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ollen erittäin alttiita erilaisille infektioille. Tämän takia infektioiden torjunta voidaan 
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In Finland, the most amount of infections appears in intensive care compared to 
another special areas of care. The patients in intensive care are usually critically 
ill and therefore very susceptible to infections. This is the reason why infection 
prevention is a major part of intensive care. Infection evolved during intensive 
care extends the patients treatment period and increases costs and the need for 
resources. Risk factors can be divided into three categories; patient with the so-
called inner factors related to his primary diseases, factors related to acute illness 
of a critically ill patient and factors consequent from invasive treatments. 
 
The object of the thesis as a literary survey is to describe what kind of infections 
occurs in intensive care and how can these infections be prevented from a 
nurse`s point of view. The objective is to build an overall picture of the infections 
related to intensive care, to identify problems and to produce knowledge benefi-
cial to intensive care units. Research material consists of seven research which 
are all processing infections or infection prevention in intensive care. The re-
search used are searched from different databases with keywords defined be-
forehand. The analysis of the material is executed as a material-based content 
analysis. 
  
Well executed hand hygiene can be held as the cornerstone of the infection pre-
vention in intensive care. Infections are transferred particularly throughout hands 
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mon infection developing during intensive care is Ventilator Associated Pneumo-
nia (VAP). There are several effective methods of preventing VAP, e.g. good 
dental care, hand hygiene and position treatment. 
 
Personnel training, educational programs and continuous feedback considered 
relevant factors to reduce the amount of infections in intensive care.  
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1 JOHDANTO 

THL:n (2018) mukaan Suomessa esiintyy hoitoon liittyviä infektioita vuodessa 

jopa 50 000 ja ne myötävaikuttavat jopa 5 000 potilaan kuolemaan. Suomessa 

tehohoidossa esiintyy kaikkein eniten infektioita verrattuna muihin erikoisaloihin. 

Tehohoitoon joutuneet potilaat ovat usein kriittisesti sairaita ja näin ollen erittäin 

alttiita erilaisille infektioille. Tämän takia infektioiden torjunta voidaan lukea to-

della suureksi osaksi tehohoitopotilaan hoitotyötä. Tehohoidon aikana kehittynyt 

infektio pidentää potilaan hoitoaikaa, lisää kustannuksia ja kasvattaa resurssitar-

vetta. (Ylipalosaari, Ala-Kokko & Syrjälä 2011; Kangasmäki 2018, 212) 

 

Riskitekijät voidaan pääpiirteissään jakaa kolmeen isoon osa-alueeseen: potilaa-

seen ja hänen perustauteihinsa kytkeytyviin niin sanottuihin sisäsyntyisiin tekijöi-

hin, kriittisesti sairaan akuuttiin sairauteen liittyviin tekijöihin ja  kajoaviin hoito- ja 

tutkimustoimenpiteistä johtuviin tekijöihin (Ylipalosaari ym. 2011). 

 

Tämän kuvaileva kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata, mitä infektioita 

tehohoidossa esiintyy, kuinka ne kehittyvät potilaalle ja miten niitä voi torjua hoi-

tajan näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa selkeä kokonaiskuva 

hoitoon liittyvistä infektioista tehohoidossa sekä tunnistaa ongelmia ja tuottaa te-

hohoitoyksiköitä hyödyttävää tutkimustietoa, jolla tulevaisuudessa voisi ehkäistä 

hoitoon liittyviä infektioita. 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä oli kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Katsauk-

seen valikoitui seitsemän tutkimusta hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta te-

hohoidossa. Teorian rooli opinnäytetyössä oli täsmentää kirjallisuuskatsauksen 

tarkoitusta sekä tavoitteita. Teorian painopiste oli työn alussa luoden selkeä 

pohja valikoiduille tutkimuksille ja aineiston perusteella saaduille tuloksille. Aihe 

rajattiin tehohoidossa kehittyviin hoitoon liittyviin infektioihin sekä niiden torjun-

taan. Opinnäytetyötä tarkasteltiin laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Aineis-

ton analyysi toteutettiin teemoittelevana sisällönanalyysinä. Työssä käytettiin 

seitsemää tieteellistä tutkimusta, joiden avulla saatiin luotua kattava katselmus 

hoitoon liittyvien infektioiden saralta.   
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Aihe opinnäytetyöhön valikoitui pääasiassa oman kiinnostukseni pohjalta. Hoi-

toon liittyvät infektiot itsessään olivat jo aiheena kiinnostavia, mutta tehohoidossa 

oli vielä omat spesifit osionsa, jotka lisäsivät aiheen kiinnostavuutta. Lopulta opin-

näytetyön aihe sai vahvistuksensa tekijän osalta työharjoittelun alettua tehohoi-

toyksikössä. Aihe konkretisoitui todella, kun pääsi tehohoitoympäristöön näke-

mään todellisuudessa infektioiden kehittymistä.  

Tulevaisuudessa tehohoitoyksiköiden hoitohenkilökunta voisi hyötyä tämän opin-

näytetyön sekä hoitoon liittyvien infektioiden pohjalta tehtyjen tutkimuksien tulok-

sista saaden pienennettyä infektioiden ilmaantuvuuden määrää. Yhteiskunnalli-

sesti tutkimusten ja pienemmän infektio määrän hyöty olisi hoitovuorokausien vä-

henemisessä sekä taloudellisessa säästössä infektioiden vähentyessä.  
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2 TEHOHOITOON LIITTYVÄT INFEKTIOT 

2.1 Hoitoon liittyvät infektiot 

Tehohoitoyksiköt ovat olleet monelle ihmiselle pelastus vakavan sairauden ja/tai 

trauman hoidossa. Tehohoitoon liitetään kuitenkin monesti merkittävästi kohon-

nut riski hoitoon liittyvään infektioon. Hoitoon liittyvät infektiot ovat  tehohoidossa 

yleisiä etenkin potilailla, joiden hoidossa on käytetty invasiivisiä valvontalaitteita. 

Nämä infektiot on estettävissä olevia asianmukaisilla toimenpiteillä. (Maki, Crnich 

& Safdar 2008) 

 

Sairaalainfektioita kutsutaan nykyisin hoitoon liittyviksi infektioiksi. Hoitoon liitty-

villä infektioilla tarkoitetaan paikallis- ja/tai yleisinfektioita, jotka on aiheuttanut 

mikrobi tai mikrobin toksiini. Nämä infektiot eivät ole olleet todettavissa tai vielä 

itämässä potilaan tullessa sairaalaan, vaan kyseinen infektio on todettu hoitojak-

son aikana tai sen jälkeen. (Sefton 2004; THL 2018)  

 

Infektio on tällöin yleisesti saanut alkunsa jossain terveydenhuollon yksikössä ta-

pahtuneen hoidon aikana tai se liittyy hoitotoimenpiteeseen, joka on tehty tervey-

denhoitoalan yksikössä. Yleisesti ne infektiot, jotka todetaan kahden vuorokau-

den kuluessa hoitojakson alusta, voidaan lukea hoitoon liittyvinä infektioina. Ai-

heuttajamikrobi voi olla tullut hoitoympäristöstä, hoitovälineistä, potilaasta itses-

tään, muista potilaista tai hoitohenkilökunnasta. (Kanerva & Lyytikäinen 2013; 

Lyytikäinen 2018, 94) 

 

Tehohoidossa esiintyviä infektioita ja niiden aiheuttamaan tautitaakkaa on tutkittu 

ja pohdittu Euroopassa erityisellä kohorttitutkimuksella. Tutkimuksessa todettiin, 

että nimenomaisesti tehohoitoon liittyvät infektiot aiheuttavat vuosittain tuhansia 

kuoleman tapauksia ja yli 3 miljoonaa lisähoitopäivää. (Lyytikäinen 2018, 94) 
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2.1.1 Verisuonikatetreihin liittyvät infektiot 

Kanyyleistä peräisin oleviin infektioihin voidaan liittää hyvin vahvasti puutteellinen 

käsihygienia sekä kanyylien huolimaton käsittely. Bakteerit ja mikrobit voivat kul-

keutua suoraan potilaan omalta iholta, toiselta ihmiseltä tai kontaminoituneesta 

ympäristöstä mm. kanyylin pistokohdan tai nesteensiirtolaitteiden välityksellä ve-

renkiertoon. Henkilökunta tulisikin kouluttaa ja perehdyttää hyvin kanyylien lait-

toon. (Ritmala-Castrèn ym. 2017, 487-490; Ruottinen 2017) 

 

Hyvä käsihygienia ja käsidesinfektio nousevat siis tässäkin kohdassa isoon roo-

liin. Käsidesinfektio tehdään aina ennen ja jälkeen välineisiin koskemisenkin 

ohessa. Ennen verisuonikanyylin laittoa, pistokohta tulisi puhdistaa vähintään 70 

% alkoholilla ja antaa kuivaa hyvin ennen pistämistä. Pistäessä tulee huolehtia, 

ettei pistettävään kohtaan pääse bakteereja ilmateitse esimerkiksi potilaan ys-

kiessä. Keskuslaskimokatetrin laitossa steriliteetin tulee olla yhtä korkealla tasolla 

kuin leikkaussalissa pesuineen ja peittelyineen. (Ritmala-Castrèn ym. 2017, 487-

490; Ruottinen 2017) Pistämisen apuna on hyvä käyttää ultraääniohjausta, jolloin 

iholävistysten määrä vähenee (Ala-Kokko & Syrjälä 2017). 

 

Pistokohtaa ei saa koskea desinfektion jälkeen kuin steriileillä suojakäsineillä tai 

-välineillä. Keskuslaskimokatetrien käytössä tulisi huomioida, ettei siitä saa ottaa 

verinäytteitä tai ettei sitä saa käyttää verensiirtoihin. Katetri saisi myöskään 

päästä liikkumaan, koska sekin lisää infektion riskiä. Turhat kolmitiehanat ja muut 

letkujen lisäosat tulee poistaa, jos niille ei ole käyttöä. Ennen lääkkeiden antoa, 

pitää kolmitiehanat ja lääkkeenantoväylät puhdistaa hyvin alkoholilla. Keskuslas-

kimokatetrin reitit on pyrittävä myös pitämään auki, ettei niihin pääse muodostu-

maan verihyytymiä tai tukkeumia, jotka ovat hyviä kasvualustoja bakteereille. Ka-

nyylien tarve tulee arvioida päivittäin ja poistaa tarpeettomat kanyylit välittömästi. 

Myös kanyylien sidokset on tarkistettava päivittäin ja tarvittaessa vaihtaa uusiin. 

Tarkoituksena on saada pidettyä kanyylin pistokodat siisteinä ja kuivina. (Rit-

mala-Castrèn ym. 2017, 487-490; Ruottinen 2017) 
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Toisinaan kanyylin pistokohta alkaa punoittaa, kipuilla, erittää tai turvota. Tällöin 

kanyyli on poistettava välittömästi. (Ala-Kokko & Syrjälä 2017) Myös jos verisuo-

nikanyyli ei toimi, pitää se poistaa välittömästi. Jos kanyyli joudutaan poistamaan 

ja vaihtamaan uuteen, tulee vaihtaa myös kaikki siihen liitetyt nesteet. Nestein-

fuusiot kolmitiehanoineen sekä paineenmittaussetit tulee vaihtaa vähintään 96 

tunnin välein. Rasvaliuokset letkuineen pitää vaihtaa 24 tunnin välein. (Ritmala-

Castrèn ym. 2017, 487-490; Ruottinen 2017) 

 

2.1.2 Katetriperäiset infektiot 

Vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa selvisi, kuinka virtsatieinfektiot olivat nel-

jänneksi yleisin hoitoon liittyvien infektioiden ryhmä. Erittäin usein infektio liittyy 

virtsakatetrin käyttöön, rakon tähystykseen tai muuhun urologiseen toimenpitee-

seen. Infektioriski riippuu usein katetroinnin kestosta, katetrin hoidosta, katetroin-

timenetelmästä kuin myös potilaan omasta infektioherkkyydestä. Virtsarakkoka-

tetri lisää virtsainfektioriskiä jopa kymmenkertaiseksi. (Rummukainen, Mauranen 

& Laato 2019, 208-210) 

 

Katetrointi tulisikin suorittaa hyvin hellävaroen ja rauhallisesti. Aseptinen tek-

niikka tulee hallita hyvin jo infektioriskin takia. Katetria laitettaessa tulee potilaalle 

kertoa mitä ollaan tekemässä, jotta potilas osaa varautua. Katetrin ollessa paikal-

laan, tulee seurata katetrin toimintaa sekä huolehtia asianmukaisesta puhdistuk-

sesta tasaisin väliajoin. Katetri tulisi poistaa heti, kun se on mahdollista infektioris-

kin vähentämiseksi. (Rummukainen ym. 2019, 210-213) 

 

2.1.3 Hengityslaitehoitoon liittyvät infektiot 

Hengityslaitehoidosta aiheutunut keuhkokuume on yleisin tehohoitoon liittyvä in-

fektio (Ylipalosaari ym. 2011.) VAP eli ventilator associated pneumonia on nimen-

omaisesti hengityslaitehoitoon liittyvä keuhkokuume. Infektio kehittyy intuboidulle 

potilaalle yleensä noin kahden vuorokauden kuluessa teho-osastolle siirtymisen 

jälkeen. Intuboidulla potilaalla keuhkokuumeen riski kasvaa jopa 20-kertaiseksi. 

Suurin riski infektion saamiselle on ensimmäisen 5 vrk:n aikana. Kuolleisuus 

VAP:in myötä kasvaa jopa 10 kertaiseksi, prosentuaalisesti se tarkoittaa noin 15  
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- 70 %. Luotettavaa diagnoosia VAP:iin on vaikea saada tehtyä. Kliininen oireisto 

ei yleisesti riitä diagnoosin tekemiseen vaan tarvitaan mikrobiologinen näyte en-

nen mikrobilääkehoidon aloittamista. Hoidon voi kuitenkin aloittaa heti kliinisen 

epäilyn tultua esiin, kunhan näytteet on saatu otettua (Uusaro 2017) Hengityslai-

tehoitoaika pitenee ventilaattoripneumonian johdosta keskimäärin 6 - 12 päivää 

sekä teho- ja sairaalassa oloaika noin 4 - 13 päivää (Jansson & Pajunen  2017). 

 

Olennaisena hengityslaitehoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä voidaan pitää 

sedaatiotaukoa, joka tulisi tapahtua päivittäin mahdollisuuksien mukaan. Samalla 

on arvioitava hengityskoneesta vieroittamisen mahdollisuuksia. Pitkittynyt hengi-

tyslaitehoito lisää mm. hengitystieinfektio riskiä, pidentää hoitoaikaa ja näin ollen 

myös kuolleisuutta. Potilas tulisi pitää lievässä kohoasennossa (30 - 45 astetta), 

jolla ehkäistään aspiraation riskiä. Nenämahaletkun paikka tulee tarkistaa joka 

työvuorossa. Samalla tulisi seurata ravitsemuksen yleisperiaatteita, kuten vatsan 

ylivenyttämistä, retentiota ja vatsantoimintaa. (Ritmala-Castrèn ym. 2017, 492-

495) 

 

Hengityslaitepotilaan suun terveydestä ja puhdistamisesta tulee huolehtia tar-

kasti. Klooriheksidiinipohjaisten puhdistusaineiden käyttö ehkäisee infektioiden 

syntyä. Hengitystie- ja nieluimujen kohdalla suositaan steriiliä työtapaa ja yrite-

tään välttää NaCl 0,9 % huuhteluita rutiininomaisesti. Hengitysputken paikkaa 

olisi hyvä vaihtaa suupielestä toiseen tasaisin väliajoin, jotta suupielet eivät 

pääse rikkoutumaan. (Ritmala-Castrèn ym. 2017, 492-495) 

 

2.1.4 Haavoihin liittyvät infektiot 

Teho-osastolla hoidossa olevalla potilaalla mikä tahansa haava voi päästä tuleh-

tumaan huonontuneen verenkierron ja heikentyneen vastustuskyvyn takia. Poti-

laan iho tulee tarkastaa jokaisessa työvuorossa, jotta voidaan varhaisella hoidolla 

estää infektioiden leviäminen muualle elimistöön. Haavaa pitää arvioida huolelli-

sesti mm. kivun, värin, erityksen, turvotuksen ja kuumotuksen perusteella. Tarvit-

taessa tulee ottaa haavanäyte infektioiden poissulkemiseksi. (Ritmala-Castrèn 

ym. 495-496) 
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2.1.5 Infektiopotilaan eristäminen 

Infektioeristyksellä pyritään estämään infektion leviäminen potilaasta toiseen, 

henkilökuntaan tai vierailijoihin, sekä vähentämään riskiä hoitoon liittyvien infek-

tioiden syntyyn. Infektioeristyspotilaan kohdalla hoitohenkilökunnan, joka poti-

lasta hoitaa tulee suojata itseään tarvittavilla suojavarusteilla, kuten suojakäsi-

neillä, suojatakilla ja kasvosuojaimella. Jotta infektio ei pääse leviämään muihin 

osastolla oleviin potilaisiin, tulee hoitohenkilökunnan arvioida tarkasti potilaiden 

sijoittelua ja infektioeristyksessä työtään tekevän hoitohenkilökunnan liikkumista 

muiden potilaiden luona. (Ritmala-Castrèn ym. 2017, 496-500)   

2.2 Seuranta 

Infektioiden torjuntatyössä keskeistä ja välttämätöntä on hoitoon liittyvien infekti-

oiden seuranta. Ilman seurantaa, on mahdotonta tehdä oikeita toimenpiteitä tai 

arvioida jo tehtyjen toimien vaikuttavuutta. Ongelmia ei voida tunnistaa ilman seu-

rantaa eikä niihin tällöin päästä puuttumaan. Siksi onkin tärkeää erottaa sairaalan 

ulkopuolelta tai vuodeosastoilta tehohoitoon johtaneiden infektioiden joukosta te-

hohoidossa syntyneet infektiot. (Lyytikäinen 2018, 94) 

 

Kartoittamalla hoitoon liittyvien infektioiden vallitsevuutta tiettynä ajanjaksona, 

voidaan seurata ajanjakson aikana hoidossa olleiden potilaiden infektiotilannetta 

tutkimalla sairaskertomukset ja kartoittamalla niiden potilaiden osuus, joilla tutki-

mushetkellä oli jokin hoitoon liittyvä infektio. Tämä kuvaa kuitenkin vain kyseisen 

ajanjakson aikana vallitsevaa tilannetta, eikä se sovellu seurannan ainoaksi työ-

kaluksi. Tämän avulla saadaan kuitenkin käsitys siitä, kuinka yleinen ongelma on. 

Seurannassa toisena tapana voidaan käyttää jatkuvaa infektioiden ilmaantuvuus 

seurantaa. Tämän avulla nähdään infektioiden ilmaantuvuus tiettynä ajanjaksona 

suhteutettuna saman aikaisesti hoidettujen potilaiden, toimenpiteiden ja hoitopäi-

vien lukumäärään. Sairaaloissa on mahdollista käyttää tietojärjestelmää, jonka 

kautta eri yksiköt voivat ilmoittaa infektioista ja josta sairaalan hygieniayksikkö 

pystyy kokoamaan ja analysoimaan tietoja. Tämä seurantatapa on työläs, jos ha-

lutaan tietojen olevia kattavia. (Kanerva & Lyytikäinen 2013) 
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Euroopan tautikeskuksen eli European Centre for Disease Prevention and Cont-

rolin (ECDC) ja HAI-Netin eli Healthcare-Associated Infection Networkin verkos-

ton kautta seurataan tehohoitoon liittyviä infektioita. Vuosien 2008 - 2013 väli-

senä aikana seurantaan osallistui lähes 1250 tehohoitoyksikköä 15 eri maasta. 

Suomi ei ollut mukana seurannassa. Seurattavina infektiotyyppeinä olivat pneu-

monia, veriviljelypositiiviset infektiot sekä virtsatieinfektiot. (Lyytikäinen 2018, 94) 

 

2.2.1 SIRO 

SIRO on Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sairaalainfektio-ohjelma, joka ko-

koaa tietoa sairaalainfektioista Suomen sairaaloissa. Osallistuminen ohjelmaan 

on vapaaehtoista. Ohjelmaan mukaan osallistunut sairaala pystyy vertailemaan 

omia tuloksiaan muihin osallistuneisiin sairaaloihin nähden. Sairaalan puolelta 

edustajana toimivat yleensä henkilöt, jotka vastaavat sairaaloiden infektiotorjun-

tatyöstä, kuten mm. hygieniahoitajat, infektiolääkärit, sairaalamikrobiologit tai ki-

rurgit. (THL 2019) 

 

Tavoitteena SIRO-ohjelmalla on mm. ehkäistä hoitoon liittyviä infektioita, määrit-

tää yhteisiä menetelmiä seurannan tueksi, luoda esiintyvyyslukuja, luoda yhteisiä 

torjuntaohjeita sekä suosituksia, selvittää sairaalaepidemiasyitä, järjestää koulu-

tuksia sekä tehdä tutkimusta. Valittavana SIRO-ohjelmassa on useita eri seuran-

takohteita, kuten hoitoon liittyvät veriviljelypositiivisten infektioiden tai erilaisten 

leikkausalueen infektioiden seuranta. (Kanerva & Lyytikäinen 2013; THL 2019) 

 

2.2.2 EU-maiden yhteinen prevalenssitutkimus (ECDC-PPS) 

Hoitoon liittyviksi infektioiksi lukeutuvat infektiot, jotka saavat alkunsa terveyden-

huollon toimintayksikössä. Potilasturvallisuuden kannalta infektioiden ehkäisy on 

merkittävässä roolissa potilasturvallisuuden kannalta. Infektioiden esiintyvyyttä 

voidaan selvittää prevalenssitutkimuksilla jatkuvan seurannan ohessa. Euroo-

passa useissa maissa on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tehty kansal-

lisia tutkimuksia. Ensimmäisen kerran Suomessa toteutettiin laaja prevalenssitut-

kimus 2005, jonka jälkeen oli tarkoitus toistaa tutkimus 2010. Tätä kyseistä tutki-
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musta ei kuitenkaan toteutettu, koska ennen sitä ehti syntyä Euroopan tautikes-

kuksen (ECDC) kanssa yhteistyössä kehitetty eurooppalainen prevalenssitutki-

mus. Tavoitteena tutkimuksella on arvioida infektioiden esiintyvyyttä ja erinäisten 

mikrobilääkkeiden käyttöä Euroopassa. Tulosten perusteella voidaan tunnistaa 

ongelma-alueita ja samalla lisätä tietoa hoitoon liittyvistä infektioista ja kehittä-

mällä samalla niiden seurantaa. (Kärki & Lyytikäinen, 2013) 

 

Ensimmäisen kerran prevalenssitutkimus on tehty  Suomessa vuosina 2011 - 

2012. Tuolloin tutkimukseen osallistui 30 maasta yli 1 000 sairaalaa. Tutkimus 

tehtiin uudelleen viiden vuoden päästä, vuosina 2016 - 2017. Suomesta jälkim-

mäiseen tutkimukseen osallistui 50 sairaalaa/toimintayksikköä. Näiden joukossa 

olivat myös kaikki keskussairaalat sekä yliopistosairaalat Suomessa. Yhteensä 

29 sairaalassa ja/tai toimintayksikössä oli tehohoitopotilaita, joiden mediaani hoi-

toaika oli 3,7 vrk. Kaikkiaan tehohoidossa oli 4 % (345/9079) koko potilasmää-

rästä, mukaan lukien myös vastasyntyneet (n=97). Tehohoitopotilaista 30 % oli 

intuboituna, 57 % oli virtsatiekatetri, 76 % oli perifeerinen verisuonikatetri ja 44 % 

keskuslaskimokatetri. (Sarnikivi, Toura, Arifulla & Lyytikäinen 2018) 

 

Kaikista tutkituista tehohoitopotilaista infektioiden esiintyvyys oli 21 %, joista yli 

puolet (56 %) saivat vähintään yhtä mikrobilääkettä (Lyytikäinen 2018, 95). Anes-

tesiologian ja tehohoidon alalla hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys oli suu-

rin, verrattuna kaikkiin muihin erikoisaloihin. Suurimpina riskitekijöinä hoitoon liit-

tyville infektioille pidettiin miessukupuolta, yli neljän vuorokauden mittaista sai-

raalajaksoa, vaikeaa perussairautta, kirurgista toimenpidettä hoitojakson aikana 

sekä vähintään yhtä vierasesinettä, kuten keskuslaskimokatetria ajatellen suu-

rempaa infektioriskiä. (Sarnikivi ym. 2018) 

2.3 Tartuntatautilaki ja tartuntatautiasetus 

Vuonna 2017 tuli voimaan uusi tartuntatautilaki (1227/2016) sekä tartuntatauti-

asetus (13§), joka määrittelee hoitoon liittyvän infektion seuraavalla tavalla; ”So-

siaali- ja terveydenhuollossa toteutetun tutkimuksen tai annetun hoidon aikana 

syntynyttä tai alkunsa saanutta tartuntatautia”. Itsessään tartuntataudille on myös 
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määritelmä; ”Sellaista sairautta tai tartuntaa, jonka aiheuttavat elimistössä lisään-

tyvät mikrobit tai niiden osat taikka loiset; tartuntatautina pidetään myös mikrobin 

myrkyn aiheuttamaa tilaa; prionin aiheuttama tauti rinnastetaan tartuntatautiin; 

parantuneesta infektiosta elimistöön jääneitä löydöksiä ei pidetä tartuntatautina”. 

Käytännöntyötä helpottavaa muotoon muutettuna, infektion on täytettävä kolme 

ehtoa, jotta se katsotaan hoitoon liittyväksi infektioksi. Ensimmäiseksi potilaalla 

on oltava todettuna mikä tahansa mikrobi tai mikrobin toksiinin aiheuttama infek-

tion  paikallisesti tai yleisinfektiona. Toisena ehtona on, ette infektio ole ollut to-

dettavissa tai kehittymässä potilaan tullessa hoitoon. Viimeisenä, infektio on to-

dettu hoitojakson aikana tai pian sen jälkeen. (Syrjälä & Lyytikäinen 2019, 20) 

 

Tartuntatautilain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä, 

mutta myös ehkäistä niistä aiheutuvia haittoja niin ihmisille kuin yhteiskunnalle-

kin. Tätä kyseistä lakia voidaan soveltaa eri tartuntatautien toteuttamiseen sekä 

järjestämiseen, mutta myös sen valvontaa, seurantaan, ohjaukseen kuin suun-

nitteluunkin. (Tartuntatautilaki 1227/2016 §1, §3 ) 

 

Uusi tartuntatautilaki ja tartuntatautiasetus toivat erikoissairaanhoidon toimin-

tayksiköille uudenlaisia velvoitteita hoitoon liittyvien infektioiden seurantaan. Lain 

mukaan toimintayksikön on osallistuttava THL:n koordinoimaan hoitoon liittyvien 

infektioiden jatkuvaan ilmaantuvuusseurantaan toimintansa edellyttämällä ta-

valla. Toimintayksiköiden on myös osallistuttava valtakunnallisiin, 5 vuoden vä-

lein toteutettaviin prevalenssitutkimuksiin, joissa selvitetään valtakunnallisesti 

hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyyttä. Erikoissairaanhoidossa toimintayksi-

köiden on myös annettava säännöllisesti THL:lle hoitoon liittyvien infektioiden eh-

käisyä ja torjuntaa koskevia tietoja. Viimeisimmässä selvityksessä, josta ei vielä 

ole julkisia tuloksia, selvitettiin mm. teho-osastojen käsihuuhdekulutusta, hoito-

henkilökunnan influenssarokotekattavuutta sekä hygieniahoitajien määrää. (Lyy-

tikäinen 2018, 96) 
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3 TEHOHOITOON LIITTYVIEN INFEKTIOIDEN TORJUNTA 

3.1 Infektioiden torjunta 

THL:n (2018) mukaan Suomessa esiintyy arviolta noin 50 000 hoitoon liittyvää 

infektiota vuosittain ja ne myötävaikuttavat jopa 5 000 henkilön kuolemaan. Poti-

laat, joita hoidetaan tehohoidossa, ovat pääasiassa kriittisesti sairaita ja kriittisesti 

sairas potilas on hyvin altis hoitoon liittyvien infektioiden osalta. Tästä syystä in-

fektioiden torjunta on todella suuri osa tehohoitopotilaan hoitotyötä. Pelkästään 

potilaan ottaminen tehohoitoon lisää huomattavasti infektioriskiä. Kaikkiin toimen-

piteisiin sekä erilaisiin valvontatoimenpiteisiin liittyy monien lisähaittojen mahdol-

lisuus. Kaikkien toimenpiteiden kohdalla on siis punnittava tarkoin hyödyt ja riskit. 

(Kangasmäki 2018, 112.) 

 

Tehohoidossa kehittynyt infektio lisää hoidon kustannuksia, kuoleman riskiä 14 - 

38 % sekä pitkittää huomattavasti potilaan hoitoaikaa teho-osastolla, kasvattaen 

resurssien käytön jopa nelinkertaiseksi. Riskitekijät voidaan jakaa kolmeen isoon 

osa-alueeseen: itse potilaaseen ja hänen perustauteihinsa kytkeytyviin ”sisäsyn-

tyisiin” tekijöihin, kriittisesti sairaan akuuttiin sairausprosessiin liittyviin tekijöihin 

ja viimeisimpänä kajoaviin hoito- ja tutkimustoimenpiteistä johtuviin tekijöihin. 

(Ylipalosaari ym. 2011) 

 

Ensimmäiseen, eli potilaan perussairauksiin kytkeytyviin sisäsyntyisiin tekijöihin 

ei voida kovinkaan paljon vaikuttaa. Näihin lukeutuvat immuunipuolustusta hei-

kentävät sairaudet, kuten diabetes ja eri syöpäsairaudet sekä niihin käynnissä 

olevat hoidot, ikääntyminen ja aliravitsemustila. Tehohoidossa kaikkein suurin in-

fektioriski on kriittisesti ja vakavasti sairailla potilailla sekä traumapotilailla. Mm. 

sepsiksen syntyyn kuuluu keskeisesti immuniteetin häiriintyminen, joka itsessään 

altistaa infektioille ja vaikeuttaa niiden paranemista. (Ylipalosaari ym. 2011) 

 

Todella suuri osa tehohoitopotilaiden infektioiden riskitekijöistä on ulkoisia ja mo-

nesti ne liittyvät nimenomaan kajoaviin hoitoihin ja erilaisiin valvontalaitteisiin. 

Näihin tekijöihin voidaan kuitenkin yrittää puuttua infektioidentorjunnan keinoin. 
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NNIS:n eli National Nosocomial Infection Surveillancen mukaan jopa 86 % teho-

hoidossa todetuista keuhkokuumeista liittyy hengityslaitehoitoon, 87 % eri bak-

teremioista keskuslaskimokatetriin ja 95 % virtsatieinfektioista katetrin käyttöön. 

Erinäiset bakteerit voivat liikkua hoitohenkilökunnan käsien välityksellä toiselta 

potilaalta tai hoitoympäristöstä, muuttaen potilaan mikrobiflooraa, jolloin infektio 

pääsee kehittymään. Myös pitkäkestoiset ja toistuvat mikrobilääkehoidot muutta-

vat ihon ja ruuansulatuskanavan mikrobistoa. Infektioiden määrää lisäävät myös 

kiire, vähäinen hoitohenkilökunnan määrä sekä osastojen ylikuormitus. (Ylipalo-

saari ym. 2011) 

 

Oleellista teho-osastojen infektioiden torjunnan tavoitteiden toteutumisen kan-

nalta on järjestelmällinen seuranta. Yhdysvalloissa on 2000-luvulla pyritty hoitoon 

liittyvien infektioiden osalta ”nollatoleranssiin”. Tämän ajatusmallin mukaan kaikki 

hoidon aikana saadut infektiot olisi estettävissä. Päivittäisellä seurannalla, sään-

nöllisellä palautteella, mahdollisiin puutteisiin puuttumalla ja niputtamalla parhaat 

hoitokäytännöt on saavutettu hyviä tuloksia. Lupaavimmat tulokset on saatu kes-

kuslaskimokatetreihin liittyvissä infektioissa. Kuitenkin nollatoleranssi tavoitetta, 

jolla estettäisiin kaikki kriittisesti sairaan potilaan tehohoitojaksolla kehittyvät in-

fektiot, on pidetty hyvin epärealistisena. (Ylipalosaari ym. 2011) 

3.2 Käsihygienia 

Jokaisen potilaan perusoikeuksiin kuuluu oikein toteutettu käsihygienia. Tärkeim-

pänä infektioiden torjuntakeinona voidaan pitää hyvää käsihygieniaa. Tällä kei-

nolla suojataan niin potilasta, kuin hoitohenkilökuntaa. Kädet tulee pestä vain töi-

hin tullessa ja tarvittaessa jos niissä on näkyvää likaa. Käsien desinfektio pitää 

tehdä, joka välissä, ennen ja jälkeen jokaisen potilaskontaktin, mutta myös eri 

hoitotoimenpiteiden välissä. Vaikka käytettäisiin suojakäsineitä, on kädet desinfi-

oitava hyvin ennen suojakäsineiden laittoa. Tehohoidossa hoitajien tai lääkärien 

ei myöskään tule käyttää mitään koruja käsissä, kuten rannekelloja tai sormuksia. 

Suojakäsineiden käyttöä suositellaan kaikissa toimenpiteissä. (Puntila & Tikka-

nen, 2017; Ritmala-Castrèn, Lönn, Lundgrèn-Laine, Meriläinen, & Peltomaa 

2017, 484-485)  
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Teho-osastoilla hoitohenkilökunta koskee hoitoympäristön pintoja paljon enem-

män kuin vuodeosastoilla. Hyvin toteutettu käsihygienia auttaa estämään poti-

laan lähiympäristön pinnoilta tapahtuvaa mikrobien leviämistä. Näihin pintoihin 

lukeutuvat mm. infuusiopumput, potilasmonitori, potilasvuoteen reunat ja -pöydät. 

Kosketuspinnat tulisikin puhdistaa järjestelmällisesti tasaisin väliajoin. (Ylipalo-

saari ym. 2011)  

3.3 Aseptiikkaosaaminen  

Teho-osastolla aseptiikka on juuri niin hyvää, kuin sen toteuttajien heikoin lenkki. 

Yhtenä suurena osana ammattiosaamista on aseptiikka. Se vaatii tekijältä tietoa, 

taitoa, tahtoa ja hyvää toteutusta. Aseptiikkaosaamista tuleekin harjoitella ja tai-

toja pitää yllä esimerkiksi erilaisilla koulutuksilla tai aseptiikkatesteillä. Aseptiik-

kaosaamiseen lukeutuu myös potilaiden asianmukainen sijoittelu. Sijoittelussa 

tulee huomioida tarkasti potilaiden tulosyyt ja kuinka heidät tulisi osastolle sijoit-

taa, jotta vältyttäisiin taudinaiheuttajien leviämiseltä ja saataisiin suojattua niin 

itse potilasta, kuin muita potilaita, henkilökuntaa ja vierailijoitakin asianmukaisesi. 

(Ritmala-Castrèn ym. 2017, 485-487) 

 

Infektioiden torjunnan kannalta olisi myös tärkeää, että potilaspaikalla olisi tar-

peeksi tilaa. Aseptisen osaamisen kannalta ahtaat tilat nostavat sen toteuttami-

sen vaatimustasoa. Tilojen ahtaus ei kuitenkaan saa olla syy aseptiikan laimin-

lyömiselle. Potilaiden välinen etäisyys pitäisi olla vähintään 2,5 - 3 m. Tilaa olisi 

olla myös kaikille valvonta- ja hoitolaitteille sekä mahdollisille kuvantamislaitteille. 

Kaikilla potilaspaikoilla tulisi olla käsihuuhdetta ja terävien jätteiden keräysastia. 

Pintojen tulee olla helposti puhdistettavissa. (Ylipalosaari ym. 2011; Karhe & Kari 

2017)  

3.4 Erityisvarotoimet tehohoidossa 

Aiemmin mainitun hyvin toteutetun käsihygienian lisäksi, tehopotilaan hoitotoi-

missa olennaista on kosketusvarotoimissa suojainten käyttö. Näihin lukeutuu eri-

tyisesti oikeiden suojakäsineiden käyttö sekä potilaiden eristäminen omiin huo-
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neisiin tarpeen mukaan. Kosketusvarotoimien alaisuuteen kuuluvat muun mu-

assa potilaat, joilla on moniresistenssi bakteerin aiheuttama kolonisaatio, bak-

teeri tai oksennus-ripulitauti. (Arvola, Jansson, Järvinen & Ylipalosaari 2019) 

 

Erilaisilla erityisvarotoimilla pyritään estämään mikrobien leviämistä potilaiden 

välillä tehohoidossa ja siten vähentämään infektioiden syntyä. Monesti infektion 

aiheuttama mikrobi on peräisin potilaan omasta mikrobistosta, mutta osa mikro-

beista voi levitä monin tavoin, jolloin joudutaan turvautumaan useampiin varotoi-

miluokkiin kuten kosketus- ja ilmaeristyksiin. Kaikkiin varotoimiin on löydyttävä 

selkeä perustelu ja kaikkien varotoimien jatkamisen tarpeellisuutta on arvioitava  

säännöllisesti. (Arvola ym. 2019) 

 

Varsinaisia ilmaeristyshuoneita löytyy sairaaloista vaihteleva määrä. Niiden tar-

peeseen vaikuttavat niin sairaalan koko, väestö pohja kuin toiminnan luonnekin. 

Ihannetilanteessa eristyshuone on suuri, jossa on vähintään kaksi sulkutilaa, 

puhdas ja likainen puoli. Huoneen ilmanpainesäätöjen tulee olla alipaineiset ver-

rattuna muihin osaston tiloihin. Huoneeseen on silti oltava mahdollisuus saada 

asetettua myös ylipaine sekä eri lämpötila-asetukset. (Arvola ym. 2019) Keskei-

senä ongelmana on kuitenkin jo vuosikymmeniä ollut teho-osastojen riittämätön 

eristyshuonekapasiteetti. Erillisillä eristyshuoneilla eli niin sanotuilla tilaeristämi-

sillä pystyttäisiin toteuttamaan infektiotorjunnan perusedellytyksiä paremmin. 

(Ylipalosaari ym. 2011)   
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata sitä, mitä in-

fektioita tehohoidossa esiintyy, kuinka ne kehittyvät potilaalle ja miten niitä voi 

ehkäistä hoitajan näkökulmasta. Tavoitteena on rakentaa kokonaiskuva hoitoon 

liittyvistä infektioista tehohoidossa sekä tunnistaa ongelmia ja tuottaa tehohoito-

yksiköitä hyödyttävää tutkimustietoa. Tulevaisuudessa tehohoitoyksiköiden hoi-

tohenkilökunta voisi hyötyä tämän opinnäytetyön sekä hoitoon liittyvien infektioi-

den pohjalta tehtyjen tutkimuksien tuloksista saaden pienennettyä infektioiden il-

maantuvuuden määrää. Yhteiskunnallisesti tutkimusten ja pienemmän infektio 

määrän hyöty olisi suoraan nähtävissä hoitovuorokausien vähenemisenä sekä 

taloudellisessa säästössä infektioiden vähentyessä.  

 

Tutkimuskysymyksiksi valikoituivat: 

• Mitä infektioita tehohoidossa esiintyy? 

• Kuinka infektioita voi ehkäistä tehohoidossa? 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Kirjallisuuskatsaus on artikkeli tai tutkimuksen osa, jossa analyyttisesti läpi-

käydään ja arvioidaan omaan aiheeseen liittyviä, keskeisiä tutkimuksia sekä tie-

teellistä kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on saada kokoon ole-

massa oleva tutkittu tieto tietyn tutkittavan aiheen tai ongelman kannalta. (Mä-

kelä, Varonen & Teperi 1996) 

 

Valitsin opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, 

joka sisällöltään jakautuu kahteen hieman toisistaan poikkeavaan katsausmene-

telmään, narratiiviseen ja integroivaan katsaukseen. (Salminen 2011) Lähestyin 

aihetta narratiivisen näkökulman kautta. Tätä katsaustyyppiä voidaan käyttää sil-

loin, kun halutaan kuvata tutkittavaa aihetta ytimekkäästi ja johdonmukaisesti. 

Samalla tarkoituksena on tiivistää jo tehtyjä tutkimuksia laajemman prosessin 

avulla ilman erityisen systemaattista seulaa. Tällä katsausmetodilla voidaan tuot-

taa myös uutta tietoa jo tutkitusta aiheesta. Kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella 

saadaan laaja kuva tutkittavasti tai käsiteltävästä aiheesta. (Salminen 2011)  

5.2 Tiedonhaun toteutus 

Sain neuvoja Lapin ammattikorkeakoulun kirjastosta tietoasiantuntijalta tiedonha-

kuun tätä työtä varten. Sain vinkkejä ja hyviä neuvoja tietokannoista, joita voisin 

hyödyntää tiedonhaussa. Tiedonhakuun valikoituivat tietokannoista Ter-

veysportti, Melinda, Medic ja Cinahl. 

 

Haku rajattiin hakusanoilla vuosivälille 2010–2020 ja ainoastaan suomen- tai 

englanninkielisiin teoksiin. Hakusanoina käytettiin tehohoito AND infektio NOT 

covid-19, jotta saatiin rajattua suuri määrä koronavirukseen liittyviä aineistoja 

pois. Haulla saavutettiin Medic - tietokannasta 20 tulosta. Samoilla hakusanoilla 

haettiin Melinda-tietokannasta ja tuloksia saatiin yhteensä 42. Cinahl - tietokan-

nassa hakusanoina toimivat Intensive care unit, infection AND infection preven-

tion.  Hakutuloksia saatiin 176. Hakutuloksiin tutustuin ensin otsikoiden ja sisään-
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ottokriteerien pohjalta, jonka avulla hakutuloksia sai rajattua 92 artikkeliin. Seu-

raavaksi tutustuin jäljelle jääneiden artikkelien tiivistelmiin. Tämän avulla validien 

artikkelien määrä väheni 12. Viimeiseen 12 artikkeliin tutustuin lukien tutkimukset 

ajatuksella tarkemmin. Lopputarkistuksessa hylättiin vielä 5 artikkelia, jolloin jäl-

jellä jäi lopulta 7 artikkelia. Alta löytyvä taulukko selkiyttää artikkelien valintaa. 

(Taulukko 1) 

 

Taulukko 1. Tutkimusten valinta  

 

Terveysportin käyttöliittymän kautta tutkin tietoa eri oppaista, käypähoidosta sekä 

sairaanhoitajan tietokannasta. Terveysportin kautta aineistoa löytyi hyvin teo-

riapohjaa varten, mutta sopivia tutkimuksia katsausta ajatellen ei löytynyt tai ne 

löytyivät jonkin toisen tietokannan alta jo aiemmin.  

  

Tietoa hain myös terveysalan lehdistä kuten Tehohoito-lehdestä ja Lääkärileh-

destä sekä alan kirjallisuudesta. Tieteellisiä artikkeleita etsin tarkastelemalla Te-

hohoito-lehden sisällysluetteloita 2012–2020 väliltä. Tutkimuskysymyksiin sopi-
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via ja aihetta käsitteleviä artikkeleita tutkiessa, tarkastelin vielä artikkeleiden läh-

deluettelot uusien aineistojen kartoittamiseksi. Tutustuin myös Theseuksen 

avulla muihin opinnäytetöihin, joissa oli käsitelty samantyylisiä aiheita mahdollis-

ten uusien aineistojen löytämiseksi.  

 

Aineistoa pohjatiedoksi löytyi myös internetistä hakusanoilla: infektiot tehohoi-

dossa, infektioiden torjunta tehohoidossa, tehohoito infektiot, sairaalainfektiot te-

hohoito. Internetin kautta löytyi mm. Duodecimin, Lääkärilehden ja Terveysportin 

artikkeleita ja tutkimuksia. Hakutuloksia kävin läpi ensin otsikkotasolla, joka rajasi 

aineistoja hyvin. Työhön valikoitui lopulta muutamia artikkeleita teorian tueksi näi-

den hakujen kautta.  

 

5.2.1 Sisäänotto – ja poissulkukriteerit 

Loin tietokantahauille sisäänotto- ja poissulkukriteerit, joiden perusteella aineistot 

valikoituivat työhön. (Taulukko 2.) Sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla valitut 

aineistot, jotka valikoituivat katsaukseen, on eroteltu tarkemmin omassa taulu-

kossaan. (Taulukko 3.) 

 

Taulukko 2.  Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

Sisäänottokriteetit Poissulkukriteerit 

- tutkimus on englannin tai 
suomenkielinen 

- tutkimus on julkaistu 2010 - 
2020 välillä 

- tutkimus on tieteellinen 

- tutkimus vastaa työn 
tutkimuskysymyksiin ja 
aiherajaukseen 

- tutkimus on tehty muulla 
kielellä kuin suomi tai englanti 

- tutkimusta ei ole julkaistu 2010 
- 2020 välillä 

- tutkimus ei ole 
kokonaisuudessaan saatavilla 

- tutkimus ei käsittele 
tehohoidossa ilmeneviä 
infektioita 

 

5.2.2 Kirjallisuuskatsaukseen hyväksytyt alkuperäistutkimukset 

Aineistossa mukana on neljä eurooppalaista, yksi kanadalainen ja kaksi suoma-

laista tutkimusta. Alta löytyvässä taulukossa on eroteltuna kaikkien katsaukseen 

mukaan valikoituneiden tutkimuksien keskeiset tiedot ja sisällöt.  
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Taulukko 3. Sisäänottokriteerit täyttävät tutkimukset, jotka on otettu mukaan katsaukseen. 

Nro Tekijä (t) Tutkimuksen keskei-
nen tavoite 

Aineisto Keskeinen tulos 

 
 
 
1. 
 
 

 
Finco, G., Musu, 
M., Landoni, G., 
Campagna, M., Lai, 
A., Cabrini, L., 
Sardo, S., Mura, P. 
& Galletta, M.  
 2018 

  
Tavoitteena arvioida 
käsihygienia ohjel-
man vaikutusta hen-
gityslaite infektioiden 
tasoon ja suuntauk-
seen tehohoidossa 

 
Dataa infektioista 
kerättiin  
01/13 - 08/13 väli-
senä aikana 3 Ita-
lian tehohoitoyksi-
köstä. 

 
Infektioiden määrä oli las-
kenut huomattavasti, yli 50 
%. Myös kuukausittainen 
infektiotaso oli laskussa. 

 
 
2.  

 
Di Filippo, A., 
Casini, A. & de Ga-
dio, A.R. 
2011 

 
Tutkittu erilaisten 
tuotteiden, hoitojen ja 
menetelmien vaiku-
tusta, joilla ehkäistä 
infektioita tehohoi-
dossa.  
 

 
Dataa kerätty 5 
vuoden ajan. 

 
Todettu tiettyjen tuotteiden 
olevan vaikuttavia infektioi-
den ehkäisyssä. 
 

 
 
 
3. 

 
Musu, M., Finco, 
G., Mura, P., Lan-
doni, G., Piazza, 
M.F., Messina, M., 
Tidore, M., Mucci, 
M., Campagna, M. 
& Galletta, M. 
2017 

 
Tutkimus, johtiko ter-
veydenhuoltohenkilö-
kunnalle kohdistettu 
hygieniaopetusoh-
jelma hoitoon liitty-
vien infektioiden ta-
soon ja suuntauk-
seen. 
 
 

 
Dataa kerättiin 5 
Italian tehohoito-
yksikössä 07/12 – 
08/14. 

 
Yleinen hygieniakäyttäyty-
minen sekä käsihygienia 
paranivat joka työyksi-
kössä. 

 

 
 
 
4.  
 
 
 

 
Koutzavekiaris, 
I., Vouloumanou, 
E.K., Gourni, 
M., Rafailidis, 
P.I., Michalopoulos, 
A. Falagas, M.E. 
2011 

 
Keskuslaskimokatet-
reihin kohdistuvien 
infektioiden ehkäisyn 
tietouden kartoitus ja 
koulutustarpeen arvi-
ointi 

 

Kysely lähetettiin 
345 lääkärille ja 
hoitajalle. Vas-
tausprosentti oli 
71,6 %. 

  
Teoreettista tietoutta tulee 
parantaa ja keskuslaskimo-
katetrien oikeaoppista, 
aseptista käsittelyä pitää 
harjoitella. 
 

 

 5. 

 
Sarnikivi, E., Toura, 
S., Arifulla, D. & 
Lyytikäinen O.  
2018 
 

 
Kartoitettiin hoitoon 
liittyviä infektioita 
sekä mikrobilääke-
hoitoja. 

 

Teho-osastojen 
potilaita 248 kpl 

 
Tehohoitoon liittyviä infekti-
oita todettiin yli 21 % poti-
laista. Yleisimpänä vaikeat 
yleisinfektiot ja keuhko-
kuume. 
 

 
 
 
6.  
 
 

 
 
Kärki, T. & Lyytikäi-
nen, O. 
2013 

 
Tarkoituksena saada 
yleiskatsaus hoitoon 
liittyvien infektioiden 
yleisyydestä ja laa-
dusta. 

 
 
59 suomalaista 
akuuttisairaalaa 

 
Infektioiden esiintyvyys oli 
suurin anestesiologian ja 
tehohoidon erikoisalalla, 
noin 18,5 %. Tutkimuksen 
avulla voidaan kehittää in-
fektioiden torjuntaa jat-
kossa. 
 

 
 
7. 
 

 
Despotovic, A., Mi-
losevic, P., Milo-
sevic, I., Mitrovic, 

 
Tutkimuksen tarkoi-
tuksena tutkia hoi-

 
Serbiassa kahden 
vuoden ajan 355 
potilasta, joilla oli 

 
Hoitoon liittyvä infektio to-
dettiin lähes 33 % poti-

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Falagas%2C%20Matthew%20E.%22%7C%7Csl~~rl','');
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N., Cirkovic, A., Jo-
vanovic, S. & Ste-
vanovic, G. 
 

toon liittyvien infekti-
oiden riskitekijöitä ja 
vaikutusta kuollei-
suuteen tehohoi-
dossa. 
 

hoitoon liittyvä in-
fektio.  

laista.  Infektioin syntyä en-
nustivat eri invasiivisten 
laitteiden (nenämahaletku-
jen, katetreiden tms.) käyttö 
ja kuolleisuuteen vaikuttivat 
mm. intubaatio sekä sai-
rauksista diabetes.  
 

 

5.3 Aineiston analysointi 

Aineiston keräämisen yhteydessä tapahtuu jo aineiston analysointia. Muistiinpa-

nojen, merkintöjen ja kategorioiden avulla tekstistä poimitaan tärkeimpiä huomi-

oita tutkimuskysymysten ja tutkimuksen kannalta olennaisilta osa-alueilta. Tär-

keimmät huomiot erottuvat muista muistiinpanoista, jolloin tutkimusprosessin 

kannalta tärkeät seikat on helpompaa palauttaa mieleen. Muut muistiinpanot aut-

tavat tutkijaa teorian luomisessa ja koko tutkimuksen kokonaisuuden hallitsemi-

sessa. Kategorioinnin avulla toimintojen ja tapahtumien auttaa käsitteiden luomi-

sessa ja analysoinnissa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 163-172) 

 

Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida laadullista eli kvalitatiivista aineistoa. 

Tätä menetelmää on käytetty niin sosiologiassa, psykologiassa, liiketaloustie-

teissä, viestinnän tutkimuksissa kuin hoitotieteellisten tutkimuksien aineistojen 

analysoinneissa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 165-166) Sisäl-

lönanalyysi voidaan määritellä  eri tavoin. Sillä voidaan kuvailla tutkittavaa ilmiötä, 

mutta myös luoda erilaisia kategorioita, käsitteitä tai malleja. Sen avulla voidaan 

myös hahmottaa suuriakin kokonaisuuksia ja selkiyttää eri aihepiirien ja osien 

suhteita. (Kyngäs, Elo, Pölkki, Kääriäinen & Kanste  2011, 139)  Sisällönanalyy-

sin tavoitteena on kuvata aineistojen sisältöä sanallisesti. Aineisto kuvaa tutkitta-

vaa asiaa tai ilmiötä ja aineiston analyysin tehtävänä on pyrkiä luomaan sanalli-

nen kuvaus asioista/ilmiöistä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 107-108) 

 

Aineiston analyysi toteutettiin teemoittevalla sisällönanalyysilla. Tutkimusten si-

sällöt ja aiherajaus muodostivat hyvän pohjan sisällön erittelylle. Aineistoista löy-

tyi paljon hyviä aiheita, jonka takia teemoittelu tuntui parhaalta tavalta lähestyä 

aineistoa tulosten saavuttamiseksi. Teemoittelussa korostuu esille tulevat aiheet, 

keskeisenä voidaan pitää aineiston pilkkomista, jäsentelyä ja teemojen vertailua. 
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Aineistosta pyritään etsimään tietyn teeman mukaisia näkökulmia ja näkökantoja. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 93) Teemoja eli keskeisiä aineiston osia muodostetaan 

aineistolähtöisesti seulomalla tekstistä haluttuja asioita. Erilaisten taulukoiden 

avulla voidaan tuoda ilmi, minkälaiset asiat aineistoissa ovat keskeisiä, jolloin 

näille asioille voi pohtia yhdistäviä teemoja. Teeman alle voidaan koota tekstistä 

kohtia, joissa kerrotaan halutusta asiasta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006) 

 

Aineiston analyysi alkoi varsinaisesti pilkkomalla aineistoa osiin. Alustavia tee-

moja muodostui aluksi tutkimusten otsikoiden perusteella. Aineistoa läpikäy-

dessä jäsentelyn kautta muodostui varsinaisia teemoja, jonka avulla aineistojen 

sisällöt jakautuivat myös pienempiin osa-alueisiin. Teemoittelun asiasanoiksi 

muodostuivat; infektiot, esiintyvyys, torjunta ja invasiiviset laitteet / hoitomuodot. 

(Taulukko 4.)  

 

Taulukko 4. Aineiston teemoittelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tähän tutkimukseen valikoitui mukaan seitsemän tieteellistä tutkimusta. Yksi Ka-

nadasta, neljä Euroopasta ja kaksi Suomesta. Mukaan otetuista tutkimuksista on 

tehty taulukko (Taulukko 3) josta käy ilmi tutkimuksen tekijät ja vuosi, tutkimuksen 
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keskeinen tavoite tai tarkoitus, aineisto sekä tiivistetysti tutkimuksen tulokset. Tut-

kimuksista etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin vertailemalla ja yhtenäistä-

mällä aineistoa sekä etsimällä teemojen mukaisia tekstikohtia aineistosta.  

5.4 Etiikka ja luotettavuus 

Usein laadullisen tutkimuksen tekijä tekee tutkimustaan yksin, jolloin tekijä voi 

niin sanotusti tulla sokeaksi omalle työlleen. Luotettavuuden arviointi perustuukin 

neljään kriteeriin; uskottavuuteen, siirrettävyyteen, riippuvuuteen ja vahvistetta-

vuuteen. Hoitotieteellisissä tutkimuksissa luotettavuudesta voidaan tuoda esiin 

tiettyjä seikkoja: Luotettavuutta voidaan arvioida laadullisen tutkimuksen osalta 

tutkimuksen tarkoituksen, asetelman, otoksen, analyysin, tulkinnan ja eettisyyden 

näkökulmista. Tutkijan on kuitenkin arvioitava itse, mitkä luotettavuuden kriteerit 

soveltuvat käytettäväksi tutkimuksen luotettavuuden arviointiin, koska kaikkia ar-

vioinnin kriteereitä ei voida käyttää kaikissa tutkimuksissa. (Kankkunen & Vehvi-

läinen-Julkunen 2017, 202-205) 

 

Kaiken tieteellisen toiminnan ytimenä voidaan sanoa olevan eettisyys. Niin hoito-

tieteellisissä kuin muidenkin alojen tutkimuksissa tutkimusetiikka ja sen kehittä-

minen ovat olleet keskiössä jo kauan. Tutkimusetiikka voidaan jakaa kahteen 

osa-alueeseen, tieteen sisäiseen ja tieteen ulkoiseen osaa. Sisäisellä osalla tar-

koitetaan tieteenalan luotettavuutta ja totuudellisuutta. Tähän kuuluvat tutkimus-

kohteen, tavoitteen ja tutkimusprosessin suhteen tarkastelu. Samalla on myös 

arvioitava kriittisesti omien perusteiden ja toimintatapojen osuutta eri näkökul-

mista. Yleisenä perusvaatimuksena voidaan pitää sitä, ettei tutkimusaineistoa 

väärennetä tai luoda tyhjästä. Ulkoisella tutkimusetiikan osalla tarkoitetaan alan 

ulkopuolisten seikkojen vaikutusta aiheen valintaan ja tutkintaan. Eettisyyden 

vaatimuksia on listattu mm. kahdeksan pykälän avulla: Älyllisen kiinnostuksen- , 

tunnollisuuden- ja rehellisyyden vaatimus, vaaran eliminointi, ihmisarvon kunni-

oittaminen, sosiaalisen vastuun vaatimus, ammatinharjoituksen edistäminen ja 

kollegiaalinen arvostus. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 211-212) 

 

Tämä opinnäytetyö on tehty noudattaen tieteellistä käytäntöä. Olen pyrkinyt huo-

lelliseen, tarkkaan ja rehelliseen lähestymistapaan niin teorian kuin tutkimusten 
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osalta. Työssä ei ole plagioitu muiden tekstejä tai keksitty asioita päästä. Tämä 

työ on pyritty kokoamaan niin, että kunnioitetaan alkuperäisiä tutkimuksia ja ar-

tikkeleita.  

 

Tiedonhaussa on keskitytty kriittiseen tarkasteluun ja työhön on valittu vain vali-

deja, tieteellisiä artikkeleita ja aineistoja luotettavista tietokannosta. Tutkimusky-

symykset ja aiheen rajaukset ovat ohjanneet aineistojen valintaa ja tarkastelua. 

Aineistojen sisällöt on luettu tarkkaan läpi ja pyritty laaja-alaiseen aiheen tarkas-

teluun. Tutkimusten ja artikkeleiden valinnat on tehnyt tekijä itse, joten joitain mer-

kittäviäkin tutkimuksia tai aineistoja on voinut jäädä huomaamatta ja näin ollen 

työn aineistosta pois. Aineiston analyysivaihe toteutettiin aineistolähtöisenä sisäl-

lönanalyysinä, kuitenkin unohtamatta teoriasidonnaista tyyliä.  

 

Tämän työn tekemisen kannalta kriittisin vaihe oli tiedonhaussa ja sen onnistu-

misessa. Sain opastusta Lapin ammattikorkeakoulun kirjaston tietoasiantuntijalta 

eri tietokantojen käyttöön ja sitä kautta tieteellisten artikkelien hakuun. Haastetta 

tiedonhakuun toi artikkelien moninaisuus. Tutkimuksia löytyi paljon, mutta aiheen 

rajaus huomioiden, jouduin paljon läpikäymään hakutuloksia ja rajaamaan aihe-

piirin ulkopuolelle jääviä aineistoja pois. Englanninkielisiä tutkimuksia oli tutki-

muksen tekijän vaikea suomentaa sanastollisten haasteiden takia. Muutama tut-

kimus kuitenkin löytyi katsaukseen, jotka saatiin tarkasteltua kielellisistä haas-

teista huolimatta.   
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

Kärki & Lyytikäinen (2013) toivat ilmi tutkimuksessaan, kuinka suomalaisissa sai-

raaloissa olevissa tehohoitoyksiköissä hoitoon liittyvien infektioiden osuus oli 

suuri, noin 20 %, verrattuna muihin erikoisaloihin tai vuodeosastoihin. Myös Sar-

nikivi ym. (2018) olivat saaneet samansuuntaisia tuloksia liittyen hoitoon liittyvien 

infektioiden määrään tehohoitoyksiköissä. Yleisesti potilaat, jotka olivat monisai-

raita ja ikääntyneitä, sairastuivat hoitoon liittyvään infektioon hoitojakson aikana. 

Keuhkokuume nousi yleisimmäksi hoitoon liittyväksi infektioksi tehohoidossa ylei-

sinfektion ohella.  

 

Hoitoon liittyvät hengityselininfektiot ovat tavallisia ja yleisiä tehohoidossa. Niiden 

tiedetään vaikuttavan selvästi elämänlaatuun sekä kuolleisuuteen, mutta lisää-

vän myös kustannuksia pitkien sairaalahoitojen takia.  (Musu ym. 2017; Finco 

ym. 2018) Suuri osa tehohoitoon liittyvistä infektioista on hengityselimiin liittyviä. 

Hyvällä käsihygienialla näitäkin infektioita on saatu vähennettyä. (Finco ym. 

2018) Di Filippo, Casini & de Gaudio (2011)  uskovatkin perusperiaatteiden ole-

massaoloon. Henkilökunnan koulutukset liittyen yleiseen teoriaan sekä hengitys-

koneiden käyttöön tukivat infektioiden torjunnan hyviä tuloksia. Finco ym. (2018) 

toteuttaman käsihygieniaohjelman tulosten perusteella hyvin toteutettua käsihy-

gieniaa voidaan pitää myös tehohoidon kulmakivenä, jonka hyvällä toteutuksella 

vähennetään infektioiden määrää. Erityisesti invasiivisten laitteiden käyttö, hen-

gityshoidot sekä diagnostiset menettelyt ovat suuria riskitekijöitä ventilaatto-

ripneumonian kehittymisen kannalta. Kädet toimivat pääväylänä mikro-organis-

mien levittämisessä. Di Filippo, Casini & de Gaudio (2011) tutkimuksessa huomi-

oitiin myös erilaisten menetelmien ja tuotteiden vaikutukset hyvään aseptiseen 

toimintaan liittyen. Erityisesti suun hoidon tärkeys hengityslaitehoidossa olevan 

potilaan kohdalla nousi suureen rooliin infektioiden kannalta.  

 

Samaisen käsihygieniaohjelman avulla hengitystieinfektiot vähenivät yli 50 % sa-

malla kun keskimääräinen kuukausittainen infektiotaso laski. Niinpä hyvin toteu-

tettu käsihygieniaa voidaankin pitää ensisijaisena keinona hoitoon liittyviä infek-

tioita vastaan. (Finco ym. 2018)  Musu ym. (2017) tutkimus liittyi opetusohjel-

maan, joka keskittyi yleiseen hyvään infektioiden ehkäisytapaan. Ohjelmassa oli 
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samoja piirteitä kuin Finco ym. (2018) tutkimuksessa. Molemmissa keskityttiin 

pääsääntöisesti käsihygieniaan ja sen toteuttamiseen. Infektioiden määrää eten-

kin eri katetrien osalta saatiin laskettua ja yleisesti infektiotasoa laskettua.  

 

Koutzavekiaris ym. (2011) selvittivät kyselytutkimuksella lääkäreiltä ja sairaan-

hoitajilta Kreikan tehohoitoyksiköissä keskuslaskimokatetrien yhteyttä infektioihin 

ja kuolleisuuteen. Keskuslaskimokatetreita pidettiin myönteisenä ympäristönä ja 

alustana bakteerien muodostumiselle ja infektioiden synnylle. Infektioiden torjun-

taa pidettiinkin välttämättömänä hyvän hoidon kannalta. Di Filippo, Casini & de 

Gaudio (2011) toivat ilmi myös huomioita katetrien ja kanyylien käyttöön liittyen. 

Tärkeimmäksi huomioksi he nostivat hyvän hoidon suunnittelun ja toteutuksen. 

Hyvään hoitoon katsottiin kuuluvan myös se, ettei mikään kanyyli tai katetri ole 

potilaalla tarpeettoman kauan tai käyttämättömänä infektioiden torjunnan kan-

nalta. Koutzavekiaris ym. (2011) sekä Despotovic ym. (2020) katsoivat tutkimuk-

siensa perusteella tarpeelliseksi parantaa hoitohenkilökunnan teoreettista tietä-

mystä erityisesti keskuslaskimokatetreihin ja VAP:iin liittyen. Erilaisten koulutus-

ohjelmien, infektioiden ehkäisytoimenpiteiden ja toistuvien arviointien avulla pi-

täisi lähteä hoitamaan tehohoidossa esiintyvää infektio ongelmaa. Myös Di Fi-

lippo, Casini & de Gaudio (2011) sekä Despotovic ym. (2020) olivat samaa mieltä 

lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan koulutuksista infektioiden ehkäisyssä tehohoi-

dossa. Heidänkin mielestään oli tärkeää ylläpitää aseptisia taitoja, aseptisia tek-

niikoita laitteiden käytössä sekä pukeutumisessa. Musu ym. (2017) totesivat tut-

kimuksessaan, että palautetta yleisestä hyvästä hygieniasta ja sen noudattami-

sesta pitäisi antaa ja ylläpitää kestosuorituspalautteen avulla. Samalla pidempi 

aikainen uskollisuus hygienian suuntaviivoihin edistyisi.  

 

Tulokset muotoutuivat Mindmap - kartan avulla. Kartta toimi tutkimusten analy-

soinnin pohjana, jonka kautta tulokset rakentuivat tekstiksi. Mindmap liitteenä. 

(Liite 1.) 
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7 YHTEENVETO 

Olin asettanut opinnäytetyölleni kaksi tutkimuskysymystä, joiden kautta lähdin ra-

kentamaan yhteenvetoa. Ensimmäisessä kysymyksessä tarkasteltiin yleisellä ta-

solla, mitä infektioita tehohoidossa esiintyy.  

 

Ylipalosaari ym. (2011) mukaan tehohoidossa esiintyy ns. sisäsyntyisten tekijöi-

den, kriittisesti sairaan sairausprosessiin liittyvien tekijöiden sekä kajoaviin hoito- 

ja tutkimustoimenpiteisiin liittyvien tekijöiden aiheuttamia infektioita. Sisäsyntyi-

siin tekijöihin ei voida vaikuttaa infektioiden torjunnan avulla, koska näihin lukeu-

tuvat mm. perussairaudet sekä niihin käynnissä olevat hoidot, ikä sekä aliravitse-

mustila. Suuri osa infektioista muodostuu kajoavien hoitojen sekä valvontalaittei-

den käytön kautta.  

 

Hoitoon liittyviin infektioihin kuuluvat verisuonikatetri peräiset infektiot, hengitys-

laitehoitoon liittyvät infektiot, haavoihin liittyvät infektiot, katetriperäiset infektiot ja 

infektioeristykset. Kaikista tutkimuksista kävi ilmi, kuinka ventilaattoripneumonia 

eli VAP on kaikkein yleisin tehohoidon aikana kehittyvä infektio.  

 

Toisena tutkimuskysymyksenä työssä oli, kuinka infektioita voi torjua. Tulosten 

perusteella tehohoidon kulmakivenä voidaan pitää hyvää käsihygieniaa. Oikea-

oppisella käsihygienialla voidaan vähentää huomattavasti infektioita, joita kehit-

tyy herkästi tehohoitojaksojen aikana. Hoitoon liittyvien infektioiden takia hoito-

jaksot pitkittyvät ja lisäävät näin ollen kustannuksia terveydenhuollossa. (Musu 

ym. 2017; Finco ym. 2018)  

 

Despotovic ym. (2020) sekä Koutzavekiaris ym. (2011) toivat tutkimuksissaan 

ilmi, kuinka infektioita oli muodostunut erilaisten invasiivisten laitteiden, kuten ka-

nyyleiden kautta potilaille tehohoidossa. Useilla tehohoitopotilailla oli kyseisiä lait-

teita käytössä, kuitenkin hoitoa ajatellen välttämättöminä.  

 

Suomessa hoitoon liittyvien infektioiden osalta seuranta on isossa roolissa infek-

tioiden torjuntaa ajatellen. Seuranta on kuitenkin paljon sairaaloiden omissa kä-
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sissä, vaikka THL vaatiikin osallistumaan erilaisiin tutkimuksiin ja kyselyihin ta-

saisin väliajoin. SIRO-ohjelma kerää kokoon ilmoitettuja tietoja infektioista, jotka 

ovat syntyneet eri yksiköissä sairaalahoidossa ollessa. Euroopan laajuisen pre-

valenssitutkimuksen tuloksista pystyi hyvin vertailemaan eri yksiköiden välisiä ti-

lastoja myös eri maiden välillä. Tehohoitoyksiköt nousivat myös tämän tutkimuk-

sen osalta ykköseksi hoitoon liittyvien infektioiden osalta. (Lyytikäinen, 95) 

 

Koutzavekiaris ym. (2011), Di Filippo ym. (2011) kuin myös Musu ym. (2017)  ja 

Despotovic ym. (2020) totesivat tutkimuksissaan, kuinka infektioiden ehkäisyn 

teoreettista osaamista pitäisi parantaa. He olivat myös samaa mieltä siitä, että 

aseptisia taitoja pitäisi pitää yllä kouluttautumalla, harjoittein sekä palautteen an-

non avulla.  
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8 POHDINTA 

8.1 Tulosten merkitys hoitotyölle 

Kaikki tutkimukset sekä aineistot, joita käytin työssäni, pitivät sisällään saman 

ajatuksen; aseptisen työtavan sekä käsihygienian merkityksen. Käsien pesun ja 

hyvän käsidesinfektion tärkeys korostuivat hyvin vahvasti kaikilla osa-alueilla. In-

fektioiden torjunta tehohoidossa vaatii yhteistyötä niin potilaiden, hoitohenkilö-

kunnan kuin vierailijoidenkin osalta.  

 

Koulutuksien, opetusohjelmien sekä palautteen annon hoitoon liittyvien infektioi-

den torjunnassa voisi olla todella hyödyllistä. Koko maassa voisi olla yhtäläiset 

suuntaviivat, joiden mukaan toimittaisiin niin koulutuksien kuin aseptisen työsken-

telynkin osalta. Ehkä näillä keinoin voisi saada infektioiden määrän laskuun myös 

tehohoidossa? 

 

Hoitotyössä infektioiden torjuminen ja aseptinen toiminta ovat jo opiskeluaikana 

vahvasti painotettu osa-alue. Kaiken pohjana on hyvä aseptiikan omaksuminen 

ja -omatunto. Töitä tehdessä osa asioista voi kuitenkin unohtua, minkä takia pe-

rusasioitakin olisi hyvä kerrata tasaisin väliajoin.  

8.2 Oma oppiminen 

Opinnäytetyötä aloittaessani minun oli vaikeaa päästä vauhtiin ja saada kiinni ai-

heesta. Ehdin jo aloittamaan kertaalleen kirjoittamisen, kun huomasin kuinka olin 

edennyt aivan väärään suuntaan.  

 

Ajatuksena oli tehdä työ yksilötyönä, jotta voisin työstää sitä oman aikatauluni 

mukaisesti. Aikataulutus nousikin suureksi kynnykseksi kolmivuorotyötä teke-

vänä ja pienten lasten äitinä. Myöskään tämän hetken maailman tilanne koronavi-

ruksen osalta ei helpottanut aikataulusta tai kirjoitusmahdollisuuksia. Suurimpana 

haasteena koinkin aikataulutuksen sekä pikkulapsiarjen, kolmivuorotyön ja kirjoit-

tamisen yhdistämisen.  
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Aloitin opinnäytetyön intoa uhkuen keväällä 2020. Aiheena infektiot tehohoidossa 

kiinnostivat kovasti meneillään olevan tehohoidon harjoittelun ja kesätyöpaikan 

kautta. Ajatukseni aiheen rajauksesta oli alkuun hieman hämärä, mutta se selkiy-

tyi, kun aloitti kirjoittamisen. Halusin kirjoittaa kirjallisuuskatsaus menetelmällä 

työni, koska aiheen tutkiminen kiinnosti laaja-alaisesti ja halusin koota tietoa yk-

siin kansiin, josta voisi lukea kuinka infektioita voi torjua tehohoitotyössä. Opin-

näytetyö eteni alussa hitaasti ja usko tahtoi loppua tekemiseen ajanhallinnallisten 

ongelmien ja työn keskellä. Opettajan ohjausta en osannut hyödyntää alkukes-

kustelua enempää, mikä olisi voinut olla kyllä tarpeen. Rikkonainen kirjoitustahti 

kuitenkin hankaloitti asiaa omalla kohdallani.  

 

Suurimpana opittuna asiana nostaisin esiin sen, kuinka laaja kokonaisuus opin-

näytetyö on ja kuinka paljon se vaatii suunnitelmallisuutta, aikataulutusta sekä 

motivaatiota, mutta myös kiinnostusta valittua aihetta kohtaan.  

8.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet 

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen (2017) toivat kirjassaan esille tutkimuksen 

tulevaisuuden haasteiden seikkoja. Tutkijat, tutkimus työskentely, tutkimusyhteis-

työ, tutkimusasetelmat, tutkimuksen säännöllinen arviointi ja olemassa olevan tie-

don hyödyntäminen vaativat kehittämistä aina uudelleen. Tieto ja taito kehittyy, 

jonka johdosta saadaan luotua uusia näkökulmia ja toimintatapoja.  

 

Koko työn ytimenä oli hoitoon liittyvien infektioiden torjunta tehohoidossa. Tutki-

muksien ja teorian valossa keskeiseksi teemaksi nousi hyvin toteutettu käsihy-

gienia ja aseptiikkaosaaminen. Nämä luovat pohjan hyvälle potilasturvallisuu-

delle ja infektioiden torjunnalle. Monessa tutkimuksessa tuli myös esiin koulutuk-

sen, palautteenannon sekä valvonnan merkitys esimerkiksi käsihygienian osalta.  

 

Opinnäytetyötä tehdessä mieleen nousikin uusia ideoita, joita tutkia aiheeseen 

liittyen mm. käsihygienian toteutusta ja jo tutkittua käsidesinfektio aineen kulu-

tusta. Tämä työ kuitenkin keskittyi nyt pelkästään infektioiden torjuntaan. Edellä 

mainituista saisi kokonaan oman tutkimuksensa joka liitettynä tähän työhön tai 

kokonaan uutena tuotoksen. 
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LIITTEET 

Liite 1 Mindmap-kartta tuloksista 
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Liite 1. Mindmap - kartta tuloksista 

 


