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Aseptiikka on hoitotyön tärkein osa. Mahdollisimman hyvällä aseptiikalla on mah-
dollisuus parantaa hoitotyön laatua ja pienentää kustannuksia. Se myös suojaa 
henkilöstöä ja parantaa työturvallisuutta. Opinnäytetyön idea on tullut työelämän 
tarpeesta.  

Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, missä toteuttiin aseptiikan kertaus -osas-
totunti Palvelukoti Satakielen henkilöstölle. Osastotunnin sisältö räätälöitiin vas-
taamaan Satakielen johdon toiveita. Lisäksi tehtiin yksikköön sopivia tapausesi-
merkkejä. Työn tarkoitus on kerrata aseptiikan perusteita ja muistuttaa oikeista 
toimintamalleista selkeästi sekä työssä hyödynnettävästi. Osastotunnilla selvitet-
tiin osallistujien aseptiikan tietämystä leikkimielisellä Kahoot -tietovisalla. Aseptii-
kan perusteet käytiin läpi Powerpoint -esityksessä ja siinä esitettiin myös Sata-
kielessä esiin tulevia aseptisesti haastavia tilanteita. Tilaisuuden lopuksi osallis-
tujat antoivat kirjallisen palautteen tilaisuudesta.  

Opinnäytetyön tarkoitus on parantaa Palvelukoti Satakielen aseptiikan tasoa ja 
lisätä käsihuuhteen käyttöä. Lisäksi toivomme, että asiat saatiin esitettyä käytän-
nönläheisesti ja osallistujat saivat esityksestä jotakin hyödynnettävää omaan työ-
hönsä. Palautteen perusteella tässä tehtävässä onnistuttiin hyvin.  

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus videoitiin mahdollista myöhempää koulutuk-
sellista käyttöä varten Neuroliitolle. Palvelukoti Satakielessä seurataan käsihuuh-
teen kulutusta ja sen perusteella tulevaisuudessa voi nähdä mahdollista aseptii-
kan tason paranemista. Satakielessä tilastoidaan myös asukkaiden infektiota ja 
väheneminen tässä kertoo myös aseptiikan paranemisesta.  

Asiasanat: aseptiikka, käsidesinfektio, tavanomaiset varotoimet, aseptinen työ-
järjestys 
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Abstract 

Lotta Aapro ja Anniina Halinen 
Review of infection control to personnel of Caring home Satakieli- functional 
thesis, 25 Pages, 3 Appendices 
Saimaa University of Applied Sciences 
Health Care and Social Services Lappeenranta 
Degree Program in Nursing 
Registered nurse/ public health nurse 
Bachelor´s Thesis 2019 
Instructors:  Päivi Löfman, Saimaa University of Applied Sciences and Nursing 
home manager Titta Hakkarainen, Nursing home Satakieli, Neuro Society 
 

Infection control is the most important part of nursing. By using best possible 
aseptic techniques you can increase quality of nursing and lower the costs of it. 
It protect nursing staff and increase working safety. The idea of thesis came from 
need of labour market. 

This functional carried out a review of infection control to personnel of Caring 
home Satakieli. Content of the presentation was made to respond to expectations 
of the management in Satakieli. We made also Case-examples for the unit. 
Meaning of the study is rehearse basics of infections control and to remind right 
aseptic protocols the way it can being useful. In presentation the participants 
played Kahoot-quiz to finding out their knowledge of infection control. Basics of 
infection control was presented in Powerpoint and there were situations in Sa-
takieli where good aseptic techniques are challenging. End of presentation the 
participants gave written feedback. 

The purpore of the study is improve the level of infection control in Caring home 
Satakieli and to increase use of hand desinfections. We hope that we were suc-
ceed to made precentation practical so participants can use given information in 
their work life. By feedback we succeed to do that.  

The functional part of the study was videotaped for later educational use to Neuro 
Society. In Caring home Satakieli there were follow up for use of hand sanitizer. 
The results of that can tell possible improve of infection control. There were follow 
ups also in patience infections and decrease of that tell improve of aseptic tech-
niques.  

Keywords: infection control, hand hygiene, aseptic protocol, aseptic technique   
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1 Johdanto 

Aseptiikka on laadukkaan hoitotyön tärkeimpiä osa-alueita. Aseptiikan tarkoitus 

on suojata materiaalia tai elävää kudosta mikrobien tartunnoilta (Anttila, Hellstén, 

Rantala, Routamaa, Syrjälä & Vuento 2010, 515.) Hoitotyössä voidaan parantaa 

asukkaiden ja hoitohenkilöstön turvallisuutta sekä pienentää kustannuksia paran-

tamalla aseptiikan tasoa. Hyvä aseptiikka on ammattitaitoisen hoidon kulmakivi 

ja sen kehittäminen tukee ammatillista kasvua. (Anttila ym. 2010, 132.)  

Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena on kerrata ja lisätä tietoutta aseptiikan mer-

kityksestä hoitotyössä osastotunnin avulla, sekä ennen kaikkea parantaa Palve-

lukoti Satakielen asiakastyön aseptiikan tasoa. Toiminnallinen opinnäytetyö yh-

distää käytännön toteutuksen ja raportoinnin tutkimusviestinnän keinoin. Sen ta-

voite ammatillisella kentällä on käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastami-

nen, toiminnan järjestäminen tai järkeistäminen (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). 

Opinnäytetyömme on työelämälähtöinen. Palvelutalo Satakielen johto on pyytä-

nyt aseptiikan kertaus- osastotuntia koko henkilökunnalle. Toteutamme osasto-

tunnin powerpoint-esityksenä ja keräämme palautekyselyyn vastaukset tilaisuu-

den päätteeksi. Pyrimme tekemään opinnäytetyöstämme mahdollisimman hel-

posti ymmärrettävän, jotta eri ammattiryhmistä koostuva henkilöstö pystyy ym-

märtämään keräämäämme tietoa ja hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella 

tavalla työskennellessään Palvelutalo Satakielessä.  

Vilkka ja Airaksinen kirjoittavat (2003, 10), että ”opinnäytetyön tulisi olla työelä-

mälähtöinen, käytännönläheinen, tutkimuksellisella asenteella toteutettu ja riittä-

vällä tasolla alan tietojen ja taitojen hallintaa osoittava.” Toteutamme opinnäyte-

työn Palvelukoti Satakielen johdon toivomalla tavalla ja esitämme asiat viitaten 

Satakielen toimintaympäristöön. Keräämme tietoa luotettavista lähteistä ja ana-

lysoimme sitä säilyttäen tieteellisen luotettavuuden. Keskitymme osastotunnin ai-

kana esittämään kerätyn tiedon selkeästi ja Satakielen henkilökunnan työhön so-

veltuvalla tavalla, jotta he voisivat hyödyntää sitä työssään. Analysoimme saa-

mamme palautteen ja teemme siitä johtopäätökset. Opinnäytetyömme pyrkii pa-
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rantamaan palvelutalon aseptista toimintaa osallistavan koulutuksen avulla, he-

rättelemään henkilökunnan omaa aseptista omatuntoa sekä tuomaan tiedon pa-

remmin saataville, jolloin sitä mahdollisesti hyödynnettäisiin helpommin.  

Suurin osa tartunnoista hoitotyössä leviää henkilökunnan, vierailijoiden ja asiak-

kaiden käsien välityksellä. Hyvä käsihygienia on tärkein infektioiden torjuntatoi-

menpide. (Anttila ym. 2010, 153) Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta on osa 

potilasturvallisuutta. Hoitohenkilökunnan runsas käsihuuhteiden käyttö on avain-

asemassa infektioiden estämisessä ja potilaan suojaamisessa sillä hoitoon liitty-

vät infektiot ovat yleisimpiä terveydenhuollon komplikaatiota. On tutkittu, että 

hyvä käsihygienia toteutuu vain 40- 60 prosentissa hoitotilanteita. Tästä syystä 

käsihygienian teho heikentyy ja infektiot lisääntyvät. (Palosara ym. 2013) Toivom-

mekin opinnäytetyömme lisäävän käsihuuhteiden käyttöä Palvelukoti Satakie-

lessä ja näin tehostavan aseptiikan tasoa.  

2 Hoitotyön aseptiikka 

Aseptiikka käsitteenä tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joilla pyritään estämään in-

fektioiden syntyä (Iivanainen ym. 2001, 88). Aseptiikan tarkoitus on suojata sekä 

potilasta että hoitajaa mikrobitartunnoilta. Aseptiikka on työskentelytapa, jolla py-

ritään estämään kudosten ja steriilin materiaalin mikrobikontaminaatio (Anttila 

ym. 2010, 684).  

Aseptisen toiminnan perusta on puhdistus. Sen tarkoituksena on poistaa likaa 

sekä vähentää mikrobeja iholla, pinnoilla, hoitovälineissä ja hoitoympäristössä, 

jotta mahdollisimman hyvä aseptiikan taso pystytään takaamaan. (Anttila ym. 

2010, 510) 

Aseptinen työjärjestys tarkoittaa suunniteltua hoitotyötä, joka toteutetaan puh-

taasta likaiseen. Kaikki hoitotyö pitäisi miettiä sen mukaisesti, että aseptinen työ-

järjestys toteutuu. Esimerkiksi ensin hoidetaan potilaat, joilla ei ole infektiota ja 

sen jälkeen hoidetaan infektoituneet. Tämän järjestyksen tarkoituksena on estää 

infektion aiheuttajien siirtyminen infektoituneesta potilaasta infektoitumattomaan 

potilaaseen. (Anttila ym. 2010, 224-225)  
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Hoitotyön aseptiikkaan kuuluu käsihygienia, henkilökohtainen hygienia, aseptiset 

toimintatavat sekä työ- ja suojavaatetus. Hoitohenkilöstön oma käyttäytyminen, 

tieto ja ymmärrys aseptiikan perusteista, asenne toimia oikein sekä yhteisöllinen 

päätös sitoutua näihin parantavat aseptiikan tasoa. Hoitajien aseptinen oma-

tunto, eli eettinen arvo siitä, minkä tasoista hoitoa potilas saa ja miten se suorite-

taan, on tärkeässä roolissa. (Hellstén 2005: 177–180.) 

 

2.1 Aseptisen toiminnan suosituksia 

Rintalan & Routamaan (2013) mukaan vain 40 % Turun yliopistollisen keskussai-

raalan henkilökunnasta toteuttaa käsien desinfioinnin täysin suositusten mukaan. 

Toisaalta vaikka jokainen terveydenhuollon ammattilainen tietää käsihygienian 

merkityksen, saadaan ympäri maailmaa tutkimustuloksia jotka kertovat, että in-

fektioiden kannalta oleellisissa tilanteissa asianmukaisesta käsihygieniasta huo-

lehditaan vain 50 %:ssa tapauksista (Syrjälä 2005).  

Aseptiikkaan liittyvät toiminnalliset opinnäytetyöt ovat sosiaali- ja terveysalan hoi-

totyön koulutuksen opinnäytetöiden aiheina yleisiä. Aseptiikan kertaus on hyödyl-

listä työelämässä, jotta unohtuvat toimintatavat palaavat käytäntöön. Tavallisim-

min syynä huonoon käsihygieniaan ovat ajanpuute, kiire ja huomaamattomuus. 

Helposti saatavilla oleva käsihuuhde parantaa puutteellista sitoutumista käsihy-

gieniaan. (Anttila 2014.)  

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan sairaanhoitajien ymmärrys aseptisesta 

tekniikasta on lähes optimaalinen. Aseptiikan periaatteita ei kuitenkaan välttä-

mättä ymmärretä. Tutkimuksen mukaan on myös yleistä, että tehdaspuhtaan ja 

steriilin konseptit sekoitetaan keskenään. Koulutus ja ajoittainen arviointi voisivat 

parantaa käytänteitä. (Gould ym. 2017.) Myös Gonzalezin ja Solen (2014) tutki-

mus osoittaa, että opiskelijat tarvitsevat harjoitusta ja kokemusta oikeaoppisesti 

suoritettuun katetrointiin. Näiden esimerkkitutkimusten tulosten avulla haluamme 

opinnäytetyöllämme vaikuttaa Palvelutalo Satakielen henkilökunnan aseptiseen 

toimintaan.  
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2.2 Aseptinen omatunto 

Aseptinen omatunto on jokaisen terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillisen 

toiminnan lähtökohta. Aseptisella omatunnolla tarkoitetaan sitä, että hoitotyön 

ammattihenkilö on omaksunut ja sisäistänyt toimintatavat, jossa toimitaan asep-

tisen työjärjestyksen mukaisesti. (Karhumäki ym. 2009, 59) Hyvän aseptiikan hal-

linta edellyttää kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, vastuullisuutta sekä tilanteen 

kokonaisvaltaista hahmottamista. Aseptinen käyttäytyminen on ammatillinen ja 

eettinen arvo. Aseptista toimintaan opitaan koulutuksessa ja siinä kehitytään am-

matissa toimiessa (Lukkari ym. 2015, 338). Aseptinen omatunto tarkoittaa myös 

sitoutumista aseptiseen työskentelyyn riippumatta valvonnasta eli hoitaja toimii 

aina aseptisen työjärjestyksen mukaisesti, vaikka toimintaa ei millään tavalla seu-

rattaisi (Karhumäki ym. 2009, 64.)  

2.3 Tavanomaiset varotoimet 

Hyvä ja laadukas potilashoito perustuu aseptisesti perusasioihin, joita kutsutaan 

tavanomaisiksi varotoimiksi. Niiden tarkoitus on katkaista mikrobien tartuntatie 

potilaasta työntekijään tai lähiympäristöön, työntekijän välityksellä toisiin potilai-

siin tai työntekijään itseensä (Anttila ym. 2010, 29). 

Tavanomaiset varotoimet sisältävät käsidesinfektion ja käsien pesun, aseptisen 

työjärjestyksen, suojainten käytön, henkilökohtaisen hygienian, veri- ja pistova-

rotoimet sekä eritetahradesinfektion (THL 2018). Ne muodostavat perustan kai-

kelle aseptiselle toiminnalle.  

2.4 Käsihygienia 

Puutteellisella käsihygienialla on suora vaikutus sairaalainfektioiden määrään, 

potilaskärsimyksiin sekä taloudellisiin menetyksiin. Suurin osa sairaalainfektioi-

den hoidon kustannuksista johtuu ylimääräisistä hoitopäivistä. Kuolemanriski 

kaksinkertaistuu sairaalainfektioiden takia (Lumio 1996). 

Hannu Syrjälä (2005) selvittää tutkimuksessaan infektiotorjunnan merkitystä ja 

sitä, kuinka merkittävää käsihuuhteen käyttö siinä on. Vaikka tutkimus on kohta-

laisen vanha, Syrjälä on edelleenkin oikeassa siinä, että käsihuuhteen käyttö on 
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mikrobien leviämisen kulmakivi. Se estää mikrobien siirtymisen käsistä potilaisiin 

ja potilaista toisiin potilaisiin, sekä käsistä pinnoille ja pinnoilta takaisin käsiin. 

Hoitotyöhön liittyvät infektiot vaarantavat potilas- ja työturvallisuuden sekä lisää-

vät terveydenhuollon kustannuksia. Infektioiden torjunnan peruste hoitotyössä on 

henkilökunnan hyvä aseptiikka. Käsihygieniaa pidetään tärkeimpänä yksittäisenä 

keinona hoitoon liittyvien infektioiden ja moniresistenttien mikrobien leviämisen 

estämisessä. Hoitohenkilökunnan runsas käsihuuhteiden käyttö on avainase-

massa infektioiden estämisen kannalta ja potilaan suojaamisessa, sillä hoitoon 

liittyvät infektiot ovat yleisimpiä terveydenhuollon komplikaatiota. Vuosittain noin 

1500 potilaan osasyy kuolemaan on sairaalainfektio. Puolella potilaista ei ollut 

toista henkeä uhkaavaa sairautta. Vuosittain Suomessa liikenneonnettomuuk-

sissa kuolleiden määrä on verrattavissa sairaalainfektioon kuolleiden kanssa. 

(Anttila ym. 2010, 39)  

2.5 Eristykset ja puhtausluokat 

Eristämisellä pyritään estämään mikrobien tartunta toisiin ihmisiin; potilaisiin, 

työntekijöihin tai vierailijoihin. Eristämisen periaatteena on tartuntatien katkaise-

minen tilanteissa, joissa potilaalla on sellainen tauti, joka tarttuu tai jolloin potilas 

on moniresistenssi mikrobin kantaja. Eristyksen perustana toimivat tavanomaiset 

varotoimet. Varotoimet- ja erityistoimintaohjeet on pidettävä ajan tasaisina ja hen-

kilökunnan on myös perehdyttävä niihin. Eristysluokkia ovat kosketuseristys, pi-

saraeristys ja ilmaeristys. (Anttila ym. 2010, 184-185)  

Eristyksen tarkoituksena on eristää tauti ei potilas. Potilas ei saa eristyksen ai-

kana tuntea oloaan epämukavaksi, että hänet jätettäisiin yksin tai että hän tuntisi 

henkisesti olonsa yksinäiseksi. Potilaan vapautta on rajoitettava niin vähän kuin 

mahdollista. Potilaan ja omaisten pitää myös saada tietää mikä on eristyksen tar-

koitus ja saada sen mukainen ohjaus. Eristys täytyisi sopeuttaa mahdollisimman 

sujuvasti potilaan hoitoon ja sen tarpeeseen sekä aseptisiin toimintatapoihin. On 

kiinnitettävä myös huomiota potilaan hoidon tasoon ja laatuun, joka ei saa laskea 

eristyksen aikana tai sen vuoksi. Eristyksen säännön mukainen tarpeen arviointi 

tulee ottaa huomioon. Eristys perustuu aina eristysmääräykseen, jossa huomioi-

daan sen kesto ja muoto. Kyseessä olevan taudin ja mikrobin tartuntatie ja sen 
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leviäminen pitäisi olla tiedossa. Tiedon täytyisi myös kulkea eri hoitopaikkojen 

välillä, jolloin tartunnoilta tällöinkin pystytään välttymään mahdollisimman hyvin 

(Tiitinen 2019).  

Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi estävät potilaan infektoitumista ja mikrobien 

leviämistä hoitovälineistä tai hoitoympäristöstä. Puhtausluokkia ovat likainen, 

puhdas ja steriili. Kaikki pinnat ovat aseptisesti likaisia, kunnes ne puhdistetaan. 

Sterilointi on ainoa menetelmä joka tappaa kaikki mikrobit (Anttila ym. 2010, 510-

511). 

2.6 Infektioportit 

Infektioportti eli tartuntaportti on elimistön luonnollisen puolustusjärjestelmän 

ohittava haava tai vierasesine esimerkiksi Cystofix -virtsakatetri, Peg -ruokinta-

letku, painehaava, avanne tai kertakatetrointi. Näitä infektioportteja pitkin mikrobit 

pääsevät elimistöön ja ne voivat myös toimia mikrobien kasvualustana (Anttila 

ym. 2010, 56). Infektioporttien kohdalla toiminta täytyy olla aina aseptisesti oi-

keaa ja työjärjestys harkittu.  

3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tarkoitus on toteuttaa aseptiikan kertaus-osastotunti koko Palve-

lutalo Satakielen henkilökunnalle. Olennaisimpia käsitteitä opinnäytetyön viiteke-

hyksen kokoamiseen ovat aseptiikka, aseptinen työjärjestys, aseptinen oma-

tunto, tavanomaiset varotoimet, hygienia, käsihygienia ja käsidesi. Englanninkie-

lisiä hyväksikäytettäviä aihesanoja ovat muun muassa infection prevention and 

control, hand hygiene ja aseptic protocol.  

Toiminnallisen opinnäytetyön tutkimusongelmasta on tarkoitus muotoilla yksi tai 

useampi kehittämistehtävä. Kehittämistehtävien tarkoituksena on helpottaa ja 

suunnata tiedonhakua, ohjata tutkimusmenetelmän valinnassa ja koko prosessin 

toteuttamisessa. Opinnäytetyömme kehittämistehtäviä ovat: 1) Aseptisen oman-

tunnon herättely 2) Aseptisen toiminnan parantaminen ja kehittäminen Palvelu-

talo Satakielessä. 
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Opinnäytetyön tavoitteena on korostaa käsidesinfektion ja yleisesti aseptiikan 

merkitystä potilasturvallisuuden yhtenä merkittävimpänä osana ja saada henkilö-

kunta motivoitumaan lisäämään käsihuuhteen käyttöä sekä parantamaan omaa 

aseptista toimintaansa sekä kerrata suojainten oikeaoppista käyttöä. Tavoitteena 

on myös aseptiikan tason parantaminen kyseisessä yksikössä helposti ymmär-

rettävällä ja yksikön tarpeisiin tehdyllä koulutuksella, sekä tarjota henkilöstölle 

käytännön työhön soveltuvaa tietoa aseptiikasta. 

4 Toiminnallinen opinnäytetyö ja sen toteutus 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistetään toiminnallisuus, teoreettisuus, tut-

kimuksellisuus ja raportointi. Opinnäytetyö toteutetaan kehittämistehtävänä line-

aarisen mallin mukaan (Salonen 2013). Kuvassa 1 on esitetty tämän opinnäyte-

työn prosessin eteneminen Salosen lineaarista mallia mukaillen. Vuonna 2018 

aloitimme työn suunnittelun ja toteutimme aiheanalyysin sekä opinnäytetyön 

suunnitelman seminaariesityksineen. Työstimme myös osastotunnin power-

point-esitystä. Seuraavana vuonna (2019) oheisessa kuvassa (kuva 1.) kerro-

taan miten toteutimme osastotunnin esitykset Palvelukoti Satakielessä opinnäy-

tetyön suunnitelman mukaisesti. Kirjoitimme opinnäytetyötä vaiheittain edeten ja 

tuloksia analysoiden.   

 

Kuva 1. Opinnäytetyön prosessi lineaarisen mallin mukaan 

•Aiheanalyysi

•Opinnäytetyön 
suunnitelma 
seminaarit

•Osastotunnin 
esityksen 
työstäminen

2018

•Suunnitelman 
toteutus =esitykset 
Palvelukoti 
Satakielessä 

•lineaarinen 
työskentelytapa, 
vaiheittain etenevä

•opinnäytetyön 
kirjoitus, tuloksien 
analysointi

2019
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4.1 Ideointi ja suunnittelu 

Mietimme opinnäytetyön aihetta ja tiedustelimme Palvelukoti Satakielen johta-

jalta mahdollista tarvetta toiminnallisen opinnäytetyön toteuttamiseen. Olemme 

molemmat olleet kyseisessä yksikössä töissä ja tuntui luontevalta toteuttaa opin-

näytetyö siellä. Työympäristön ja henkilökunnan tunteminen antoi hyvän pohjan 

opinnäytetyömme tekemiselle. 

Palvelutalo Satakielen johdon toive opinnäytetyön aiheeksi oli aseptiikan kertaus 

henkilökunnalle. Sovimme yksikön johtajan Titta Hakkaraisen kanssa, että ker-

taus sisältää ainakin tavanomaiset varotoimet, oikeaoppisen käsidesinfektion ja 

puhtausluokkien kertauksen. Lisäksi opinnäytetyöhön ehdotettiin sisällytettävän 

suojakäsineiden käyttöä konkreettisten esimerkkien avulla. Tämä voitaisiin to-

teuttaa esimerkiksi avaamalla jonkun asukkaan aamutoimia; mikä on työjärjestys, 

milloin suojakäsineet pitäisi vaihtaa ja milloin kädet desinfioidaan.  

Kohderyhmänä on Palvelutalo Satakielen moniammatillinen henkilökunta, johon 

kuuluvat sosionomi, sairaanhoitajia, toimintaterapeutteja, lähi-, perus- ja mielen-

terveyshoitajia, päivätoiminnan ohjaajia, avustajia, laitoshuoltajia ja kiinteistön-

hoitaja.  

Toiminnallisuus näkyy tässä opinnäytetyössä osastotuntina, joka pidetään kol-

mesti niin, että kaikki pääsevät vuorotyöstä huolimatta osallistumaan. Pyrimme 

tekemään osastotunnista mahdollisimman osallistavan, jotta se olisi kuuli-

jalle/osallistujalle mahdollisimman mielenkiintoinen ja osallistava kokemus.  

Palvelukoti Satakieli toimintaympäristönä 

Palvelutalo Satakieli on Neuroliiton ylläpitämä ympärivuorokautista neurologi-

sesti vaikeavammaisten palveluasumista tarjoava yksikkö. Lisäksi siellä tuote-

taan toimintaterapiaa, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua, asumisvalmen-

nusta ja lyhytaikaista palveluasumista. Palvelut ovat vammaispalvelulain ja -ase-

tusten mukaisia.  

Palvelutalo Satakieli on yksi Neuroliiton kolmesta palvelutalosta. Asukaspaikkoja 

on 36. Henkilökunta on moniammatillista, aina terveydenhuollon ammattilaisista 

kiinteistönhoitajaan. Satakielellä on ISO 9001 laatustandardi ja tämän puitteissa 
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on hiottu IMS-prosessien hallinnan yhteyteen yhteiset toimintamallit ja ajantasai-

set ohjeistukset. Näitä myös tarkastellaan vuosittain sisäisissä auditoinneissa ja 

joka toinen vuosi ulkoisissa auditoinneissa standardin säilyttämiseksi. Satakie-

lessä on myös tilastoitua omavalvontaa. Käsidesin kulutusta tilastoidaan, samoin 

asukkailla olleita tulehduksellisia sairauksia.  

Päivittäisissä hoitotoimenpiteissä hoidetaan puhtaasti muun muassa erilaisia ka-

tetreja ja haavoja. Ajoittain hoitohenkilöstö joutuu avustamaan invasiivisissä pien-

toimenpiteissä asukkaan kotioloissa, esimerkiksi irronneen Cystofix-virtsakatetrin 

uudelleen asentamista TeHoSan sairaanhoitajan apuna.  

4.2 Tiedonkeruu, toteutus, analysointi ja raportointi 

Tiedonhakuvaiheessa toteutetaan opinnäytetyön teoreettisuutta ja tutkimukselli-

suutta ja siinä tutustuimme aiheeseen liittyvään teoriakirjallisuuteen. Opinnäyte-

työn tieteellinen viitekehys ja teoriatausta on kerätty induktiivista lähestymistapaa 

noudattaen näyttöön perustuvasta tutkimustiedosta. Tieteellistä aineistoa käytiin 

läpi järjestelmällisellä haulla. Hakusanoina meillä oli muun muassa tavanomaiset 

varotoimet, hoitotyön aseptiikka, käsidesinfektio, aseptinen omatunto.  Esityk-

seen ei ole tarkoitus koota kaikkea mahdollista tietoa aseptiikasta, vaikka koko-

naisuuteen kuuluu myös perusasioiden kertaus.  

Osastotunti koostui Kahoot pelistä, PowerPoint-esityksestä sekä suullisesta esi-

tyksestä. Kysyimme tilaisuuden jälkeen palautteen osallistujilta kirjallisella pa-

laute lomakkeella. Osastotunti esitettiin kolme eri kertaa, jotta Palvelukoti Sata-

kielen henkilöstöstä mahdollisimman moni pääsee osallistumaan vuorotyöstä 

huolimatta. Esityspäivät olivat 18.3, 1.4. ja 8.4.2019. 

Opinnäytetyön toteutus sisälsi aseptiikan kertaus -osastotunnin. Esityksen kesto 

oli maksimissaan tunti. Suunnittelimme alkuun Kahoot kyselyn (liite 1) pelin muo-

dossa. Siihen voi jokainen osallistua omalla älypuhelimellaan verkkoselaimen 

kautta. Olemme valinneet viisi kysymystä ja antaneet niihin neljä vastausvaihto-

ehtoa. Kaikissa kysymyksissä oli useampi oikea vastaus. Osallistujista nopein 

mahdollisimman moneen kysymykseen oikein vastannut voitti pelin. Tämän tar-

koitus oli herätellä osallistujia huomioimaan omaa aseptista toimintaansa ja oma-

tuntoaan.  
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Osastotunnin runko koostui PowerPoint-diaesityksestä (liite 2), jonka tarkoitus oli 

osallistaa kuulijaa mahdollisimman paljon koko osastotunnin aikana. Siinä kä-

vimme läpi aseptiikan perusteita, tavanomaisia varotoimia, käsihuuhteen oikea-

oppista käyttöä, pistotapaturmien toimintaohjeita sekä eri infektioportteja. Ker-

taus sisälsi myös eri puhtaus- ja eristysluokat. PowerPoint-diaesitykseen oli si-

sällytetty muun muassa kysymyksiä ja pieniä tehtäviä, jotta osallistuja pääsi poh-

timaan itse hänen omaa aseptista toimintaansa. Viimeisimmäksi jätimme Case-

tehtävät, joissa käsiteltiin asukkaiden aamutoimia ja sitä, kuinka niissä tulisi toi-

mia oikeaoppisesti aseptiikan kannalta. Annoimme tehtävän ja osallistujat saavat 

hetken miettiä sitä itsenäisesti ennen kuin avasimme meidän näkemyksemme 

asiasta. Kannustamme keskustelemaan asiasta tässä yhteydessä avoimesti. Kä-

vimme kaikissa tilaisuuksissa myös toisen Case-tehtävän läpi, mikä koski tilan-

netta joko ruoan jaossa tai avustustilanteessa. Viimeisin osastotunti -esitys vide-

oitiin ja annoimme luvan Neuroliitolle käyttää sitä koulutustarkoituksessa myö-

hemmin. 

Opinnäytetyön raportointi toteutettiin opinnäytetyön toiminnallisen osuuden jäl-

keen. Opinnäytetyön yhteistyökumppaneita ovat Palvelutalo Satakielen johto ja 

Neuroliitto. Toiminnallisen opinnäytetyön prosessi koostuu toiminnallisen osuu-

den suunnittelusta ja toteutuksesta sekä niiden reflektoinnista. Keräsimme pa-

lautetta osastotunnista kyselyn avulla. Lopuksi kirjoitettiin raportti tehtyjen havain-

tojen ja saadun palautteen pohjalta.  

4.3 Aikataulu 

Aikataulutus tuntui alkuun hankalalta, koska opiskelimme eri suuntautumisalalla 

ja opintomme kulkivat eri rytmissä. Saimme lopulta kuitenkin sovittua aikataulu-

tuksen. Oheinen Taulukko 1 selventää tämän. Pysyimme myös lähes koko ajan 

asettamassamme aikataulussa ja saimme opinnäytetyön valmiiksi kuten suunnit-

telimme. 

Ensin sovimme tapaamisen Palvelutalo Satakielen johtajan kanssa ja keskuste-

limme mitä aseptiikan kertaus-osastotunnin pitäisi sisältää. Sen jälkeen ke-

räsimme aineistoa ja kirjoitimme opinnäytetyön suunnitelmaa. Ensimmäisenä 

opinnäytetyön suunnitelman esitti omassa seminaarissaan Lotta ja suunnitelma 
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toimitettiin hänen ryhmänsä opponenteille sekä opettajalle luettavaksi. Seminaa-

reissa työ esiteltiin Lotan toimesta alkuvuodesta 2018. Kesällä 2018 hahmotte-

limme opinnäytetyön toiminnallisen osuuden toteuttavan osastotunnin runkoa. 

Syksyllä Anniina uusi opinnäytetyön suunnitelman vastaamaan hänen saa-

maansa ohjeistusta ja palautti sen oman ryhmänsä opponenteille ja opettajalle. 

Opinnäytetyön suunnitelma-seminaareissa hän esitti sen uudelleen. Tämän jäl-

keen teimme valmiiksi Aseptiikan kertaus-osastotunnin materiaaleineen ja esi-

timme sen kolmessa eri tilaisuudessa Satakielessä. Lopuksi purimme palautteet 

ja kirjoitimme opinnäytetyön loppuun. Palautimme opinnäytetyön lokakuun lo-

pussa vuonna 2019. 

15.1.2018 Tapaaminen Palvelutalo Satakielen johtaja Titta Hakkarai-

sen kanssa 

viikot 3-4 2018 Opinnäytetyön tieteellisen aineiston kerääminen ja sen 

analysointi 

viikot 5-6 2018 Opinnäytetyön suunnitelman kirjoittaminen (Lotta) 

1.2.2018 Opinnäytetyön suunnitelman palautus opettajalle ja op-

ponenteille (Lotta) 

5.2.2018  Opinnäytetyösuunnitelma-seminaari (Lotta) 

kesä- elokuu 2018 toiminnallisen osuuden suunnittelu ja Powerpoint -esitys 

hahmottelu 

26.11.-16.11. 2018 Uuden opinnäytetyönsuunnitelman laatiminen/ kirjoittami-

nen (Anniina) 

17.12.2018 Uusitun opinnäytetyösuunnitelman palautus opettajalle ja 

opponenteille (Anniina) 

18.12. ja 

19.12.2018 

Opinnäytetyösuunnitelma-seminaarit (Anniina) 

tammi- maaliskuu 

2019 

Toiminnallisen osuuden tekeminen, Powerpoint -esitys, 

Kahoot -peli 

18.3.2019, 

1.4.2019, 8.4.2019 

Osastotuntien pitäminen Palvelutalo Satakielessä 

elo-syyskuu 2019 Palautteiden purkaminen ja opinnäytetyön kirjoittaminen 

lokakuu 2019 Opinnäytetyön viimeistely ja palautus 
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Taulukko 1. Aikataulu 

5 Palautekysely osastotunnista 

Keräsimme osastotunnin jälkeen jokaiselta osallistujaryhmän jäseneltä kirjallisen 

palautteen (Liite 3). Saimme 35 nimettömänä vastattua palautetta. Palaute oli hy-

vin positiivista, ja osastotunnin koettiin olevan avuksi käytännön työssä. Sen mu-

kaan olimme onnistuneet esittämään asiat selkeästi ja ymmärrettävästi. Suurin 

osa oli myös tyytyväinen esitettyyn sisältöön, eikä kokenut siitä puuttuneen mi-

tään oleellista. Muutama toivoi laajempaa asian käsittelyä. Seuraavissa kappa-

leissa on esitetty kysytyt asiat ja avattu enemmän saatuja vastauksia. 

5.1 Osastotunnin hyödynnettävyys omassa työssä 

Kaikki vastaajat kokivat saavansa osastotunnista hyötyä omaan työhönsä. Suul-

lisessa palautteessa kehuttiin erityisesti meidän avaamiamme case-esimerkkejä 

ja ne koettiin hyödyllisiksi. Ohessa muutama esimerkki saaduista kirjallisista pa-

lautteista:  

Kyllä, aina on hyvä kerrata ja pysähtyä miettimään omia toimintatapoja. 

Kyllä sain, kannattaa ajatella työjärjestystä siis missä järjestyksessä mitäkin te-

kee. 

Sain paljon ajateltavaa, miten omassa työssä toimii ja missä huomioida aseptiik-

kaa. 

5.2 Asioiden selkeys ja ymmärrettävyys 

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että esityksessä asiat olivat esitetty selkeästi 

ja ymmärrettävästi. 

Oli erittäin selkeästi esitetty. 

Oli oikein mainiosti esitetty! 
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5.3 Osastotunnilla esitettyjen asioiden kattavuus  

Ainoastaan kahden vastaajan mielestä esitys olisi saanut olla laajempi. Yksi vas-

taaja oli tyytyväinen esimerkkeihin omasta talosta mutta niitä olisi hänen mieles-

tään voinut olla enemmänkin. Suurin osa oli kuitenkin tyytyväisiä osastotunnin 

sisältöön. Esimerkkejä saaduista vastauksista:  

Kattavasti kerrottu ja case-esimerkit avasivat hyvin miten toimia. 

En osaa sanoa, tuntui kattavalta, itse koin mukavana kun oli osoitettu juuri mei-

dän työpaikkaan. Osastotunti oli kiva idea! Kiitos! 

Osastotunti sai Palvelutalon henkilökunnan keskuudessa hyvän vastaanoton ja 

saimme välittömästi tilaisuuksien jälkeen positiivista palautetta. Erityisesti koulu-

tuksen sovittaminen juuri kyseiseen yksikköön oli pidetty asia. Myös koulutuksen 

alussa ollut interaktiivinen osuus oli monen osallistujan mielestä hyvä lisä.  

Vertaistuki on todettu hyväksi oppimistavaksi ja se perustuu jokaisen yksilön 

omien toimintatapojen peilaamiseen yksikön hygieniaohjeistukseen. Toisia seu-

raamalla ja havainnoimalla jokainen työyhteisön jäsen muuttaa myös omaa toi-

mintamalliaan ohjeistusten suuntaan. Havainnoijat kokivat oppineensa suojakä-

sineiden asianmukaista käyttöä, käsihygienian oikeaa toteutumista eristyspoti-

laan hoidossa, työskentelyn suunnitelmallisuuden merkitystä ja työn organisoin-

nin tärkeyttä. Useat havainnoijat vertailivat havainnoitavan toimintaa omaa työs-

kentelyynsä ja kokivat tämän opettavaiseksi kirjoittavat Ketonen ym. (2017.) 

6 Opinnäytetyöhön liittyvät eettiset kohdat 

Hoitotyössä eettiset periaatteet ovat hyvin tärkeitä. Hoitotyössä ammatillisuuteen 

kuuluvat myös työhön sitoutuminen ja luotettavuus. Hoitotyön etiikka on tieteen-

ala, jossa käsitellään hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän kysymyksiä osana 

ammatillista hoitotyötä. (Leino-Kilpi & Välimäki. 2014, 23) Opinnäytetyömme nou-

dattaa hoitoalan eettisiä periaatteita ja olemme suhtautuneet sen tekoon amma-

tillisesti.  
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Tutkimuksella pyritään löytämään totuus tieteellisesti hyväksytyillä menetelmillä. 

Tutkijat ovat vastuussa tutkimuksensa eettisistä ratkaisuista. (Leino-Kilpi & Väli-

mäki 2014, 362) Opinnäytetyömme tutkimuksen toteuttamisessa noudattiin re-

hellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta esittämisessä sekä tulosten arvioin-

nissa. Tutkimuksessa sovellettiin tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja 

eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Opinnäyte-

työn viitekehykseen käytettiin materiaalia ja aineistoa, jotka noudattavat hyvää 

tieteellistä käytäntöä. Opinnäytetyössä toteuttiin tieteellisen tiedon luonteeseen 

kuuluvaa avoimuutta. Tutkimuksessa kunnioitettiin muiden tutkijoiden tekemää 

työtä ja viitattiin heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta). Tutkittavien suojaan liittyviä ongelmia ei ollut, koska opinnäy-

tetyö ei kohdistunut Palvelutalo Satakielen asukkaiden yksityisyyteen. Opinnäy-

tetyöhön oli saatu lupa Palvelukoti Satakielen johdolta.  

Opinnäytetyön tärkeä eettinen velvoite on tuottaa laadukas materiaali niin, että 

työntekijät kokevat sen hyödyllisenä. Luotettavuutta arvioidessa otetaan huomi-

oon koko opinnäytetyön prosessi sekä sen johdonmukaisuus ja systemaattisuus. 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä luotettavuutta voidaan arvioida sillä, kuinka 

osallistujat ovat olleet siinä mukana prosessin aikana. Lisäksi voidaan arvioida 

menetelmien oikeellisuutta, sekä ovatko valitut kehittämismenetelmät tarkoituk-

senmukaisia. Luotettavuudesta kertoo myös kehittämistyön aiheuttamat muutok-

set. Toiminnallisessa opinnäytetyössä validiuden mittarina on se, johtaako valittu 

menetelmä haluttuun tietoon. (Hyväri & Vuokila-Oikkonen, 2016) Tässä työssä 

saimme palautetta kertausesityksen sopivuudesta tarkoitukseensa Satakielen 

edustajana palvelutalon johtaja Titta Hakkaraiselta. Osallistujilta kysyttiin pa-

lautetta tilaisuuden jälkeen. Toivoimme tämän opinnäytetyön myös parantavan 

yksikön aseptiikan tasoa ja tätä kautta vähentävän mikrobitartuntojen määrää 

sekä lisäävän käsidesin kulutusta. Näitä arvioidaan vuositasolla yksikössä, mutta 

uudet tilastot eivät ehdi valmiiksi ennen opinnäytetyömme valmistumista.  

Opinnäytetyötä tehdessämme meidän molempien pitäisi suhtautua opinnäyte-

työn tekemiseen puolueettomasti ja niin, että pystyisimme mahdollistamaan 

aseptisen toiminnan kehittymisen ja aseptiikan tason parantumisen, sillä me mo-

lemmat olemme joko työskennelleet tai työskentelemme kyseisessä yksikössä.  
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Meidän piti myös huomioida osastotuntia pitäessämme, että toimimme ammatti-

taitoisesti ja työyhteisöä kunnioittaen.  

7 Pohdinta 

Meille ehdotettiin Palvelukoti Satakielen johdolta opinnäytetyön aiheeksi “Asep-

tista toimintaa”. Työelämän ohjaajamme johtaja Titta Hakkarainen toivoi myös, 

että opinnäytetyö olisi mahdollisimman talokohtainen eli räätälöity juuri heidän 

tarpeisiinsa vastaavaksi sekä käsittelemään heillä eteen tulevia tilanteita. Tämän 

takia sitä voisi hyödyntää myöhemmin muistuttelemaan ja herättelemään henki-

lökunnan aseptista omatuntoa. Pyrimme toteuttamaan opinnäytetyön mahdolli-

simman työelämälähtöisesti ja tekemään sen yksikön tarpeita vastaavaksi.  

Toiminnallisen opinnäytetyö toteutusmuodon valitsimme, koska Palvelutalo Sa-

takielen johto pyysi meiltä osastotunnin toteutusta aseptiikasta. Toiminnallisen 

osuuden sisältö oli myös toteutettu esitettyjen toiveiden mukaisesti ja siinä oli 

paljon esimerkkejä aseptisesti haastavista tilanteista. 

Hoitotyössä aseptiikan tärkeyttä ei voida koskaan korostaa liikaa. Jokainen hoi-

totyön ammattilainen saa aseptiikan opetusta koulutuksessaan, ammattitaitoon 

kuuluu sen ylläpitäminen ja kehittäminen. Aseptinen omatunto on yksi tärkeim-

mistä hoitajan eettisistä arvoista, jonka avulla hoitaja toimii aseptisesti mahdolli-

simman oikein. Aseptiikka on myös tärkeää sairauksien ehkäisyssä sekä hoito-

työn ammattilaisten työturvallisuudessa.  

Mielestämme onnistuimme saavuttamaan tavoitteemme hyvin. Tuotimme sel-

keän ja työelämälähtöisen toiminnallisen opinnäytetyön työelämä lähtöisesti. Pal-

velukoti Satakielen henkilökunta voi saada tuotoksesta ja kertaustunnista hyötyä 

omaan työhönsä ja sitä kautta se voi parantaa omaa ja yksikön aseptiikan tasoa. 

Saimme osastotunnin materiaalista tehtyä selkeän ja käytännön läheisen yksik-

köön kohdistuneiden konkreettisten esimerkkien kautta. Konkreettiset esimerkit 

olivat mahdollista toteuttaa, sillä olemme olleet töissä kyseessä olevassa palve-

lutalossa. 
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Käytimme tiedonhaussa luotettavia lähteitä. Suhtauduimme lähteisiin kuitenkin 

myös kriittisesti ja varmistimme tiedon samansuuntaisuuden useasta eri läh-

teestä. Aseptiikka aiheena oli ajoittain hieman haastava, koska uutta tutkittua tie-

toa on aiheesta verraten vähän. Omasta mielestämme löysimme kuitenkin aihee-

seen sopivia tutkimuksia ja artikkeleita tarpeeksi todistamaan työmme luotetta-

vuutta. Teimme tämän opinnäytetyön ammattitaitoisesti ja yksilönsuojaa kunni-

oittaen. 

Palvelukoti Satakielessä on omavalvonnan kautta seurattu jo aiemmin käsihuuh-

teen kulutusta sekä asiakkaiden diagnosoituja infektiotartuntoja. Valitettavasti tä-

män opinnäytetyön puitteissa meillä ei ole uusimpia tilastoja, joten emme voi 

asiaa todentaa. Saatujen palautteiden kautta moni koki saavansa tehostusta var-

sinkin käsidesinfektioon, joten uskomme tämän työn parantavan Satakielen hoi-

totyön aseptiikan tasoa.  

Jatkotutkimusaiheena olisi voinut olla esimerkiksi käsihuuhteen kulutuksen seu-

ranta vuoden päästä, jolloin olisimme voineet saada tietoa lisäsikö kertaustun-

timme käsihuuhteen käyttöä. Toki tällöin meidän olisi pitänyt myös selvittää, 

kuinka paljon käsidesiä niin sanotusti normaalisti tähän mennessä oli kulunut.  
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Liitteet 

Liite 1. Kahoot-tietovisa 

Osallistujat menevät puhelimen internetselaimella osoitteeseen kahoot.it ja näp-

päilevät antamamme numerosarjan kirjautumistunnuksena. Tämän jälkeen osal-

listujat antavat itselleen nimimerkin ja pääsevät osallistumaan peliin. Kysymys 

tulee näkyviin vastausvaihtoehtojen kanssa ja jokainen valitsee puhelimestaan 

oman vastauksensa. Kolme nopeinta oikein vastannutta nimimerkkiä näkyy en-

nen seuraavaa kysymystä. Jokaiseen kysymykseen on maksimissaan 30 sekun-

tia aikaa vastata. Monissa näistä kysymyksistä oli usea vastausvaihtoehto oikein.  

1. Mikä on aseptiikan tarkoitus? 

a) estää tartuntoja 

b) suojata potilasta ja hoitajaa tartunnoilta 

c) suojata ympäristöä tartunnoilta 

d) suojata potilasta tartunnoilta 

2. Kauanko käsien ohjeen mukainen desinfiointi kestää? 

a) 20 sekuntia 

b) 15 sekuntia 

c) 60 sekuntia 

d) 30 sekuntia 

3. Kuinka paljon käsidesiä otat? 

a) 5-10 ml 

b) niin paljon että se riittää 30 sekuntia 

c) niin paljon että se riittää 20 sekuntia 

d) 15-20 ml 

4. Mikä estää aseptiikan toteutumisen? 

a) korut 

b) kellot/aktiivisuusrannekkeet 

c) pitkät kynnet 

d) auki olevat hiukset 

 

5. Mitä tarkoittaa aseptinen omatunto? 

a) teen työni noudattaen aseptisia ohjeistuksia? 

b) teen parhaani ehkäistäkseni tartuntoja 

c) mielen ominaisuus, joka ohjaa hoitajaa toimimaan oikein 

d) toimin mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti 
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Liite 2. Powerpoint- Aseptiikan kertaus -osastotunti 
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Liite 3. Palautekysymykset 

 

PALAUTEKYSYMYKSET:  
  

1. Koitko saaneesi tästä osastotunnista omaan työhösi jotain hyö-
dynnettävää?  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Oliko asiat esitetty selkeästi ja ymmärrettävästi?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Olisitko halunnut jotain avattavan enemmän tai puuttuiko jo-
tain olennaista? Mitä?  

 

 

 

Kiitos vastauksestasi! 

 

 

 


