa hyviä hygieniakäytän-

töjä. 

Rintala, Mart-

tila, Harttio-

Nohteri, & 

Paakkola  

MRSA-epidemia yksityi-

sessä asumispalveluyk-

sikössä. 

2016 Tavoitteena oli tehdä hygieniakäy-

täntöjen kartoitus ja analysoida 

MRSA-epidemioita sekä ongelma-

kohtia, joita oli kolmessa Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiirin alueella 

Erityisesti MRSA-löydökset ovat lisään-

tyneet avohoidossa ja pitkäaikaishoi-

toyksiköissä, yhä suuremmissa määrin 

sosiaalihuollon yksiköissä. Asumispal-

veluyksiköissä tapahtuvat MRSA-tar-

tunnat johtavat helposti epidemioihin 

varsinkin, jos varotoimista ei huolehdita. 
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sijaitsevassa yksityisen sosiaali-

huollon toimijan ylläpitämissä asu-

mispalveluyksiköissä.  

Henkilökunnan hygieniatietämys ja kä-

sihygienian taso olivat paikoitellen huo-

noa. Muistisairas MRSA-kantaja saat-

taa levittää MRSA:ta tahattomasti mui-

hin asukkaisiin ja henkilökuntaan. Myös 

asukas, jolla ei ole MRSA:ta, voi levittää 

tautia muihin asukkaisiin ja henkilökun-

taan käsiensä välityksellä. Näistä syistä 

asukkaan ja henkilökunnan käsihygie-

nian ja tavanomaisten varotoimien to-

teuttamiseen pitää kiinnittää huomiota 

sekä valvoa niitä. Sosiaalihuollon palve-

lujen tuottajalla on vastuu siitä, että 

henkilökunnan tieto ja taito hygie-

niavaatimuksista on riittävää. On myös 

tärkeää, että asukkaan joutuessa sai-

raalaan, tieto MRSA-kantajuudesta tai 

altistumisesta siirtyy sinnekin.  

Korhonen, 

Ojanperä, Jär-

vinen, Puhto, 

Toimintamalli: Käsihy-

gienian seuranta ja ke-

hittäminen 

Hanke 

toteutettu 

vuosina 

KhYHKÄ-toimintamallin tavoit-

teena on vahvistaa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon organisaatioiden 

Toimintamallin saavuttamat keskeiset 

tulokset: eniten käsihygienian paranta-

mista (noin 12%) tapahtui käsien desin-
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Kejonen & Ho-

lopainen 

2011-

2015. 

potilasturvallisia käytäntöjä. Se oh-

jaa järjestelmälliseen ja jatkuvaan 

käsihygienian toteutumisen arvi-

ointiin, nopeaan palautetiedon tuot-

tamiseen sekä sen perusteella teh-

täviin muutoksiin. 

fektioajoissa. Selvää parantamista hoi-

tajilla tapahtui myös käsien desinfioin-

nissa ennen potilaskosketusta ja sen 

jälkeen.  

Haverstick, 

Goodrich, 

Freeman, 

James, Kullar 

& Ahrens 

Patients’ hand washing 

and reducing hospital-

acquired infection 

2017 Tutkimuksen tavoitteena oli paran-

taa potilaiden käsihygieniaa vesi-

saippuapesun ja käsien desinfioin-

nin avulla sekä edistää potilaiden 

tietämystä hoitoon liittyvien infekti-

oiden ehkäisemiseksi.  

Potilaiden hyvä käsihygienia johti mer-

kittävään sairaalainfektioiden vähene-

miseen. Tutkimuksessa hoitajat kan-

nustivat potilaita huolehtimaan käsien 

pesusta vessassa käynnin jälkeen, en-

nen ruokailua, ennen haavoihin koske-

mista, ennen huoneestaan poistumista 

sekä palatessa takaisin huoneeseensa. 

Hoitajat myös tarjosivat potilaille sään-

nöllisesti käsien desinfioimista. Kokeilu 

kesti 19 kuukautta ja sen aikana VRE –

tapaukset vähenivät 70%, MRSA –in-

fektiot 63% ja C. difficile 31%. 
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Edin Hygiene and workwear 

guidelines in a depart-

ment surgery: A swedish 

perspective 

2017 Hankkeen tarkoituksena oli selvit-

tää, saako helposti saatavilla ole-

vat työvaatteet ja hygieniaohjeet 

hoitohenkilökuntaa ymmärtämään 

ja käyttämään niitä työssä hygie-

nian parantamiseksi.  

Hankkeessa oli kaksi osaa: ensimmäi-

sessä osassa havainnoitiin työntekijöi-

den hygieniakäytäntöjä silloisella tie-

dolla, toisessa osassa osastolle sijoitet-

tiin erilaisia julisteita hygieniaohjeista ja 

oikeanlaisesta työvaatehygieniasta. 

Havainnointi ja hygieniaohjeistus pa-

ransivat hygienian tasoa, suurin yksit-

täinen noudattamisen kasvu tapahtui 

käsien desinfioinnissa potilaan kontak-

tin jälkeen, mikä kasvoi 6%. 

Luokkakallio, 

Kylmä, Roos, 

Haapa ja Suo-

minen  

MRSA –kantajien koke-

muksia tartunnan saami-

sesta ja hoidosta 

2017 Tutkimuksen tarkoituksena oli ku-

vata suomalaisten MRSA-kantajien 

kokemuksia tartunnan saamisesta 

ja hoidosta. 

Tieto MRSA –tartunnasta aiheutti 

useimmille voimakkaita tunteita, kuten 

häpeää, aggressiivisuutta, pelkoa, tur-

vattomuutta ja mielialan laskua. MRSA 

–kantajat kokivat hoidossaan epäjoh-

donmukaista suojainten käyttöä, vaihte-

levia eristyskäytäntöjä, eristyksen ai-

heuttamia vaikutuksia hoitoon ja hoito-

henkilökunnan vaihtelevuutta ammatti-

taidossa. Hoitokäytäntöjä tulee yhte-

näistää ja hoitohenkilökunnalle tulee 
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opettaa MRSA –kantajien kohtaamista 

sekä ajantasaista tietoa kantajuudesta. 
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LIITE 2 Kirjallinen ohje 
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