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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selittää kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla, mitkä tekijät 
kuuluvat hyvään aseptiikkaan sairaanhoitajan työssä. Kirjallisuuskatsausta voidaan käyttää hoi-
totieteessä, kun rajatusta aiheesta halutaan muodostaa kokonaiskuva ja myös silloin, kun ha-
lutaan arvioida jo olemassa olevia tutkimuksia. Opinnäytetyöhön etsittiin tuoreinta tutkittua 
tietoa aseptiikasta päiväkirurgiassa sekä aseptiikan hyvistä käytännöistä.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkastellaan aseptiikkaa käsitteenä ja sen merkitystä sairaan-
hoitajan työssä yleisesti ja erityisesti päiväkirurgiassa. Teoriaosuudessa tarkastellaan myös in-
fektioita, muun muassa leikkaushaavainfektioita ja sairaalabakteereita. Teoriaosuus on kirjoi-
tettu kevään 2018 aikana. Opinnäyteyössä on sovellettu kuvailevaa kirjallisuuskatsausta ja tut-
kimusaineisto on etsitty syksyllä 2018 Laurea Finna, PubMed ja Medic tietokannoista. Tietokan-
nat eivät tuottaneet yhtään suomenkielistä tutkimusta ja/tai artikkelia. Tähän opinnäytetyö-
hön valittiin neljä englanninkielistä artikkelia, jotka tarkastelivat monipuolisesti aseptiikan tär-
keyttä päiväkirurgiassa. 
 
Valittujen artikkeleiden aiheet ovat käsihygienia, kirurgisten suojakäsineiden käyttö, sairaala-
bakteeri MRSA:n (metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus) yleisyys kirurgisessa poti-
laassa sekä MRSA:n esto kirurgiassa. Artikkeleista selvisi, että käsihygienia on tärkeä osa kirur-
giaa, ja jokaisen tulisi kiinnittää huomiota toisten aseptiseen toimintaan ja huomauttaa ystä-
vällisesti, jos aseptiikka ei toteudu oikeaoppisesti tai on tapahtunut kontaminaatio. Käsihygie-
nia on parantunut ja sen myötä infektioiden määrä on laskenut. Leikkauksissa tulisi aina käyttää 
kaksoiskäsineitä, sillä ne suojaavat hoitohenkilökuntaa ja potilasta paremmin kuin vain yhdet 
käsineet. MRSA esiintyy noin 70% leikkauspotilaissa, ja hyvä aseptiikka sekä profylaksia estää 
leviämisen. Uusia tutkimuksia tehdään koko ajan, jotta löydettäisiin paras yhtenäinen tapa es-
tää MRSA:n leviäminen leikkauspotilaissa. 
 
Jatkoehdotuksena olisi tutkia millaisia toimenpiteitä on käytössä MRSA:n leviämisen ehkäisyssä 
suomalaisessa perioperatiivisessa hoitotyössä. 
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The purpose of the thesis was to explain, by means of a descriptive literature review, which 
factors belong to good aseptic at the nurses’ work. The literature review can be used in Nursing 
science when an overall picture is to be drawn on the subject and also when assessing existing 
studies. The most recent survey of aseptic in outpatient surgery and the good practice of asep-
tics was sought for the thesis.  
 
The theoretical part of the thesis examines aseptics as a concept and its significance in the 
nursing's work in general and especially in outpatient surgery. The theoretical part also exam-
ines infections, including surgical wound infections and hospital bacteria. The theoretical part 
was written during spring 2018. A descriptive literature review has been applied in the thesis 
work and the material was searched in autumn 2018 from Laurea Finna, PubMed and Medic 
databases. Databases did not produce any research and / or article in Finnish. Four English-
language articles were selected for this thesis, which looked at the importance of aseptics in 
outpatient surgery. 
 
The topics of the selected articles are hand hygiene, use of surgical gloves, the prevalence of 
MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) in a surgical patient and the inhibition of 
MRSA in surgery. It was clear from the articles that hand hygiene is an important part of surgery 
and everyone should pay attention to others aseptic activities and kindly point out if the aseptic 
is not correctly implemented or contamination has occurred. Hand hygiene has improved and 
has reduced the number of infections. Surgery should always use double gloves as it protects 
the nursing staff and the patient better than just one gloves. MRSA occurs in about 70% of 
surgery patients, and good aseptics and prophylaxis prevent spread. New studies are being 
conducted all the time in order to find the best coherent way to prevent the spread of MRSA in 
surgery patients. 
 
A continuation proposal would be to examine what measures are being taken to prevent the 
spread of MRSA in Finnish perioperative nursing. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus aseptiikasta päiväkirurgiassa sairaanhoitajan näkökul-

masta. Opinnäytteen tarkoituksena oli etsiä tuoreinta tietoa aseptiikasta leikkaussalissa, ja tä-

män vuoksi menetelmäksi valittiin kirjallisuuskatsaus. Aseptiikka on tärkeä osa sairaanhoitajan 

osaamista, ja se korostuu erityisesti kirurgisella puolella. Aseptiikan avulla pyritään ehkäise-

mään infektioiden tarttumista ja leviämistä sekä suojata hoitohenkilökuntaa ja potilaita infek-

tioilta. Aseptiikan kulmakiviä ovat aseptinen omatunto sekä aseptinen järjestys.  

 

Opinnäytetyön teoriaosuus käsittelee, miten aseptiikka suoritetaan oikeaoppisesti sekä mikä on 

aseptinen omatunto. Hyvän aseptiikan avulla pystytään ehkäisemään sairaalainfektioita sekä 

leikkaushaavainfektioita. Leikkaushaavainfektiot ovat toiseksi yleisimpiä ja ne pystytään ehkäi-

semään jo leikkauksen aikana. Hyvään aseptiikkaan vaikuttaa myös sairaanhoitajan oma hygie-

nia ja se, miten omasta hygieniasta pidetään huolta. Leikkauksen aikana käytettävä vaatetus 

ja suojaimet suojaavat sairaanhoitajaa ja myös potilasta infektioilta. Kirurgisissa toimenpi-

teissä tulee hallita hyvä käsihygienia. Ennen leikkausta suoritetaan kirurginen käsidesinfektio. 

Se on ajallisesti tavallista käsidesinfektiota pidempi ja laajempi. Teoriaosuudessa puhutaan 

myös leikkausalueen desinfektiosta, joka vaihtelee sen mukaan, mihin leikkaus kohdistuu ja 

kuinka laajasta toimenpiteestä on kysymys. Hyvä aseptinen tietotaito auttaa muistamaan, mi-

ten suoritetaan erilaisten leikkausalueiden desinfektioita.  

 

Kiinnostukseni aseptiikkaan heräsi syventäviin opintoihin kuuluvalla perioperatiivisella harjoit-

telujaksolla päiväkirurgiassa. Aseptisen järjestyksen ja aseptisen omantunnon merkitystä ko-

rostettiin sekä harjoittelijoille että työssä oleville. Tämän myötä opinnäytetyö rajattiin koske-

maan päiväkirurgiaa. 

 

Päiväkirurgiassa suoritetaan pienempiä leikkaustoimenpiteitä, ja potilas pääsee jo saman vuo-

rokauden aikana kotiin. Potilaat tietävät jo ennakkoon tulevasta leikkauksesta ja päivämäärä 

sekä aika sovitaan hyvissä ajoin. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on löytää tuoreinta tutkittua tietoa aseptiikasta päiväkirurgiassa 

sekä aseptiikan hyvistä käytännöistä. Vastaukset tutkimuskymykseen, millainen on hyvä asep-

tinen toiminta sairaanhoitajan työssä, saadan aineistohaun avulla. 
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2 Aseptiikka 

Aseptinen tarkoittaa mikrobeja sisältämätöntä. Aseptisessa työskentelytavassa pyritään siihen, 

että välineet pysyvät aseptisina ja steriileinä sekä pyritään estämään mikrobien pääsyn kudok-

siin. Vahingoittuneeseen kudokseen käytetään antiseptiikkaa, eli valmistetta joka vähentää tai 

estää tai tappaa mikrobeja. Aseptinen työjärjestys tapahtuu, kun edetään puhtaammasta likai-

sempaan. Aseptista työjärjestystä ja aseptista työskentelytapaa tulee noudattaa kaikissa tilan-

teissa, jopa kaikista pienimmissä työtehtävissä. Perioperatiivisen potilaan infektion torjumi-

sessa jokaisen hoitohenkilökunnan jäsenen tulisi noudattaa hyvää käsihygieniaa, hoitoympäris-

tön ja välineiden puhtautta sekä noudattaa aseptista työskentelytapaa ja järjestystä. (Lukkari, 

Kinnunen & Korte 2014, 77-102.) 

 

Kontaminaatio tapahtuu, kun mikrobit joutuvat esimerkiksi steriileihin välineisiin, sillä välinei-

den tullee olla mikrobivapaita. Kontaminaatio tapahtuu myös mikrobijen päästessä elimistöön, 

vaikka ne eivät aiheuttaisikaan tautia. Elinympäristön saastuminen on myös kontaminaatiota. 

(Ylitupa 2017a.) 

 

Välineiden desinfektion ja steriloinnin valinta määräytyy infektioriskin ja materiaalin väliltä 

(Taulukko 1.). Siihen vaikuttavat myös välineen koko, käyttötarkoitus ja toimenpiteen suorit-

tamispaikka. Puhtausaste määräytyy toimenpiteestä ja kohteesta sekä minkä kanssa väline jou-

tuu kosketuksiin puhdistuksen, desinfektion ja steriloinnin jälkeen. (Ylitupa 2017a.)  

 

Luokka Käyttötapa Puhdistustarve 

Luokka 

A 

Välineellä läpäistään iho tai limakalvo 

(kirurgia ja endoskooppinen kirurgia). 

Sterilointi 

Tehokas desinfektio esimerkiksi glutaarialde-

hydillä 

Luokka 

B 

Välineellä kosketaan ihoa sitä läpäise-

mättä (erilaiset tähystykset). 

Sterilointi on suositeltavaa. Mikäli väline ei 

kestä sterilointia, riittää puhdistetun tuot-

teen desinfektio glutaarialdehydillä tai alko-

holilla. 

Luokka 

C 

Välineellä kosketaan tervettä ihoa tai 

limakalvoa (gynekologiset, ym. tutki-

musvälineet). 

Desinfektio, puhdistus tai tehdaspuhdas 

tuote 

Luokka 

D 

Väline ei joudu välittömään kosketuk-

seen potilaan kanssa. 
Puhdistus 

 

Taulukko 1. Suomessa välineiden käsittelytavat on ryhmitelty neljään luokkaan. (Ylitupa 

2017a.) 
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Pudistaminen poistaa likaa ja vähentää mikrobien määrää. Mikrobit eivät pysty lisääntymään 

puhtaalla pinnalla ja kuolevat. Välineet tulee aina ensimmäiseksi puhdistaa ennen kuin ne voi 

desinfioida ja sterilisoida. Mekaaninen puhdistus kuten harjaus, pyyhkiminen ja konepesu so-

veltuvat ihon, limakalvojen, tekstiilien, välineiden ja tilojen puhdistamiseen. Fysikaalista puh-

distamista käytetään tekstiiliverhoiltujen kalusteiden puhdistamiseen. (Laitinen & Ratia, 

2011a.) 

 

Desinfektio tappaa mikrobit, jolloin taudinaiheuttamiskyky on minimaalinen. Vaikka desinfektio 

tappaa mikrobin, ei se silti tapa mikrobien itiötä. Desinfektiota käytetään iholle ja limakal-

voille, välineille, tekstiileille, hoitoympäristön pinnoille ja eritteille. Desinfektio tehdään ke-

miallisesti lämmön avulla sekä desinfektioaineiden avulla. Hoitovälineet tarvitsevat lämmön 

lisäksi puhdistuksen sekä kemiallisen pesuaineen. Desinfektioitu väline on useimmiten riittävä 

iho- ja limakalvokontakteissa, sillä itiöt eivät tartu terveen ihon tai limakalvon läpi. Mikrobien 

herkkyys desinfektioille vaihtelee ja tämä pitää ottaa huomioon toimenpiteissä. Vaikka mikro-

bit ovat herkkiä desinfektiolle niiden resistenssi voi lisääntyä huomattavasti, jos ne ovat orgaa-

nisessa kantaja-aineessa, kuten veressä. Lämpödesinfektio on tehokkain tapa tuhota kaikki elo-

muotoiset bakteerit, kun lämpötila ja käsittelyaika on riittävä. Lämpödesinfektio on nopea, 

tehokas, edullinen sekä turvallinen ja vaaraton ympäristölle sekä työntekijöille. Lämpödesin-

fektio desinfektoi välineet kuumalla vedellä ja höyryllä, mutta koska kyseessä on desinfektio 

eikä sterilointi, on pidettävä mielessä, että tämä tappaa mikrobit mutta ei mikrobien itiötä. 

Kun välineet tai materiaali ei kestä kuumuutta voidaan käyttää kemikaalista desinfektiota. Des-

infektioaineita käytetään välineissä, potilaan ihon desinfektiossa sekä tietenkin käsien desin-

fektiomisessa. (Laitinen & Ratia, 2011b.) 

 

Sterilointi tappaa mikrobit ja niiden itiöt niin, että ne eivät pysty lisääntymään tai aiheutta-

maan tautia. Välineen tulee olla steriili silloin, kun sillä läpäistään iho ja/tai limakalvot. Vaikka 

sterilointi tappaa tehokkaasti mikrobit ja niiden itiöt, steriilissä välineessä voi silti olla kuollei-

den mikrobien pyrogeenejä (hajoamistuotteita), jotka voivat aiheuttaa potilaassa vakavia kuu-

mereaktioita verenkiertoon tai kudokseen päästessä. Tämän vuoksi on tärkeätä puhdistaa väli-

neet hyvin, ennen kuin ne sterilisoidaan. Näin voidaan varmistaa, että välineisiin ei jää pyro-

geenejä. Farmakopean määritys steriilille on, että elinkykyisiä mikrobeja esiintyy yksi mikrobi 

per miljoona steriloitua kappaletta. Välineet steriloidaan joko fysikaalisesti eli höyryautoklaavi- 

ja kuumailmasterilisaatiolla. Kemikaallinen sterilisaatio on tarkoitettu välineille, jotka eivät 

kestä korkeita lämpötiloja tai painetta. Useimmat välineet eivät kestä autoklavointia, joten 

sen sijaan käytetään uusimpia sterilointimenetelmiä kuten plasmasterilointi tai ne käsitellään 

laajakirjoisella desinfektiomenetelmällä. (Laitinen & Ratia, 2011c.) 
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Autoklavointi on ensisijainen vaihtoehto steriloinnissa ja sitä tulee käyttää aina kun välineen 

materiaali sallii. Autoklavoinissa välineet kuumennetaan yläpaineessa kyllästetyssä vesi-

höyryssä, joka aiheuttaa valkuaisaineen koaguloitumisen, eli hyytymisen. Autoklaavi tulee täyt-

tää oikein, sillä steriloinnin luotettavuus vähenee, jos autoklaviin jää ilmaa ja vettä. Tehokas 

sterilointiaika on 3,5 minuuttia jos sterilointilämpötila on 134 astetta ja vesihöyryn paine kah-

den ilmakehän ylipaine. (Laitinen & Ratia, 2011c.) 

 

Kuumailmasterilointi vaatii yli 160 asteen lämpötilaa ja pitkää vaikutusaikaa. Kuumailmasteri-

lointia käytetään välineissä jotka kestävät korkeita lämpötiloja, mutta jotka eivät siedä kos-

teutta tai joihin höyry ei pääse tunkeutumaan. (Laitinen & Ratia, 2011c.) 

 

Kaasusterilointi on epävarmempi kuin höyrysterilointi, joten jokaisen sterilointikerran jälkeen 

suoritetaan kontrolli. Kaasuna käytetään etyleenioksidia, joka on ensimmäisen luokan myrkky. 

Kaasusteriloinnilla voidaan steriloida hoitovälineiden optisia ja sähköisiä osia, tutkimusvälineitä 

jotka ovat muovisia sekä hienorakenteisia instrumentteja. Kaasusterilointia käytetään silloin, 

kun muita menetelmiä ei pystytä käyttämään. Välineet tulee puhdistaa huolellisesti, sillä kaasu 

tunkeutuu huonosti veren ja eritteiden läpi. Nykyisin ollaan siirtymässä useissa pakoissa kaa-

susteriloinnista plasmasterilointiin. Siinä käytetään vetyperoksidia tai peretikkahappoa mata-

lassa lämpötilassa. Välineisiin ei jää haitallisia kemikaaleja eikä tarvitse käyttää tuuletusta niin 

kuin kaasusteriloinnissa. (Laitinen & Ratia, 2011c.) 

 

2.1 Käsihygienia 

Aseptiikan perusasiana on hyvä käsihygienia. Hyvällä käsihygienialla ehkäistään tartuntojen le-

viämistä hoitohenkilökunnalta potilaisiin ja sairaalaympäristöön. Hyvä käsihygienia suojaa myös 

henkilöä tartuntojen leviämäisestä itseensä tai muihin. Käsihygienian avulla vähennetään mik-

robien ja tautien leviämistä käsien välityksellä ja sitä on helppo toteuttaa. Hyvä käsihygienia 

alkaa oman ihon suojaamisesta, ihon tulee olla ehjä ja terve. Mikrobien kasvualustana toimivat 

rikkinäinen ja karhea iho, sekä kynsivallitulehdukset ja ihottumat. Huolellinen käsien rasvaus 

ehkäisee ihon kuivumista ja rikkoutumista. Terve ja ehjä iho suojaa tartuntoja vastaan parem-

min kuin rikkinäinen. Käsissä ei saa käyttää sormuksia, rannekoruja tai rannekelloja, sillä näi-

den alle ja väliin jää usein pesuainejäämiä sekä kosteuttaa, mikä voi aiheuttaa ihottumaa ja 

ne myös luovat hyvän kasvualustan mikrobeille. Kynsilakka ja tekokynnet (geelilakkaus, geeli-

kynnet, akryylikynnet, liimattavat kynnet) luovat myös hyvän kasvualustan mikrobeille. Kynsi-

lakka ei kestä jatkuvaa käsidesin käyttöä, mikä aiheuttaa lakan säröilyä ja lohkeamista. Jos 

lakka irtoaa kynnestä potilaan haavaan, on haava kontaminoitunut ja voi aiheuttaa potilaaseen 

tartunnan. Lohkeamat ja säröt sekä kynnenalukset tarjoavat hyvän kasvualustan mikrobeille. 

Kynnet tulisi pitää lyhyinä, jotta ne ovat helposti puhdistettavissa, eivätkä aiheuta epämukavaa 

tunnetta potilaalle hoitotoimenpiteitä tehdessä. (Ylitupa 2017b.) 
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Kädet pestään aina työnvuoroon tullessa. Jos käsissä on näkyvää likaa tai eritettä, ne tulee 

pestä saippualla. Muutoin riittää hyvä käsidesinkäyttö (Kuva 1.). Toistuva käsien pesu kuivattaa 

käsiä, poistaa rasvoja iholta ja nostaa ihon pH arvoa, mikä heikentää ihon kuntoa. Palasaippuaa 

ei käytetä, sillä jos sitä käyttävät useat eri ihmiset, saippuan pinnalle kertyy kasvamaan mik-

robeja. Saippuaa tulisi annostella käsiin saippuannostimella ja välttää koskemasta käsin itse 

saippuapurkkiin. Käsiä tulee pestä saippualla 40-60 sekuntia ja huuhdella hyvin koskematta kä-

sillä vesihanaan. Nykyisin useassa paikassa vesihanat toimivat valokennoilla, ja käsien laitto 

hanan alle aktivoi veden tulon. Tavallinen kahvallinen käsihana tulisi laittaa päälle ennen saip-

puan annostelemista ja se tulisi sulkea esimerkiksi kyynärpäällä tai paperipyyhkeellä. Kädet 

tulee kuivata hyvin paperipyyhkeellä, sillä tämä vähentää mikrobeja käsissä. Saippuapesun jäl-

keen ei ole suositeltavaa käyttää heti käsidesinfektiota, sillä käsienpesu kuivattaa käsiä ja vä-

hentää mikrobien määrää väliaikaisesti. Käsidesiä tulisi annostella aseptiikkaa noudattaen. Hy-

vään käsihygieniaan kuuluu myös se, että kädet desinfektoidaan aina ennen ja jälkeen suoja-

käsineidon laittoa ja niiden riisumisen jälkeen. Jos suojakäsineet ovat kontaminoituneet erit-

teellä tai kun siirrytään likaisesta puhtaaseen, tulee suojakäsineet vaihtaa ja kädet desinfekti-

oida. (Ylitupa 2017b.) 

 

 

 

 

Kuva 1. Käsidesinfektio (Ylitupa 2017b.) 

 

Desinfektio poistaa väliaikaisesti käsien iholta mikrobiflooraa, jota on tarttunut kontaminoitu-

neista pinnoista tai välineistä. Käsidesiä annostellaan kuivalle iholle 3-5 millilitraa, jota hiero-

taan koko käsien alueelle noin 20-30 sekunnin ajan. Käsidesi sisältää alkoholia, mutta on hellä-

varaisempi kuin saippuapesu, sillä se sisältää hoitavia ainesosia kuten esimerkiksi glyseriiniä. 
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Silloin kun käsidesi ei sisällä hoitavia ainesosia se ei ole sopivaa päivittäiseen käsien desinfek-

tioon, sillä alkoholi kuivattaa ja rikkoo ihoa. Käsidesin runsas käyttö johtaa siihen, että kädet 

muuttuvat tahmaisiksi. Käsien huuhtelu 15 sekunnin ajan poistaa tahmaisuuden, jonka jälkeen 

tulee taas käyttää käsidesiä. (Ylitupa 2017b.) 

 

2.2 Kirurginen käsidesinfektio 

Käsihygienia on tärkeä osa aseptista toimintatapaa. Kirurginen käsidesinfektio on samankaltai-

nen kuin tavallinen käsidesinfektio, mutta sitä tulee toteuttaa kolmen minuutin ajan, niin että 

käsidesi ei ehdi kuivumaan. Kuivuminen estyy, kun käsidesiä otetaan tarpeeksi usein. Erona on 

myös, että käsidesiä tulee hieroa kyynärtaipeeseen asti. Kirurginen käsidesi tulee suorittaa aina 

ennen leikkausta. Leikkausten välissä kädet tulee pestä saippualla ja annostella käsidesiä kui-

viin käsiin. Käsien tulee olla kuivat ennen kuin puetaan suojakäsineet päälle, eikä ennen sitä 

kädet tai käsivarret saa osua mihinkään. Suojakäsineet puetaan ylle aseptisesti, johon pereh-

dytetään työpaikalla. (Lukkari ym. 2014, 96.) 

 

3 Sairaalahygienia 

Sairaalahygienialla on merkittävä rooli infektioiden ehkäisyssä ja estämisessä. Sairaalahygie-

niaa ylläpidetään rekisteröimällä sairaalainfektioita, tiedottamalla olevista tai ilmaantuneista 

infektioista ja palkkaamalla hygieniahoitaja jokaista 250 vuodepaikkaa kohden. Sairaalahygie-

niaa ylläpidetään myös kirjallisilla ja näkyvillä hygieniaohjeilla potilaille ja työntekijöille sekä 

sillä, että sairaalainfektioiden ehkäisytoiminta on lääkärijohtoista. Jokaisen, joka toimii hoito-

työssä tulisi ylläpitää aseptiikkaa ja sairaalahygieniaa päivittäisessä toiminnassaan. Sairaalahy-

gienian ylläpitämistä varten tulisi jokaisen hoitohenkilökunnan jäsenen tietää tartuntatiet. Tär-

keimmät tartuntatiet sairaalainfektioiden kannalta ovat pisara-, kosketus-, sekä ilmatartunta. 

Suorassa tartunnassa mikrobit siirtyvät henkilöltä toiseen kosketuksen tai pisaran välityksellä. 

Epäsuorassa tartunnassa on lähteenä kontaminoitunut hoitoväline tai esine. (Lukkari ym. 2014, 

77-102.)  

 

Tärkeimmät resistentit sairaalabakteerikannat ovat MRSA (metisilliinille resistentti Staphylo-

coccus aureus), ESBL (laajakirjoista beetalaktamaasia tuottava bakteerikanta), CPE (karbape-

nemaaseja tuottava enterobakteeri) ja VRE (vankomysiinille resistentti enterokokki). (Vuopio-

Varkila, Kuusela & Kotilainen 2010.) 

 

Sairaalainfektiolla tarkoitetaan bakteerin, viruksen tai sienen aiheuttamaa infektiotautia, 

jonka potilas on saanut hoidon tai toimenpiteen yhteydessä sairaalassa ollessaan. Sairaalain-

fektiota kutsutaan nykyään termillä hoitoon liittyvä infektio. Aikaisemmin sairaalahoitojaksoa 
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vaatineet hoitotoimenpiteet annetaan nykyään poliklinikoilla, terveyskeskuksissa ja vastaan-

otoilla. Leikkausalueen infektiot, virtsatieinfektiot, keuhkokuume, ripulitaudit, verenmyrkytys 

ja vaikea yleisinfektio, jossa mikrobi kasvaa veressä ovat yleisimpiä hoitoon liittyvä infektioita. 

Sairaalabakteerilla tarkoitetaan bakteerilajeja, jotka ovat samoja kuin kotibakteerit, mutta 

vastustuskykyisempiä tavallisesti käytetyille antibiooteille. Esimerkiksi MRSA on vastustuskykyi-

nen penisilliineille ja kefalosporiineille ja ESBL uutena tulokkaana vastustuskykyinen monille 

lääkkeille. Sairaalabakteerin synty on tapahtumaketju ja siihen vaikuttavat tartunnan aiheut-

tava mikrobi, tartuntatie, tartuntatapa sekä potilaan sairaus, vastustuskyky ja sairauden hoito. 

Suurin osa infektioista on peräisin potilaan oman ihon kasvustosta ja pienessä osassa mikrobit 

tulevat ulkopuolisista tekijöistä, kuten toisista potilaista, henkilökunnasta tai sairaalaympäris-

töstä. Infektioiden leviämistä ehkäistään käsihygienialla sekä pitämällä potilaiden välillä tilaa. 

(Lukkari ym. 2014, 77-102.) 

 

Sairaalainfektion riski on suurin kirurgiseen hoitoon tulevilla henkilöillä ja pienin lapsipotilailla. 

Noin joka kahdeskymmenes eli 5% osastohoitoon tulevista saa sairaalainfektion. Teho-osastolla 

hoidettavien sekä vaikeasti sairaitten syöpäpotilaitten tartuntariski on 25-50%. Sairaalat itse 

seuraavat infektioiden määrää sekä muutoksia. Vuosittain noin 40-50 000 suomalaista potilasta 

saa sairaalainfektion, ja siihen kuolee 700-800 potilasta, jotka olisivat voineet selvitä hengissä, 

elleivät olisivat saaneet infektiota. (Vuopio-Varkila, Kuusela & Kotilainen 2010.) 

 

4 Päiväkirurgia 

Kirurgiset toimenpiteet ovat joko kiireellisiä tai kiireettömiä. Potilaat joille suoritetaan elek-

tiivinen toimenpide, ovat kiireettömiä, ja he tulevat sovitulle ja heille varatulle ajalle.  Suo-

messa noin 65% on elektiivisiä toimenpiteitä ja 35% päivystysleikkauksia. Potilaalle tehdään 

arvio, soveltuuko potilas päiväkirurgiaan. Tällaisia leikkauksia ovat muun muassa tyrä- ja sap-

pileikkaukset sekä toimenpiteet, jotka ovat lyhyitä eikä niihin liity vakavia komplikaatioriskejä. 

Päiväkirurgiassa potilas saapuu kotoaan sairaalaan sovittuna päivä ja aikana, sekä kotiutuu sa-

man päivän aikana. Päiväkirurginen potilas ei yövy sairaalassa, joten sairaalassaoloaika on alle 

12 tuntia. Potilaalle annetaan sedaatiota, yleisanestesiaa tai laajaa puudutusta toimenpiteen 

aikana. Päiväkirurgiassa on lyhki-potilaita sekä leiko-potilaita. Lyhki-potilaat tulevat kotoa ja 

siirtyvät kotiin saman päivän aikana. Leiko-potilaat saapuvat joko samana päivänä ja siirtyvät 

sovitulle vuodeosastolle jatkohoitoon, tai saapuvat edeltävänä päivänä sovitulle vuodeosas-

tolle, käyvät päiväkirurgiassa ja siirtyvät takaisin vuodeosastolleen heti leikkauksen jälkeen. 

(Hammar 2011, 10-13.) 
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4.1 Perioperatiivinen aseptiikka 

Perioperatiivisessa aseptiikassa on tärkeätä noudattaa hyvää aseptista työjärjestystä sekä asep-

tista työskentelytapaa. Hoitajan tulisi omata hyvä aseptinen omatunto, eli hänen tulisi olla 

tarkka omasta hygieniastaan, työympäristön puhtaudesta ja steriilisyydestä. Infektiot tarttuvat 

ilman-, pisara-, ja kosketustartunnan avulla, joten hoitajan tulisi huolehtia, että kontaminaatio 

olisi mahdollisimman vähäinen. (Lukkari ym. 2014, 77-102.) Kädet tulee desinfektoida ennen 

kuin steriilejä pakkauksia avataan leikkaussalissa. Pakkausten sisältämien tavaroiden tulee py-

syä steriileinä. Ennen kuin pakkaukset avataan, tulee tarkistaa voimassa oleva viimeinen käyt-

töpäivämäärä, ja että pakkaus on ehjä sekä kuiva. Pakkaukset sisältävät usein indikaattorin, 

joka tulee myös tarkistaa ohjeen mukaan. Jos salista pitää poistua hakemaan tai vaihtamaan 

steriiliä tuotetta, tulee kädet desinfektoida uudelleen, ennen kuin pakkausta avataan. (Ylitupa 

2017a.) Työntekijät perehdytetään steriilien pakkausten avaamiseen sekä miten tehdään ste-

riili työtaso.  

 

4.2 Sairaanhoitajan hygienia  

Hoitajan tulee olla tietoinen ja omatoiminen henkilökohtaisesta hygienian ylläpitämisestä työn 

ulkopuolella. Henkilökohtaista hygieniaa työn ulkopuolella ylläpidetään ihon säännöllisellä pe-

semisellä, hiusten pesemisellä, intiimi- ja suuhygienialla, käsihygienialla sekä käsien hoidolla 

ja huolehtimalla puhtaasta vaatetuksesta. Miesten tulee kiinnittää huomiota parran hoitoon. 

(Lukkari ym. 2014, 88-90.) 

 

Ihmisen iholla elää erilaisia bakteereja, joiden tehtävänä on suojata tauteja aiheuttavilta mik-

robeilta. Tätä kutsutaan normaaliflooraksi. Jotkut bakteerit iholla ovat pysyviä, kun taas toiset 

ovat väliaikaisia ja vaihtuvat uusiin bakteereihin. Ihmisen eri kehon osissa on eri määrä baktee-

reja. Eniten bakteereja on intiimialueilla, kasvoissa, kaulalla, kainaloissa sekä kämmenissä var-

sinkin kynsien alla. Ihmisen syljessä on todella iso määrä mikrobeja, ja sen takia leikkaussalissa 

tulisi välttää ylimääräistä puhumista ja käyttää suu-nenäsuojuksia, koska mikrobit pystyvät il-

man kautta kulkeutumaan potilaan hengityselimiin sekä avoinna oleviin haavoihin. Hyvään 

aseptiikkaan kuuluu myös se, että hoitaja välttää suun ja nenän alueelle koskemisen. Mikrobit 

pystyvät myös elämään hiuksissa ja päänahassa, joten hiuksien tulisi olla lyhyet tai kiinni, eikä 

niihin tulisi koskea, koska tällä tavoin mikrobit siirtyvät hoitajasta potilaaseen tai toisinpäin. 

Kuten luvussa 2.1 kävi ilmi, hyvään käsihygieniaan kuuluu sormusten ja muiden erilaisten käsi-

korujen poistaminen. Rakennekynsiä tai kynsilakkoja ei tulisi käyttää. Lävistykset sekä laajat 

tatuoinnit eivät saa olla este palkkaukselle mutta työnantajalla on oikeus olla palkkaamatta 

hoitajaa, lävistysten ja tatuointien suurentuneen infektioherkkyyden takia, joka voi olla hai-

taksi hoitajalle itselleen sekä potilaalle. (Lukkari ym. 2014, 88-90.) 
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4.3 Sairaanhoitajan vaatetus sekä suojaimet 

Töihin saapuessa hoitaja vaihtaa päälleen työasun. Omat vaatteet otetaan pois, jonka jälkeen 

kädet tulee desinfektoida ennen kuin puetaan työasu päälle. Saavuttaessa leikkausosastolle 

pukuhuoneesta, tulee kädet desinfektoida uudelleen. Jokaisen työnvuoron jälkeen työvaatetus 

tulee vaihtaa uuteen puhtaaseen työasuun. Työasu koostuu housuista, tunikasta, puuvillaisesta 

t-paidasta, sukista sekä jalkineista. Hoitajat hankkivat usein itse omat jalkineensa, ja heidän 

tulee huolehtia, että jalkineet pysyvät puhtaina. Jos jalkineisiin tulee eritettä, ne tulee puh-

distaa. Työvaatetus estää hoitajan omien vaatteiden likaantumista sekä infektioiden tarttumi-

selta. Perioperatiivisessa hoidossa käytettäviä suojamia ovat suojatakki, suojaesiliina, hius-

suoja, suu- ja nenäsuoja, hengityksen suojan, silmäsuojain, suojakäsineet (tehdaspuhtaat ja 

steriilit) sekä kengänsuojat. (Lukkari ym. 2014, 90-93.) 

 

Suojatakkia ja suojaliinaa käytetään leikkausosastoilla suojamaan hoitajan alla olevaa vaate-

tusta eritteistä. Suojatakki tai -liina myös suojaavat hoitajaa ulkopuolisilta infektioilta. Suoja-

takki tai -liina puetaan työvaatteiden päälle ja kädet tulee desinfektoida ennen suojatakin tai 

-liinan pukemista sekä niiden poiston jälkeen. (Lukkari ym. 2014, 90-93.) 

 

Hiussuojus kuuluu hoitajien työnasuun leikkausosastolla. Hiussuoja estää hiusten sekä hilseiden 

tippumista välineiden ja potilaan leikkaushaavan päälle. Kädet tulee desinfektoida ennen hius-

suojan laittoa, ja varmistaa että pitkät hiukset ovat kiinni eivätkä valahda hiussuojan alta pois. 

Pään alueella on paljon mikrobeja, ja jos hiukset roikkuvat suojan alta, ei suoja suojaa potilasta 

mikrobeilta. Kädet tulee uudelleen desinfektoida hiussuojan laiton jälkeen. Kun hiussuojainta 

vaihdetaan uuteen, kädet tulee desinfektoida heti hiussuoja pois ottamisen jälkeen ja ennen 

uuden laittamista. (Lukkari ym. 2014, 90-93.) 

 

Suu-nenäsuojuksia on monia erilaisia, ja niitä käytetään leikkauksissa suojaamaan hoitajaa veri- 

ja eriteroiskeilta sekä suojaamaan potilasta hoitajan hengityksen ja syljen kautta kulkeutuvia 

mikrobeja. Suu- ja nenäsuoja ei ole välttämätön kaikissa leikkauksissa, mutta jos sitä ei käytä, 

tulee hoitajan välttää puhumista steriilillä alueella. Uloshengityksen ja syljen mukana kantau-

tuu monia mikrobeja, jotka voivat olla haitallisia potilaalle, jos mikrobit pääsevät leikkausalu-

eelle tai jos ne kontaminoi leikkauksessa käytettäviä välineitä. Jos potilaalla on ilmateitse tart-

tuva tauti, tulee potilaan käyttää suu-nenäsuojusta, jotta mikrobit eivät leviä leikkausalueelle, 

välineisiin tai hoitajiin. Suu-nenäsuojukset ovat aina kertakäyttöisiä, ja poistettaessa niihin tu-

lisi koskea mahdollisimman vähän ja siirtää suoraan roskakoriin. Kädet tulee aina desinfektoida 

ennen ja jälkeen suu-nenäsuojuksen käytön ja hoitajan tulee välttää koskemasta siihen käytön 

aikana. (Lukkari ym. 2014, 90-93.) 

 

Silmäsuojuksia on monenlaisia ja ne suojaavat veri- ja eriteroiskeilta sekä veritartunnalta. Jos 

hoitaja käyttää silmälaseja, hänen tulisi silti käyttää silmäsuojuksia, sillä silmälasit eivät ole 
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riittäviä suojaamaan tartunnoilta tai roiskeilta. Aina silmäsuojuksen poistamisen jälkeen kädet 

desinfektoidaan. (Lukkari ym. 2014, 90-93.) 

 

Suojakäsineiden tarkoitus on suojata hoitajaa veritartuntavaaralta ja ehkäistä käsien kontami-

noituminen. Kädet tulee desinfektoida käsihygieniaa noudattaen tai suorittaa kirurginen käsi-

desinfektio ennen käsineiden päälle pukemista. Käsidesiä ei saa käyttää, kun suojakäsineet ovat 

päälle puettuina, sillä käsidesi heikentää suojakäsineiden materiaalia. Tehdaspuhtaita käsi-

neitä käytetään pienissä toimenpiteissä. Leikkauskäsineet, jotka ovat steriilit, käytetään leik-

kauksien yhteydessä. Usein leikkauskäsineet ovat kaksoiskäsineet, joissa sisempi käsine on vär-

jätty. Tällä tavoin nähdään, kun ensimmäinen kerros on rikkoutunut. (Lukkari ym. 2014, 90-

93.) 

 

4.4 Leikkausalueen desinfektio 

Potilaan leikkausalue desinfektoidaan vasta kun potilas on asetettu leikkausasentoon, tarvitta-

vat elintoimintomittarit ja kanyyli ovat paikallaan, sekä kaikki toimenpiteet ennen leikkausta 

on tehty ja varmistettu. Kotioloistaan suoraan leikkaukseen tulevalle potilaalle on annettu eril-

linen ohje aseptiikan suhteen, jota hänen tulee noudattaa. Potilas peseytyy huolellisesti sekä 

varmistaa että leikkausalueen iho on hyvässä kunnossa. Kun leikkausalue desinfektoidaan, tulee 

vielä varmistaa, että iho on ehjä. Desinfektioissa voidaan käyttää värillistä tai värittömiä des-

infektioita. Värillinen desinfektio helpottaa näkemään, miten laaja alue on ja mistä kohtaa on 

desinfektioitu. Väritöntä desinfektiota käytetään silloin, kun arvioida ihon värin perusteella 

verenkiertoa ja sen palautumista, esimerkiksi verityhjiötä käytettäessä raajoissa. Keittosuola-

liuosta käytetään limakalvojen alueella. Jokainen sairaanhoitaja perehdytetään työpaikalla sii-

hen, kumpaa on suotavampaa käyttää missäkin leikkauksessa. Pesupakkaus on tehdaspuhdas ja 

se avataan tehdaspuhtailla hanskoilla. Tämän jälkeen pakkaukseen kaadetaan desinfektiota, 

niin että kaikki sykeröt kastuvat reilusti. Desinfektio aloitetaan leikkauspisteestä ja liikettä 

laajennetaan ympyränmuotoisesti reilusti leikkausalueen ulkopuolelle. Käytetty sykerö heite-

tään roskiin ja uusi sykerö otetaan siten, että vältetään koskemasta muihin sykeröihin. Tämä 

toistetaan kolme kertaa ja jokaisella kerralla desinfektioaluetta pienennetään. Sykerö ei saa 

poistua jo desinfektioidulta alueelta. Viimeisellä sykeröllä pyyhkäistään leikkausalueen pisto-

kohta.  (Lukkari ym. 2014, 213, 293-295.) 

 

4.5 Infektiot leikkausaluuella 

Sairaalainfektioista leikkausalueen infektiot ovat toiseksi yleisimpiä. Leikkausalueen infektiot 

jaetaan kolmeen eri ryhmään. Pinnallisessa haavainfektiossa infektio rajoittuu ihon ja 
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ihonalaiskudoksiin. Syvässä haavainfektiossa infektio on lihaskalvossa ja lihaskerroksessa. Sy-

vässä elininfektiossa infektio on leikatussa tai käsitellyssä elimessä. Pinnallinen sekä syvä haa-

vainfektio alkaa yleensä oireilemaan potilaan päästyä kotiin leikkauksen jälkeen, ja tämän 

vuoksi pinnallisten infektioiden kokonaisesiintymisen määrää on vaikea arvioida. Syvät elinin-

fektiot näkyvät potilaan ollessa sairaalassa, ja useimmiten ne hoidetaan samalla hoitojaksolla. 

Infektioiden syntyyn leikkauksen myötä vaikuttavat monet eri asiat, kuten potilaan infektio-

herkkyys, leikkauksen laajuus sekä toimenpiteen tekniset suoritukset. Kirurgian keskeisiä toi-

mia ovat leikkausalueen infektoiden torjunta. Tämä toteutetaan antamalla potilaalle juuri en-

nen leikkausta mikrobilääkettä, eli antibioottia. (Lyytikäinen, Sarvikivi & Vuopio 2011.) 

 

Kirurgiset infektiot syntyvät pääasiassa leikkauksen jälkeen, jolloin puhutaan postoperatiivi-

sista infektioista. Kirurgisia infektioita on erilaisia ja niiden hoidon oleellisin osa on kirurginen 

toimenpide. Leikkaushaavaan ja leikkausalueelle muodostuvista infektioista käytetään termiä 

leikkausalueen infektiot ja nämä ovat merkittävämpiä infektioita potilaan leikkauksen jälkeen. 

Neljännes kaikista sairaalainfektioista ovat peräisin leikkausalueen infektiosta. Muita kirurgisia 

infektioita ovat keuhkokuume, kanyyli-infektio sekä sepsis. Leikkausalueen infektiot ovat mer-

kittävämpiä sairaalainfektioista, sillä nämä aiheuttavat tai edesauttavat jopa 60% kuolemia 

leikkauksen jälkeen. Kirurgisesta toimenpiteestä riippuen infektiotyyppi sekä esiintyminen 

vaihtelevat huomattavasti. Maha-suolikanavan kirurgiassa leikkausalueen infektioita esiintyy 

eniten. Kirurgiassa on tärkeä torjua postoperatiivisia infektioita. Leikkausalueen infektiot ai-

heuttavat potilaille pitkiä sairastamisaikoja, kipua, kuolemanvaaraa sekä epäonnistuneen leik-

kaustuloksen. Oikeilla toiminnoilla on mahdollista vähentää infektoiden määrää sekä edistää 

potilaan parantumista ja vähentää taloudellisia kuluja yhteiskunnalle. Postoperatiivista infek-

tioista johtuvat kulut yhteiskunnalle ovat suuret, sillä potilaitten sairaalahoito pidentyy ja ne 

lisäävät lääkehoitokustannuksia. Muita kuluja ovat tehohoito, uusintaleikkaus sekä menetetyt 

työpäivät ja potilaitten pidemmät sairaslomat. (Rantala & Huotari 2011.) 

 

Vierasinfektiot ovat tulleet vierasesineiden käytön myötä, sitä mukaan kun lääketiede ja kirur-

gia ovat kehittyneet. Vierasesineiden sekä tekoaineiden käyttö kirurgiassa lisäävät infektioiden 

riskiä. Erilaisissa toimenpiteissä ja varsinkin ortopediassa sekä verisuoni- ja sydänkirurgiassa 

erilaisten laitteiden, esineiden ja tekoaineiden asentaminen elimistöön on lisääntynyt. Kaikista 

vaikeimmat leikkausalueen infektiot muodostuvat vierasesineinfektioista. Useimmiten elimis-

töön asennettava esine kontaminoituu ennen elimistöön laittamista, ja esineen peittyminen 

elimistön omilla proteiineilla edistää mikrobien kiinnittymisen esineeseen. Elimistöön asen-

nettu vierasesine peittyy mikrobeista, sillä mikrobit erittävät ympärilleen polysakkaridikerrok-

sen luoden niin sanotun biofilmin. Biofilmi suojaa mikrobia mikrobilääkkeiltä sekä potilaan 

oman elimistön infektiopuolustussoluilta, mikä tekee vierasinfektio hoidosta hyvin haasteelli-

sen. Vierasesineinfektion oireet voivat alkaa nopeasti leikkauksen jälkeen, mutta bakteerista 
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riippuen oireiden alkuun voi mennä hieman pidempään. Virulentit bakteerin aiheuttamat tu-

lehdukset ovat selkeitä oirekuvaltaan ja ne alkavat nopeasti, kun taas vähemmän virulenttien 

bakteerien aiheuttamat infektion oireet ovat hitaampia. Komplikaatioita voi syntyä myös myö-

häisemmässä vaiheessa. Vierasesineinfektioiden torjunnassa on tärkeätä potilaan hyvä valmis-

telu leikkaukseen, aseptinen työjärjestys ja työtapa, viimeistely leikkaustekniikassa sekä mik-

robilääkeprofylaksia juuri ennen leikkausta. (Rantala & Huotari 2017.) 

 

5 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymys 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selittää kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla, mitkä tekijät 

kuuluvat hyvään aseptiikkaan sairaanhoitajan työssä. Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan 

muodostaa kokonaiskuva valitusta aiheesta sekä arvioida jo olevia tutkimuksia.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on koota tuoreinta tutkittua tietoa asepiikasta päiväkirurgiassa ja 

aseptiikan hyvistä käytännöistä. 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä on, millainen on hyvä aseptinen toiminta sairaan-

hoitajan työssä. 

 

6 Opinnäytetyön toteutus 

6.1 Kirjallisuuskatsaus 

Hoitotieteessä kirjallisuuskatsausta käytetään, kun halutaan muodostaa kokonaiskuva valitusta 

aihealueesta. Kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan hahmottaa aiheen tutkimustarvetta sekä 

kehittää ja arvioida jo olemassa olevia tutkimuksia. Kirjallisuuskatsausta voidaan käyttää itse-

näisesti tai tutkimusmenetelmänä. Kirjallisuuskatsauksia on erilaisia, mutta kaikissa katsaus-

muodoissa tulee ilmetä kirjallisuuden haku, arviointi, synteesi ja analyysi. (Stolt ym. 2016, 7-

8.). Kirjallisuuskatsauksen tekemisessä on viisi vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään 

tarkoitus ja tutkimusongelma, toisessa vaiheessa suoritetaan aineiston valinta ja kirjallisuus-

haku, kolmannessa vaiheessa arvioidaan tutkimukset, neljännessä vaiheessa suoritetaan aineis-

ton analyysi sekä synteesi. Viimeisessä vaiheessa on tulosten raportointi. (Stolt ym. 2016, 23-

33). 
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6.2 Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Kirjallisuuskatsauksessa tutkimukselle tulee laatia sisäänotto- ja poissulkukriteerit, ja ne tulee 

kuvata sekä laatia tarkasti opinnäytetyössä. Näin vältytään virheiltä tutkimuksia hakiessa. (Stolt 

ym. 2016, 56-58.). 

 

Tämän tutkimuksen sisäänottokriteereinä olivat, että tutkimukset ovat kansainvälisiä mutta 

kirjoitettu englanniksi tai suomeksi, julkaistu aikavälillä 2010-2018 sekä että ne keskittyvät 

aseptiikkaan päiväkirurgiassa hoitajan näkökulmasta.  

 

Tästä tutkimuksesta poissuljettiin ennen vuotta 2010 julkaistut tukimukset, tutkimukset jotka 

käsittelivät postoperatiivisia infektiota huonosta aseptiikasta ja tutkimukset joissa käsiteltiin 

suuria leikkauksia sekä leikkauksia, joita ei suoriteta päiväkirurgiassa. Poissulkukriteereitä oli-

vat myös profylaksia, veriteitse tarttuvat virukset, aseptiikan kustannukset sekä välinehuolto. 

Maksulliset julkaistu sekä epäluotettavasta lähteestä olevat tai vain puoliksi saatavilla olevat 

tutkimukset poissuljettiin myös.  

 

6.3 Aineistohaku 

Tutkimukset rajattiin vuoden 2010 jälkeen julkaistuihin, jotta saataisiin mahdollisimman tuo-

retta tutkittua tietoa. Suomenkielisiä artikkeleita ja tutkimuksia etsittiin Medic ja PubMed tie-

tokannoista. Hakusanoiksi valittiin asep* infek* päiväkir*. Näiden kautta ei löytynyt yhtään ar-

tikkelia tai tutkimusta, joka olisi sopinut tämän tutkimuksen sisäänottokriteereihin. Kansainvä-

liset tutkimushaut suoritettiin sähköisellä tietokannalla Laurea Finna:lla, joka etsii englannin-

kielisiä artikkeleita useasta tietokannasta. Hakusanoiksi valittiin outpatient surgery nurs* asept* 

infec*. Tämä tuotti 2008-2018 aikavälillä 568 artikkelia. Rajasin aiheen; Medical-Surgical Nur-

sing, surgery, sekä muutin aikavälin 2010-2018. Tämä tuotti 16 artikkelia. Artikkeleista karsit-

tiin yhdeksän (9) poissulkukriteerien mukaisesti. Jäljelle jäi seitsemän (7) artikkelia, jotka so-

pivat otsikoiden perusteella tämän opinnäytetyön tarkoitukseen. Kaksi (2) artikkelia jouduttiin 

karsimaan pois, sillä ne oli tarkoitettu vain AORN jäsenille ja ne vaativat kirjautumista. Yksi 

artikkeli karsittiin pois, sillä se keskittyi tiedon keräämiseen siitä, miten paljon infektioita ta-

pahtuu.  

 

Sisäänotto- ja poissulkukriteerien mukaisesti tähän opinnäytetyöhön valittiin neljä artikkelia ja 

ne käsittelivät käsihygieniaa, kirurgisten suojakäsineiden käyttöä, sairaalabakteeri MRSA:n ylei-

syyttä kirurgisessa potilaassa sekä MRSA:n estoa kirurgiassa.  
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6.4 Artikkelit 

Goldberg (2017) artikkeli pohjautuu 26 selvitykseen käsihygienian tärkeydestä perioperatiivisen 

henkilökunnan kannalta. Artikkelissa on ohjeistettu, miten ylläpidetään hyvää käsihygieniaa 

sekä miten perioperatiivinen henkilökunta voivat kehittää omaa tietämystään käsihygieniastaan 

ja aseptiikastaan. Artikkeli soveltuu hyvin käytettäväksi perehdytyksissä ja kun käsihygieniaoh-

jeistusta päivitetään tai täydennetään. Goldberg (2017) painottaa artikkelissaan, miten kynnet 

tulee pitää puhtaina, iho ehjänä, käsikorujen käytön pois jättämistä ja miten suorittaa oikein 

aseptista käsihygieniaa. Goldberg (2017) oli kirjoittanut artikkeliinsa myös hahmotelman pe-

rioperatiivisen hoitajan näkökulmasta, millaista on hyvä käsihygienia työpaikalla. Tekstissä ku-

vattin miten käsidesit ovat sijoitettu niin, että työntekijät ja vierailijat muistavat käyttää niitä 

huoneeseen astuessa ja lähtiessä. Teksissä kuvataan myös kuinka hoitaja huolehtii muiden työn-

tekijöiden oikeaoppisesta tekniikasta, kun suoritetaan kirurginen käsidesinfektio. Jos teknii-

kassa on puutteita tai kädet kontaminoituvat, tulee siitä ilmoittaa henkilölle. Kirurgisessa kä-

sidesinfektioissa ei tule käyttää kynsiharjaa, sillä se vahingoittaa ihoa ja aiheuttaa suuremman 

riskin mikrobien kertymiselle. Goldberg (2017) painottaa artikkelissaan, että kynsilakkojen 

käyttö ei ole suotavaa, sillä mikrobit elävät lohkeilevassa lakassa ja on mahdotonta pitää huoli 

siitä, etteikö lakka alkaisi lohkeilla kesken työpäivää. Käsidesi haurastuttaa lakan pintaa. Ar-

tikkelissa ehdotettiin UV valon käyttöä niille jotka käyttävät geelilakkausta, jotta nähtäisiin 

kerääkö geelilakka samalla tavalla mikrobeja kuin tavallinen lakka. Goldberg (2017) myös muis-

tuttaa, että vaikka suojahanskat suojaavat hoitajaa ja potilasta mikrobeilta, tärkein suoja po-

tilaalle on aseptinen kirurginen käsidesinfektio. Jos hanska rikkoontuu, pääsevät mikrobit hoi-

tajasta potilaaseen. Artikkelissa ei mainittu, käyttävätkö he kaksoiskäsineitä. Yhteenvetona 

artikkelissa todetaan, että käsihygienia on tärkein tapa ehkäistä leikkaushaavojen infektioita 

ja että edelliseen vuoteen verrattuna käsihygienia on parantunut ja infektioiden määrä on las-

kenut. 

 

Phillipsin (2011) kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa artikkelissa tarkastellaan tutkimuksia, 

ovatko kaksoiskäsineet parempi vaihtoehto kuin vain yhdet käsineet intraoperaatiossa. Leik-

kauskäsineiden tarkoitus on suojata potilasta ja henkilökuntaa mikrobeilta sekä veriteitse tart-

tuvilta viruksilta. Artikkeli pohjautuu tutkittuun tietoon, kumpi vaihtoehto on turvallisempi po-

tilaalle sekä henkilökunnalle. Perioperatiivinen henkilökunta sai itse valita käyttääkö kaksois-

käsineitä vai vain yksiä leikkauskäsineitä. Phillipsin (2011) tavoite oli tutkitun tiedon avulla 

osoittaa kaksoiskäsineiden kannattavuus sekä saada yhdenmukainen käytäntö kaikkiin sairaa-

loihin. Phillips (2011) toteaa, että hoitohenkilökunnan tulisi aina olettaa ja nähdä potilaat mah-

dollisina infektioportteina sekä itsensä infektioporttina potilaaseen. Tätä ajatusmallia seura-

ten, hoitohenkilökunnan tulisi pyrkiä estämään infektioiden tarttumista varotoimilla ja näin 

ollen vähentää infektoiden leviämistä itseensä ja potilaisiin. Leikkauskäsineet valmistetaan la-

teksista tai vinyylistä. Lateksi on aina parempi vaihtoehto, sillä lateksikäsineet mukautuvat 

käden muotoihin paremmin, eivätkäne rikkoudu niin helposti kuin vinyylikäsineet. Tutkimusten 
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mukaan, yhdet leikkauskäsinettä rikkoutuvat 13 useammin kuin kaksoiskäsineet. Käsineet kulu-

vat ja herkistyvät rikkoutumiselle, ja rikkoutumisten määrä kasvaa, mitä pitempi leikkausaika 

on ja mitä enemmän instrumentteja on käytössä. Kaksoiskäsineet suojaa potilasta sekä hoito-

henkilökuntaa huomattavasti paremmin kuin vain yhdet käsineet. Phillips (2011) suosittelee 

artikkelissaan, että kaikkien tulisi käyttää kaksoiskäsineitä ja ne tulisi vaihtaa uusiin kaksois-

käsineisiin, jos toimenpide kestää yli kaksi tuntia. Kädet tulisi pestä ja desinfektoida aina kun 

käsineet otetaan pois. Kaksoiskäsineiden tulee olla kaksivärisiä, sillä jos ensimmäinen kerros 

(valkoinen) hajoaa, toinen kerros (värillinen) helpotta näkemistä, että käsine on hajonnut ja 

mistä kohtaa se on hajonnut.  

 

Byrnen, Hazleriggin, Khanin ja Smithamin (2011, 410-417) artikkeli pohjautuun lukuisiin selvi-

tyksiin, miten estää MRSA:n leviäminen, kun on kyse leikkauspotilaasta. MRSA on antibiooteille 

resistenssi sairaalabakteeri, joka leviää herkästi. Artikkelissa kerrotaan, että Yhdistyneessä ku-

ningaskunnassa MRSA bakteeri on viimeisen kymmenen vuoden aika yleistynyt radikaalisesti ja 

leikkauspotilaat ovat suurin riskiryhmä. Byrne ym. (2011, 410-417) tuovat esiin, että monia 

tutkimuksia on tehty ja tehdään, miten MRSA:n leviäminen estettäisiin, mutta edelleen on pal-

jon erimielisyyksiä mikä olisi paras tapa estää MRSA:n leviäminen. Yksi tärkeimmistä MRSA:n 

ehkäisy keinoista intraoperatiivisessa työssä on hyvä käsihygienia. Kädet tulee pestä viiden mi-

nuutin ajan, jonka jälkeen suoritetaan kolmen minuutin kirurginen käsidesinfektio. Muita tär-

keitä ehkäisykeinoja ovat kaksoiskäsineiden käyttö, haava-alueen perusteellinen desinfektio, 

steriilin ja vedenkestävän vaatetuksen käyttö sekä suu-nenäsuojuksen käyttö. Kaikki desinfek-

tioaineet sekä välineet tulee olla kertakäyttöisiä, ja ne tulee heittää pois, ettei MRSA kulkeudu 

toiseen leikattavaan potilaaseen. Antibiootti profylaksia tulee olla käytössä, kun kyse on lei-

kattavasta potilaasta, jolla on MRSA. Ihminen voi olla MRSA:n kantaja, jolloin hän itse ei oireile, 

mutta tartuttaa muita. MRSA bakteeria löytyy kantajan nenästä, virtsateistä, haavoista sekä 

hengitysteistä. MRSA kohottaa kuolemanriskiä. Byrne ym. (2011, 410-417) mainitsevat, että 

noin 70% MRSA tapauksista esiintyy leikkauspotilaissa. MRSA:ta kantavien potilaiden tulee saada 

aikaisia hoitotoimenpiteitä ennen leikkausta, jotta kantajuus ei muutu infektioksi.  

 

Auredenin, Barnesin ja Myersin (2015, 596-601) artikkelin aiheena on, miten käsitellään MSSA:n 

(metisilliinille herkkä Staphylococcus aureus) ja MRSA:n leviäminen vuonna 2016. Artikkeli poh-

jautuu useisiin erilaisiin tutkimuksiin panottuen Amerikkaan. Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) mukaan noin yksi kolmesta koko väestöstä kantaa MRSA:ta tai MSSA:ta nenäs-

sään. Auredenin ym. (2015, 596-601) keräämien tutkimustietojen mukaan hyväksi todettu eh-

käisykeino MRSA/MSSA kantajille, ettei bakteeri muutu infektioksi, on tehdä viikkoa ennen leik-

kausta koko ihon desinfektio sekä nenän desinfektio. Potilaiden jotka ovat kantajia, tulisi käydä 

hoitohenkilön kanssa läpi miten MRSA/MSSA infektio voidaan ehkäistä ja heidän tulisi saada 

kirjalliset ohjeet joita noudattaa. USA:ssa nenän desinfektointiin on käytössä mupirocin antibi-
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oottisalva. Tämä on tehokas hoitokeino, mutta siitä ollaan huolissaan, että MRSA tulee vastus-

kykyiseksi tällekin antibiootille. Aureden ym. (2015, 596-601) mainitsevat myös, että USA:ssa 

on tehty uusia tutkimuksia, jossa on todettu halvempi vaihtoehto mupirocin:ille. Tämä tuote 

on antiseptinen aine, povidone-iodine, ja sen hyöty on samanlainen kuin mupirocin:illa. Anti-

septistä ainetta tulee annostella potilaan nenään 60-90 minuuttia ennen leikkausta. Tämä aut-

taa siihen, ettei leikkaushaavoihin muodostu MRSA infektiota. Tutkimuksissa on saatu näyttöä 

ihon ja nenän desinfektion toimivuudesta, siitä että tämä toimenpide estää MRSA infektioiden 

esiintymistä leikkaushaavoissa. Haasteelliseksi on osoittautunut saada tämä hoitomuoto toimi-

maan, sillä potilaat ovat kokeneet tämän hoitomuodon kalliiksi ja heillä on ollut vaikeuksia 

toteuttaa kirjallisia ohjeita kotonaan. Potilaat unohtavat annostella ainetta nenäänsä kotonaan 

tai liikuntakyky estää. Potilaita tulisi myös testata paremmin ketkä kuuluvat MRSA/MSSA riski-

ryhmään. Aureden ym. (2015, 596-601) mukaan uusia tutkimuksia tehdään koko ajan, jotta 

löydettäisiin parempia keinoja estää MRSA/MSSA infektioita. 

 

6.5 Tulosten tarkastelu 

Tähän tutkimukseen artikkelit valittiin sisäänotto- ja poissulkukriteerien mukaisesti, siten että 

ne kattavat monipuolisesti aseptiikkaa päiväkirurgiassa. 

 

Goldbergin (2017) artikkeli painottaa käsihygienian tärkeyttä ja sitä, miten aseptinen käsihy-

gienia tulisi suorittaa. Perioperatiivisessa ympäristössä on tärkeä omata hyvä aseptinen oma-

tunto, kun kyse on omasta hygieniasta. Perioperatiivisella harjoittelujaksollani näin käytän-

nössä kuinka Goldbergin (2017) esiintuomat asiat käytönnössä toteutuivat. Kynsiharjoja oli tar-

jolla, mutta niitä ei käytetty. Ohjeistuksena oli, että jos kynsien alla on likaa, joka ei irtoa 

käsienpesun aikana, vain silloin tulee käyttää kynsiharjaa. Suomessa kynsilakan käyttö, raken-

nekynnet, geelilakkaus jne. ovat kiellettyjä, mutta Goldbergin (2017) artikkelin mukaan se on 

sallittua Kaliforniassa joissakin sairaaloissa. Jokainen huolehtii itse kynsiensä pituudesta.  

 

Phillips (2011) suositteli artikkelissaan kaksoiskäsineiden käyttöä aina leikkauksissa. Tämä malli 

toteutui harjoittelupaikassani, mutta en huomannut, että kaksoiskäsineet olisi vaihdettu uusiin, 

jos leikkaus kesti yli kaksi tuntia. Kun verrataan Phillipsin (2011) suosituksia niihin käytäntöihin, 

joita näin perioperatiivisella harjoittelujaksollani, niin Suomessa käytetään lateksisia kaksivä-

risiä käsineitä ja vain allergikot käyttävät vinyylikäsineitä.  

 

Byrnesin ym. (2011, 410-417) artikkelissa tuotiin esiin perinteisiä MRSA:n ehkäisykeinoja, jotka 

painottuvat aseptiikkaan. Sen sijaan Auredenin ym. (2015, 596-601) artikkeli toi esiin mielen-

kiintoisella tavalla miten MRSA:n uusina ehkäisykeinoina on otettu käyttöön ihon ja nenän des-

infektio. Toimivuudesta huolimatta uusiin ehkäisykeinoihin on liittynyt haasteita, joihin on löy-
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dettävä ratkaisuja. Suomessa MRSA:n ehkäisy on puhuttu aihe, mutta koska tässä kirjallisuus-

katsauksessa ei ollut käytössä siihen liittyviä kotimaisia tutkimusartikkeleita, ei voida varmaksi 

sanoa missä määrin ihon ja nenän desinfektointi on käytössä Suomen sairaaloissa. 

 

7 Luotettavuus ja eettisyys 

Kirjallisuuskatsausta tehdessä tulee minimoida virheet. Sen kaikissa osa-alueissa tulee olla 

tarkka ja tutkijan tulee kirjata mahdollisimman tarkasti kaikki vaiheet. Tutkimusten ja artik-

keleiden tulee vastata sisäänotto- ja poissulkukriteereitä ja ne tulee valita luotettavista läh-

teistä. Opinnäytetyön luotettavuutta lisää, jos prosessissa on vähintään kaksi tutkijaa. (Stolt 

ym. 2016, 64.). 

 

Opinnäytetyö on tehty kirjallisuuskatsauksen mukaisesti ja jokainen työvaihe on kirjattu ylös. 

Hakutermit ja sisäänotto- ja poissulkukriteerit määriteltiin tarkoin. Tähän kirjallisuuskatsauk-

seen valittiin vuosina 2010-2018 olevia tutkimuksia ja artikkeleita, jotta ne ovat mahdollisim-

man tuoreita. Opinnäytetyön luotettavuutta voi heikentää se, että tekijöitä on ollut vain yksi. 

Muita luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mahdolliset käännösvirheet englanninkielisistä 

artikkeleista ja se, että tähän kirjallisuuskatsaukseen ei löytynyt yhtään suomenkielistä artik-

kelia tai tutkimusta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käytettyä materiaalia, jota käytetään 

hoitotyön koulutuksessa. 

 

Pietarinen (2002) on laatinut kahdeksan perusvaatimusta eettisyydelle, jotta tutkimus olisi luo-

tettava. Nämä vaatimukset ovat; älyllinen kiinnostus, tunnollisuus, rehellisyys, vaaran elimi-

nointi, ihmisarvon kunnioittaminen, sosiaalinen vastuu, ammatinharjoittamisen edistäminen 

sekä kollegiaalinen arvostus. Etiikka voi olla tieteen sisäistä tai ulkoista. Sisäisellä etiikalla tar-

koitetaan tutkimuksen luotettavuutta ja todellisuutta. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 

211-213.) 

 

Opinnäytetyö on tehty eettisten vaatimusten mukaan. Aihe on valittu sairaanhoitajan opin-

noissa nousseen kiinnostuksen mukaan. Kaikki työvaiheet on kirjattu ylös ja lähdeviittaukset on 

merkitty tarkoin. 

 

8 Pohdinta 

Vaikka kirjallisuuskatsauksen tekeminen menetelmänä on ollut haastava, se on ollut myös hyvin 

opettavainen kokemus. Se on opettanut oman alan tiedonhakua, pitkäjänteisyyttä ja kesken-

eräisyyden sietämistä. Se on myös opettanut lukemaan tieteellisiä artikkeleita ja arvioimaan 
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niitä. Opinnäytetyön aihe on syventänyt ymmärrystäni, kuinka tärkeää on aseptisen järjestyk-

sen ja aseptisen omatunnon korostaminen hoitotyön koulutuksessa ja käytännön työelämässä. 

 
Työn teoreettisessa osassa ja kirjallisuuskatsauksessa nousevat esiin aseptiikan perinteiset suo-

situkset ja käytänteet. Aseptiikassa, kuten muussakin hoitotyössä olisi hyvä aika ajoin tarkas-

tella kriittisesti vallitsevia käytänteitä, esimerkiksi millaisia desinfektioaineita käytetään sekä 

missä ja miten työvaatteet puetaan. MRSA:n leviämisen estämiseen on löydetty uusia keinoja. 

Tämän vuoksi jatkoehdotuksena olisi tutkia millaisia toimenpiteitä on käytössä MRSA:n leviämi-

sen ehkäisyssä suomalaisessa perioperatiivisessa hoitotyössä. 
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