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Pääkirjoitus

Mahdottomuuksien kauppa

”ensin tulee taito, sitten tulee 300 metriä he-
vosenpaskaa ja sitten muita asioita”, lausui 
jalkapallovalmentaja Jyrki Heliskoski hiljattain 
radiossa.

mistä koostuu taito? taito tehdä asioita no-
peasti, tehokkaasti ja taito päästä tavoiteltuun 
lopputulokseen. taito on osaamista. taitoa ar-
vostavat kaikki, taidottomuus on puute. taitoa 
ei saada geeneissä eikä syntymälahjana. taitoa 
ei synny ilman harjoittelua. Joillakin taito syntyy 
helposti, toisilla taidon saavuttaminen vie pitkiä 
aikoja. aina taitoa ei edes saavuteta. taito vaatii 
harjaannusta. olemme kaikki jossakin taidotto-
mia. voiko olla taitoa terveydenhuollossa ilman 
tietoa?

miksi pohdin näitä itsestäänselvyyksiä? kah-
desta syystä. ensimmäinen liittyy siihen, että tätä 
kirjoittaessani ovat juuri alkaneet jalkapallon eu-
roopan mestaruuskisat. taito näkyy kentällä. tai-
to ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti ottelun 
voittoa. Jalkapallossa yksilön taitoa tärkeämpää 
on joukkueen taito. Jalkapallossa sattumallakin 
on osuutensa; aina ei parempi voita. kuitenkin 
hyvälle joukkueelle onnekkaita sattumia tulee 
useammin kuin huonolle.

toinen syy miksi käsittelen taitoa sairaa-
lahygienialehden pääkirjoituksessa liittyy ter-
veydenhuoltoon, omaan työhöni sairaalassa.  
työpaikallani organisaatiot ovat suuressa myller-
ryksessä. organisaatiokaaviot muuttuvat lähes 
viikkottain, ihmisiä kilpailutetaan avainpaikoista, 
uusia nimiä ilmaantuu keskeisiin tehtäviin ja 
uusia virkanimikkeitä avainkohtiin. organisaa-

tion yhtenä tavoitteena on olla maailman paras 
ja uudet johtajat ovat luonnollisesti maailman 
parhaita. tulee mieleen lihapiirakkamainos 
Helsingin kauppatorilta: meillä on maailman 
parhaat, euroopan toiseksi parhaat ja suomen 
kolmanneksi parhaat lihapiirakat (tai johtajat tai 
terveydenhuolto). totean kuin kekkonen aika-
naan: niin on, jos siltä näyttää.

taitavan joukkueen rakentamisen ansiot kuu-
luvat yleensä valmentajalle. valmentajan tehtävä 
on koota joukkue, ei kaikkein parhaimmista, vaan 
kuhunkin tehtävään sopivimmista pelaajista. 
Jalkapallossa lapsuudessa alkaneet ”harkat ja 
pelit” tuottavat  kullekin paikalle reilussa kym-
menessä (lue >15) vuodessa sopivimmat pelaa-
jat: vankat puolustajat oman maalin edustalle, 
ahneet maalintekijät kärkkymään vastustajan 
maalia. valmentaja vastaa kokonaisuudesta 
jalkapallossa, johtajat terveydenhuollossa. ter-
veydenhuollossakin ratkaisee joukkueen taito, 
eivät yksilön taidot; paitsi tietenkin käänteisesti, 
huonoista pelaajista (eli esimerkiksi huonoista 
lääkäreistä tai hoitajista) ei koskaan voi tulla 
hyvää joukkuetta. 

terveydenhuollon julkisessa keskustelussa 
ei juurikaan puhuta taidosta. terveydenhuollon 
taito ei synny hetkessä, niin kuin ei huippujal-
kapalloilijakaan ole syntymätaitava. tarvitaan 
harjoitusta, terveydenhuollossa koulutusta, jo-
ka jalostaa maailman parhaat peruskoululaiset 
maailman parhaiksi terveydenhuollon ammatti-
laisiksi. sairaalahygieniapäivät Hämeenlinnassa 
olivat osa tätä koulutusta, taitoon ”sparrausta”.  
koulutuksen lisäksi tarvitaan kokemusta, ei 
kukaan opi pelamaan jalkapalloakaan kirjoista 
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lukemalla ja koulutuspäivillä istumalla. kun kou-
lutus ja kokemus yhdistyvät, syntyy parhaimmil-
laan tuo taito. meillä ei ole varaa tehdä huonoa 
jälkeä. oikein käytettynä taito on ainoa tie, joka 
tuo kaivattuja säästöjä. Hoitoon liittyvien infek-
tioiden torjunta on terveydenhuollon keskeistä 
ja eniten säästöjä tuovaa taitoa.

aale tynnin lastenrunossa ”mahdottomuuk-
sien kauppa”, todetaan: ”...siellä on purkeissa 
tieto ja taito”. mahdottomuuksien kauppa on 
runoilijan mielikuvitusta. ei ole purkkia, josta 
tieto ja taito voidaan ammentaa. on vain tuo 
Heliskosken mainitsema 300 metrin matka, joka 
on tarvottava terveydenhuollossakin. tuloksena 
syntyy taito. 

veli-Jukka anttila
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vuosituhannen vaihtuessa alkoivat puhaltaa 
uudet tuulet hoitoon liittyvien infektioiden eh-
käisyssä. sairaalainfektioita on alettu korostaa 
voimakkaasti potilasturvallisuutta vaarantavina 
tekijöinä [1]. vastuuseen on haettu enenevästi 
poliittisia päättäjiä ja sairaaloiden ja laitosten joh-
toa eikä pelkästään sairaalahygieniaihmisiä [2]. 
Jotta nämä tahot reagoisivat, sairaalainfektioiden 
ei vaan terveydelliset vaan myös taloudelliset 
vaikutukset on tiedettävä entistä tarkemmin [3]. 
sairaalainfektioille vaaditaan julkista raportointia 
jotta väestö, potentiaaliset potilaat, voi tehdä 
omalta kannaltaan viisaita valintoja [1]. sen 
tiedämme, että ainakin Yhdysvalloissa väestö 
kertoo asettavansa hoitopaikkaa valitessaan 
sairaalan infektiolukuja tärkeämmäksi vain siistin 
sairaalan ja puhtaan lääkärin [4].

Britanniassa maanlaajuinen selvitys näytti, 
että noin joka kymmenes sairaalahoitoon tulija, 
kirurgisilla osastoille jopa joka seitsemäs, saa 
hoidon aikana haitan [5]. Lähes joka sadannelle 
kaikista potilaista jää pysyvä haitta. tässä ra-
portissa infektiohaitta oli selvästi yleisin. tuoreet 
suomalaiset, valtakunnallisen sairaalainfektio-
ohjelman (siro:n) tulosten pohjalta lasketut 
luvut näyttävät, että suomessa noin 800.000 
hoitojaksoa tuottaa lähes 50.000 sairaalainfek-
tiota ja 5.000 kuolemaa vuosittain [6]. Lähes 
800 kuolemista on potilaan perustilanteen kan-
nalta ”tarpeettomia”.  sairaalainfektioiden tuoma 
itsenäinen kuolemanlisä tunnetaan. sepsis, 

ventilaattorihoitoon liittyvä keuhkokuume ja leik-
kausalueen infektio, kukin noin kaksinkertaistaa 
potilaan riskin kuolla [7]. riskin lisäys on suurin 
nuorilla ja äkillisesti sairastuneille kuten vamma-
potilailla. sairaalainfektio on yleisin kuolinsyy 
teho-osastoilla [8].

Mitä tilastot kertovat?

on monia tilastoja, joista voi yrittää hahmottaa 
sairaalainfektiota potilasturvallisuuskysymyk-
senä. näiden tiedoissa on tulkintaongelmia. 
Potilasvakuutuskeskuksen korvaamista potilas-
vahingoista 1990-luvulla neljännes oli sairaalain-
fektiota. nyt vuosittain korvataan 2.400 vahinkoa 
ja niistä vain 8% on sairaalainfektioita. muutos 
johtuu siitä, että ennen puhtausluokka 1:n jälkei-
set leikkausinfektiot korvattiin automaattisesti. 
nykyään potilaan yksilölliset riskiä suurentavat 
tekijä voivat estää korvauksen. infektioita kulkee 
myös leikkausten jälkeisten komplikaatioiden 
kyydissä, ja puolet korvatuista vahingoista 
on toimenpiteiden jälkeisiä. myös vahinkojen 
siedettävyysrajaa eli potilaan omavastuuta on 
korotettu. 

taYs:n potilasasiamiehelle tulee kolmisen-
sataa yhteydenottoa vuosittain. niistä neljän-
nes koskee potilasvahinkoasioita, mutta vain 
2% infektiovahinkoja (julkaisematon havainto). 
Yhden infektiolääkärin vuosien mittaan anta-
mista lausunnoista Potilasvakuutuskeskukselle 

Sairaalainfektiot ja potilasturvallisuus

Jukka Lumio
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ja terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle yli 
puolet koski sairaalainfektiota. niistä puolestaan 
lähes 90% koski leikkauksen jälkeisiä infekti-
oita (taulukko 1). Lausunnoista seitsemässä 
aiheena oli moniresistentti ”sairaalabakteeri”. 
kuudessa näistä asia oli se, että anojan mielestä 
häneltä oli bakteerin kantajuuden perusteella 
evätty tarpeellinen hoito tai hänen vapauttaan 
oli asiattomasti rajoitettu. vain yhdessä oli ky-

se hyvityksen hakemisesta hoitojakson aikana 
saadusta tartunnasta.

Laki velvoittaa sairaaloita seuraamaan 
sairaalainfektiolukujaan. taYs:ssa sairaalan 
lääketieteellisen tason virallisiksi mittareiksi 
on hyväksytty sairaalainfektioiden prevalens-
si (vallitsevuus) ja leikkaushaavainfektioiden 
ilmaantuvuus 30. leikkauksen jälkeiseen päi-
vään mennessä. nämä tiedot hygieniahoitajat 

Kuva 1. Sairaalainfektioiden prevalenssi ja 
leikkaushaavainfektioiden insidenssi leik-
kauksen jälkeiseen päivään 30 mennessä 
(kotikysely) TAYS:ssa vuosina 1995 – 2007 
[julkaisematon tieto].

Lausunnon pyytäjä / asiatyyppi Potilasvakuutuskeskus Terveydenhuollon oikeusturvakeskus Yhteensä

Sairaalainfektio 53 (66%) 13 (33%) 66 (52%)

     - leikkausinfektio 49 (92%) 9 (69%) 58 (88%)

     - mrsa / vre* 5 2 7 

Kotona tapahtunut infektio 27 26 53

YHTEENSÄ 80 39 126

 * mrsa = metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus, vre = vankomysiinille resistentti enterokokki.

Taulukko 1. Jukka Lumion antamat asiantuntijalausunnot vuosina 1994 – 2008.

keräävät vuosittain otantoina useista tuhansista 
potilaista. näitä tietoja voidaan pitää varsin tark-
koina, koska infektiot määritetään hyväksytyin 
kriteerein ja arvioijat ovat kokeneita. tällöinkin 
ne ovat parempia näyttämään kehityssuuntaa 
kuin absoluuttista tasoa. vertailu toisen sairaa-
lan vastaaviin lukuihin on vaikeaa. taYs:ssa on 
liikennevaloperiaate. kansainvälisten julkaisujen 
perusteella on laitettu "punaisen" rajaksi sairaa-
lainfektioiden vallitsevuudelle (prevalenssille) 13 
% ja haavainfektioiden ilmaantuvuudelle (insi-
denssille) 8 %. useana vuonna on jouduttu pu-
naisen valon vuoksi etsimään vielä tarkemmilla 
menetelmillä luvuille selitystä (kuva 1). 

Onnistuuko ehkäisy?

Jos sairaalainfektioille ei olisi mitään tehtävissä, 
ei asiasta kannattaisi juuri puhua. useat tutki-
mukset ovat antaneet hyvin yhteneväisen vas-
tauksen. noin kolmasosa sairaalainfektioista on 
ehkäistävissä monitoimisella kajoamisella (inter-
ventiolla) [9,10,11,12]. samalla moniresistenttien 

Sairaalainfektiot ja potilasturvallisuus
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bakteerien kuten metisilliinille resistentin Staphy-
lococcus aureuksen (mrsa:n) ja laajakirjoisia 
betalaktaamaaseja tuottavien gramnegatiivisten 
sauvabakteerien (esBL:n tuottajien) tartunnat 
ovat puolittuneet [11,12]. näissä tutkimuksissa 
käsihygienian tehostaminen on aina ollut kes-
keinen interventio. teho on saatu käsihuuhteen 
kulutuksen kaksinkertaistumisella, esimerkiksi 
määrään 30 litraa tuhatta potilashoitopäivää kohti 
[12]. tutkimusten heikkous on ollut se, että ne on 
tehty kohorttitutkimuksina ja tutkimusjaksot ovat 
yleensä olleet peräkkäisiä, ei samanaikaisia tai 
yksiköissä ristiin vaihtuvia (”cross-over”). 

Rakenteista apua?

ainakin moniresistenttien bakteerien ehkäisyssä 
strategiat nojaavat myös potilaan hoitamiseen 
yksin tai kohortissa yhdessä muiden samaa 
bakteeria kantavien kanssa. tämä vaatisi 
sairaaloilta runsaasti 1- ja 2-hengen huoneita 
omine pesutiloineen. niiden puute on kaikkialla 
euroopassa suuri [13], eikä suomi ole poikkeus. 
on ollut kovin vaikea tutkimuksin osoittaa, miten 
suuri itsenäinen merkitys huone-eristyksellä on 
[14,15,16,17].  tutkimusten pohjalta voitaneen 
kuitenkin sanoa, että huone-eristäminen ei auta, 
ellei käsihygienian ja muiden hygieenisten toimi-
en kattavuutta saada hyväksi. on myös selvää, 
että rakenteiltaan puutteellisessakin sairaalassa 
voidaan potilasturvallisuuden kannalta toimia 
paremmin tai huonommin. Potilaiden eristämis-
tarve on kuitenkin syytä huomioida jokaisessa 
korjaus- ja rakennussuunnitelmassa. 

terveydenhuollon palvelurakenteet vaikutta-
vat myös potilasturvallisuuteen. 

useassa tutkimuksessa eri lääketieteen aloilta 
on todettu suurten toimintalukujen ja siten suuren 
kokemuksen parantava hoidon laatua. vaativien 
toimintojen keskittäminen on myös taloudellisten 
tekijöiden ajama suunta.

englannin Health Care Protection agencyn 
vuoden 2007 raportissa [18] esitettiin lukuja, 
jotka osoittivat isojen keskusten lonkka- ja pol-
viproteesileikkausten suurten määrien olevan 
suhteessa pieniin leikkausinfektiolukuihin. erot 
olivat suuria. infektio-osuudet vaihtelivat yksiköit-
täin 0:sta 6 %:iin. Yli 500 leikkausta vuodessa 
tekevissä yksiköissä infektioiden insidenssi oli 
säännöllisesti pienempi kuin 2%.  

Pitäisikö sairaalainfektiolukujen 
olla julkisia?

sairaalainfektioiden seurannan julkisuusperiaate 
leviää todennäköisesti vääjäämättä suomeenkin. 
Yhdysvaltojen useissa osavaltioissa ja englan-
nissa sairaaloiden ilmoitusvelvollisuus on jo 
laissa. vuositilastoissa sairaalainfektiolukujen, 
ehkäisykäytäntöjen toteutumisen ja moniresis-
tenttien bakteerien leviämismäärän on oltava 
yleisönkin saatavissa esimerkiksi internetin 
kautta [1,18]. tällä painostetaan sairaaloita kil-
pailemaan laadulla. tietysti taustalla on myös 
pyrkimys infektioiden vähentämiseen ja yhteis-
kunnan säästöihin. suoraan vertailukelpoiset 
sairaaloiden infektioprosentit ovat useimmiten 
kohtuuton tavoite potilasmateriaalien suuren 
vaihtelevuuden vuoksi. siksi seurattava ja jul-
kistettava piirre on useimmiten ehkäisyprosessin 
onnistuminen. toisin sanoen se, miten hyvin 
tehokkaiksi osoitettuja, ”näyttöön perustuvia” 
ehkäisykeinoja käytännön työssä toteutetaan 
(taulukko 2).

Ehkäisystä ”nyyttejä” ja nyyteille valvojia?

ventilaattoreihin liittyvien keuhkokuumeiden ja 
keskuslaskimokanyyleihin liittyvien sepsisten 
ehkäisemiseksi tehtävistä toimista on tehty pro-
sessin seuraamiseen soveltuvia kokonaisuuksia. 
englannin kielellä tällaisista kokonaisuuksista 
käytetään termiä ”bundle”. se voidaan kääntää 
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esimerkiksi "nyytiksi" tai "kimpuksi"(erilaisia 
toimia). sairaaloissa, jotka näitä "nyyttejä" käyt-
tävät, niiden toteutumista seuraa osaston henki-
lökuntaan kuuluva ja erityisesti tähän tehtävään 
nimetty hoitaja. Hän tuottaa raportteja, jotka hän 
lähettää sairaalahygieniayksikköön käsittelyä 
varten. näin on esimerkiksi teho-osastojen 
keuhkokuumeet ja sepsikset saatu paikoin lähes 
loppumaan [19]. näiden infektioiden osalta on 
alettu puhua jopa nollatoleranssista. "nyyteis-
sä" sairaalahygieeniset toimet ovat hyvässä 
ja oikeassa seurassa tekijöinä muiden hoitoon 
liittyvien turvallisuusasioiden kuten lääkehoitojen 
toteutumisen rinnalla. tässä korostuu se, että 
sairaalainfektioiden ehkäisyssä on yksinkertai-
sesti kyse osaamisesta ja ammattitaidosta, ei 
yleisestä siisteydestä.

näyttöön perustuvia "ehkäisynyyttejä" käyte-
tään monessa maailman- tai maanlaajuisessa 
potilasturvallisuuteen tähtäävässä ohjelmassa. 
tällaisia ovat esimerkiksi Yhdysvaltojen ”save 
100,000 Lives in 2 Years” –kampanja [20] ja 
maailman terveysjärjestön ”the First World 
Challence for Patient safety” [21].

Mistä ja kuinka paljon erityisosaajia?

on helppo huomata, että monet esitetyistä pa-
rannuksista vaativat henkilöresursseja ja tietysti 
silloin rahaa. valitettavasti tällä hetkellä erityi-
sesti henkilökuntakuluja näytetään kartettavan 
suomen kaltaisissa maissa, joissa työntekijän 
työturva on suuri. sairaalainfektioiden ehkäi-
syyn on suomessa väkeä kolmella portaalla: 
1) erityisosaajia (hygieniahoitajia ja infektiolää-
käreitä), 2) osastojen hygieniayhdyshenkilöitä 
(sairaanhoitaja, "link-nurse") ja 3) tekemässä itse 
hoitotyötä ja lääketieteellistä työtä. kolmas ryhmä 
on infektioiden ehkäisyn kannalta tärkein. Poti-
laita hoitavat ovat lopultakin ainoat, jotka voivat 
suoraan vaikuttaa infektioturvallisuuteen.

vähiten huolissaan on syytä olla sairaalainfek-
tioiden ehkäisyyn osoitettujen erityisasiantunti-
joiden määrästä. ilmeisesti suomalaiset sairaalat 
ovat tässä suhteessa jopa hyvää eurooppalaista 
tasoa, vaikka suositusten mitoitukset harvoin 
täyttyvät (kuva 2). useissa suomen sairaaloissa 
on hygieniayhdysjäsenjärjestelmä. Yhdysjäsenet 
ovat osastojen omia sairaanhoitajia. Heille on 
usein tarjolla sisäistä koulutusta ja he päässevät 
muita hoitajia helpommin ulkopuolisiin hygie-

Mitattava asia Mitä mitataan ja raportoidaan

antibioottiprofylaksi kirurgiassa

missä leikkauksissa
mikä antibiootti
antibiootin annon ajoitus
antibioottiprofylaksin kesto

kirurgiset infektiot uusien sairaalahoitojaksojen määrä leikkauksen jälkeisen infektiot takia, ilmaantuvuus

kirurgiset infektiot

antibioottiprofylaksi
oikea karvojen poisto
Leikkauksen jälkeinen verensokerin hoito
Leikkauksen jälkeinen ruumiinlämmön hallinta

verisuonikanyylin asennus ja hoito
Hygieniaohjeiden noudattaminen asettamisessa ja käsittelyssä
kanyylin tyven infektiot
Bakteremioiden insidenssi

ventilaattoreihin liittyvä keuhkokuume Prosessin onnistuminen (pään kohoasento, limakalvojen hoito, potilaan päivittäinen herättely 
ja koneesta vieroituksen harkinta, tromboosi- ja vatsahaavaprofylaksi)

mrsa, vre ja esBL tartuntojen insidenssi hoidon aikana

Clostridium difficle -ripuli insidessi

Taulukko 2. Esimerkkejä mitattavista ja julkisesti raportoitavista sairaalainfektioiden ehkäisyyn 
liittyvistä hoitoprosessin osista Yhdysvalloissa [1,18]. 
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niakoulutustilaisuuksiin. Yhdysjäsenet toimivat 
kuitenkin osastolla hygienia-asioissa lähes aina 
muun toimensa ohella ja saattavat olla kolmi-
vuorotyössä. näin heillä ei ole mahdollisuutta 
niihin tehtäviin, joita heiltä infektioturvallisuuden 
osalta voisi edellyttää. Heidän tulisi olla sisäisiä 
kouluttajia ja ohjaajia ja heidän tulisi seurata 
"nyyttien" osien toteutumista olivatpa toimet 
selkeinä "nyytteinä" tai levällään. Heidän tulisi 
ottaa kantaa potilaiden huonesijoitteluun sekä 
käsihygienian ja siivouksen toteutumiseen. Hei-
dän tulisi raportoida prosessien onnistumisesta 
sairaalahygieniayksikköön. näiden tehtävien hy-
vä hoitaminen vaatisi joko kokopäiväistä paneu-
tumista tai vähintään paria työpäivää viikossa. 
tämä merkitsisi useilla osastoilla todennäköistä 
vapauttamista vuorotyöstä ja menetetyt tulot olisi 
ehkä korvattava palkanlisällä erityisosaamisesta 
ja erityistehtävistä. Japanilaisessa sairaalassa 
päätoimisten hygieniayhdyshoitajien (”link-nur-
se”) käyttöönotto puolitti mrsa:n leviämisen 
osastoilla endeemisessä tilanteessa [22].

on vaikea kuvitella ettei "nyytitys" ja nyyttien 
toteutumisen seuranta voisi onnistua suomen 

sairaaloissa. se näkyy onnistuvan Pietarilaises-
sa ravintolassakin. nevski Prospektin talossa 
nro 42 on ravintola, jonka vessan siivous on 
nyytitetty. Ympäri vuorokauden joku tarkistaa 
15 minuutin välein lavuaarin, pöntön ja lattian 
siisteyden sekä paperin ja saippuan riittävyyden. 
Hän vahvistaa työnsä nimikirjoituksellaan seinäl-
lä olevaan listaan.  Listan yläreunassa ravintola 
johto perustelee tämän käytännön sillä, että se 
arvostaa asiakkaiden turvallisuutta ja vähentää 
näin heidän infektioriskiään (!). 

Sairaanhoitajien liiallinen työpaine 
on potilaan riski?

eniten on syytä olla huolissaan jos hoitotyötä 
tekevien hoitajien työtakka on liian suuri eli 
osastolla on liikaa potilaita hoitajatyövuoroa 
kohti. Huoli on aiheen johtuipa niukkuus sitten 
säästösyistä tai siitä, ettei koulutettuja hoitajia 
ole riittävästi tarjolla. sairaanhoitajatyöpanok-
sen ja potilasmäärän suhteen vaikutuksista 
alan tutkijat ovat yhtä mieltä. Hoitajien niukkuus 
vaikuttaa potilasturvallisuuteen [23]. Yhdessä 
raportissa haastateltiin 28 tämän alueen tutkijaa. 
kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että jos hoitajia on 
niukasti, potilastyytyväisyys kärsii. kymmenen 
eniten ääniä (vähintään 24/28 tutkijaa) saaneen 
alimitoituksen tuoman haitan joukossa oli kolme 
sairaalainfektiotyyppiä.

edellä kuvatun kyselytutkimuksen jälkeen 
julkaistiin laaja yhdysvaltalainen selvitys (130 
sivua) hoitajamitoituksen ja potilaan hyvinvoin-
nin ja turvallisuuden välisistä suhteista. katsaus 
oli näyttöön perustuva ja siinä oli tehty meta-
analyysejä 96 eri tutkimuksen tuloksista [24]. 
suurempi hoitajamäärä potilasta kohden vähensi 
kuoleman riskiä ja sairaalainfektioita. erityisesti 
hyvä hoitajamitoitus vähensi keuhkokuumeita, 
leikkaushaavainfektioita ja sepsiksiä (taulukko 
3). vähäisemmän infektioriskin ja kuolemanris-
kin tuo myös se, että hoitajista suurempi osa on 
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Kuva 2a. Hygieniahoitajien mitoittaminen 
suhteessa sairaansijoihin. Amerikkalaiset ja 
Eurooppalaiset suositukset (harmaat pilarit) 
ja niiden toteutuminen (raidalliset pilarit) [13] 
(SENIC ja CDC = amerikkalaiset suositukset, 
ESCMID = eurooppalainen suositus)
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täysin koulutettuja, että hoitajien vaihtuvuus on 
pieni (ei pätkätöitä), että ylityötunteja on vähän, 
sekä se, että hoitajat ovat tyytyväisiä ja itsenäi-
siä työssään. 

osaston potilaskuormitusaste on yhteydessä 
hoitajamäärään. se ei ole kuitenkaan aivan sama 
asia. mrsa-bakteerin leviämisen intensiteetin 
on todettu seuraavan tarkoin osaston potilas-
kuormitusta. Yhdessä raportissa korrelaatio 
oli lineaarinen. alhaisimman ja korkeimman 
kuormituksen vaiheissa leviämisriskissä oli 
kaksinkertainen ero [25]. suomalaisesta ter-
veyskeskuksesta raportoitiin, että siellä osaston 
kuormitusta onnistuttiin vähentämään sisäisin 
järjestelyin [26]. tässä projektissa ainoastaan 
erityisen kotiuttajatiimin käyttäminen oli keino, 
joka selvästi soveltuu myös erikoissairaanhoi-
don sairaaloihin. muut keinot kuten kuntoutus, 
päätoiminen osastonlääkäri ja erikoislääkärin 
palkkaaminen ovat sairaaloissa jo toteutettukin, 
eikä tunnu uskottavalta että näitä lisäämällä 
päästäsi pienempään potilaskuormaan.

Lopuksi

alkaneella vuosituhannella sairaalainfektiot 
ovat saaneet niille kuuluvan aseman potilastur-
vallisuustekijänä. sairaalahygienia ei toteudu 
pelkästään erikoisasiantuntijoiden voimin. näitä 
osaajia tarvitaan kuitenkin toimia edistämään 
ja seuraamaan. torjunnan uuteen ja ”näyttöön 
perustuvaan” strategiaan kuuluu infektioiden 

Kuva 2b. Sairaalainfektioiden ehkäisyyn 
omistautuneet lääkärit suhteessa sairaansi-
joihin. Eurooppalaiset suositukset ja niiden 
toteutuminen. [13] (ESCMID = eurooppalainen 
suositus)

INFEKTIOTYYPPI Riskikerroin hyvin mitoitetuissa vs. huonosti mitoitetuissa 95% luottamusväli

sairaalakeuhkokuume 0,75 0,60 – 0,95

Leikkaushaavainfektio 0,80 0,68 – 0,94

sepsis

     teho-osasto 0,58 0,36 – 0,91

     kirurginen osasto 0,71 0,71 – 0,93

Taulukko 3. Hoitaja-potilas –suhteen vaikutus potilaan infektioriskiin näyttöön perustuvan 
katsauksen ja 96 tutkimuksesta tehdyn meta-analyysin mukaan [22]. Vuodeosastolla analyysissä 
käytettiin jaottelijana 5 ja teho-osastolla 2,5 potilasta hoitajatyövuoroa kohti. 

ehkäisykeinojen infektiotyyppikohtainen "nyytittä-
minen" ja ehkäisytoimien ja "nyyttien" saaminen 
osastojen omaan seurantaan, valvontaan ja 
raportointiin. strategiaan kuuluu myös osastojen 
ylikuormituksen välttäminen ja hoitohenkilö-
kunnan vajeen välttäminen. Jotta tavoitteeseen 
päästään, sairaanhoidon johdon on vahvasti 
sitouduttava priorisoimaan sairaalainfektioiden 
ehkäisy ja heidän on tarvittaessa oltava valmiit 
hankkimaan lisäresursseja.  on epätodennäköis-
tä että pelkät hallinnolliset päätökset ja sisäiset 
painopistesiirrot ovat riittäviä. tarvitaan poliittis-
ten päättäjien ja rahan myöntäjien tuki. Laskun 
maksaja on viime kädessä myös edun saaja. 
väestön potilaiden oikeuksien toteutumiseksi 
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tarvitaan avoimutta tiedottamisessa. ennen kuin 
johtoa ja päättäjiä voi menestyksellä lähestyä 
on oltava sairaalakohtaisesti valmis tekemään 
luotettavia kustannus-vaikuttavuus –laskelmia. 
sairaalainfektioiden ehkäisy on osoitettava talo-
udellisesti kannattavaksi. sitä se onkin kaikkien 
sitä käsittelevien tutkimusten valossa, kun tarkas-
tellaan laatuun suhteutetun elinvuoden (QaLY:n) 
hintaa. samalla kun raha on otettava vakavasti, 
potilaita hoitavien on muistettava että syvin syy 
sairaalainfektioiden ehkäisemiselle ei ole rahan 
säästö vaan terveyden edistäminen.
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terveydenhuollon tilat ovat jatkuvassa muutos-
paineessa, varsinkin erityissairaanhoidon nope-
asti kehittyvien vaatimusten vuoksi. samalla suuri 
osa kiinteistökannasta on ikääntymässä, osa 
päässyt huonoon kuntoonkin niiden vaativaan 
käyttötarkoitukseen suhteutettuna.

sairaalatilojen on palveltava sekä potilaiden 
paranemista että itse hoitotyötä mahdollisimman 
tehokkaasti ja taloudellisesti. niiden on oltava 
terveellinen ja viihtyisä paranemisympäristö ja 
työpaikka. tästä syystä tilojen on oltava mah-
dollisimman hyvässä kunnossa ja joustavia 
tarvittaviin muutoksiin. erityisen haastavaa on 
toteuttaa nämä vaatimukset toimivien sairaaloi-
den olemassa oleviin tiloihin.

vaLsai-hanke (2005-08) syntyi vastaamaan 
näkyvissä olevaan uudistamisen tarpeeseen. 
Hankkeeseen koottiin asiantuntemus tervey-
denhuollon toimintaympäristöstä ja tutkimusken-
tästä. Hanke on osa tekesin terveydenhuollon 
laatua ja tuottavuutta kehittävää FinnWell-
ohjelmaa tuoden siihen kiinteistönäkökulman. 
toteuttajatahoina ovat olleet työterveyslaitos, 
teknillinen korkeakoulu/sotera insituutti ja Lvi 
-laboratioro, vtt rakennus ja yhdyskuntatek-
niikka ja kti kiinteistötieto oy sekä Pohjois-
Pohjanmaan, Pohjois-karjalan, Pohjois-savon ja 
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit. Lisäksi mukana 

VALSAI - Valtakunnallinen
sairaalakiinteistöjen kehittämishanke

Pirjo A. Korhonen

oli yrityksiä (skanska, are, Halton, Fläkt Woods, 
iss Proko, insinööritoimisto o.Granlund, kardex, 
siemens, Philips, aberdeen Property investors, 
saint-Gobain ecophon) sekä varsinais-suomen, 
Pirkanmaan, Helsingin ja uudenmaan sekä 
keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit ja Hel-
singin kaupunki (terveyskeskus, rakennus- ja 
kiinteistövirasto).

VALSAI hankkeen tulostavoitteiksi
asetettiin:

1. menettelytavat sairaanhoitopiirin pitkän 
tähtäimen toiminnallisen suunnittelun ja 
tilantarpeiden yhdistämiselle.

2. menettelytavat sairaalayksiköiden hoitopro-
sessien suunnittelun sekä tilojen suunnittelun 
yhdistämiselle. ratkaisumallit hankesuunnit-
telulle.

3. runko teknisille suunnitteluohjeille ja käyttä-
jävaatimuksille erityisesti korjauskohteisiin, 
mutta on sovellettavissa myös uudisraken-
tamiseen. Perusteita rakentamisen, talotek-
niikan ja työpisteiden tuotekehitykselle.

4. arviointimalli terveydenhoidon kiinteistöille.
5. uusi malli kiinteistöjen korjausprosessille.
6. toimintamallit kiinteistöjen johtamiseen ja 

omistamiseen.
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Kiinteistöjohtaminen osana
terveydenhuollon johtamista

erityisen tärkeää on saada kiinteistöjohtami-
nen osaksi terveydenhuollon johtamista – niin 
keskeisiä resursseja hoitotyölle ovat sen vaa-
timat toimitilat. suunnittelu- ja korjausprosessit 
on nykyistä paremmin integroitava toiminnan 
suunnitteluun, lähtien terveydenhuollon pitkän 
tähtäyksen suunnittelusta yksityiskohtaisiin toi-
mintaprosesseihin. 

Työkaluja ja toimintamalleja

Hankkeessa syntyi konkreettisia työkaluja ja 
toimintamalleja hoitoprosessien ja tilasuunnit-
telun vuorovaikutukseen, kiinteistöjen tekniseen 
arviointiin ja korjausprosessin toteuttamiseen. 
useita näistä pystyttiin projektin aikana pilotoi-
maan käytännössä.

Tavoitteiden mukaisten kuuden osatehtävän roolit osana terveydenhoidon kiinteistöjen 
uudistamisprosessia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehitystarpeita ja haasteita 

Hanke kehitti voimakkaasti osapuolten näkemyk-
siä loi hyvän pohjan jatkokehitykselle. tarpeita 
muutosprosessien edelleen kehittämiseksi on 
runsaasti näkyvissä, samoin tuotekehitystarpeita 
ja haasteita jatkotutkimukselle. toiminnan jatku-
vuus pyrittiinkin varmistamaan jo hankkeen aika-
na. myös tulosten kaupallinen hyödyntäminen ja 
kansainvälistäminen on jatkossa tavoitteena.

työn tulokset tulevat palvelemaan merkittä-
västi edessä olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamista.

Hankkeen loppuseminaari pidettiin torstaina 
17.6.2008, säätytalolla Helsingissä. 

Lisätietoa asiasta www.ttl.fi/valsai 

Pirjo a. korhonen, 
erityisasiantuntija/projektipäällikkö

työterveyslaitos, 
Laadukas sisäympäristö -teema



122 Suomen Sairaalahygienialehti 2008; 26: 122-128

Taustaa

työvaatetuksen käyttöä määräävät terveyden-
huolto- ja työsuojelulait sekä elintarvikelaki (1). 
työntekijä- ja työnantajajärjestöjen antamassa 
suojavaatesopimuksessa määritellään ne terve-
ydenhuollon ammatit, joissa on oikeus ja myös 
velvollisuus käyttää työnantajan tarjoamaa ja 
huoltamaa työasua. työasuun kuuluu työpuku 
tai -takki, joissakin työpisteissä jalkineet ja sukat. 
(2). työasun riittävän tiheä vaihtoväli edesauttaa 
myös henkilökohtaisen hygienian toteutumista.

työasun tarkoitus on estää omien vaatteiden 
likaantumista, suojata roiskeilta, vereltä ja muilta 
eritteiltä sekä estää tartuntoja potilaasta työn-
tekijään tai työntekijästä potilaaseen. työnteki-
jän asiallinen pukeutuminen on tärkeää, koska 
sairaala on palvelulaitos ja potilaat arvioivat 
annetun hoidon laatua myös henkilökunnan pu-
keutumisen perusteella. (3). työvaate viestittää 
ammattitaitoa, ”tieteellisyyttä”, luotettavuutta, 
siisteyttä, hygieenisyyttä sekä kuulumista tiet-
tyyn työyhteisöön (4). valkoinen väri symboloi 
puhtautta. Jo 900-luvulla intialainen lääketieteen 
korkea edustaja susruta kirjoitti, että ”lääkärin 
on pukeuduttava puhtaisiin vaatteisiin, hänen 
on oltava sileäksi ajeltu ja hänen on leikatta-
va kyntensä. Hän käyttäköön valkoista takkia, 
kulkekoon sandaaleissa sauva tai päivänvarjo 
kädessään, osoittakoon lempeyttä jokaiselle ja 
näyttäköön hyväntahtoiselta”. (5).

Britannian tilanne

Britannian terveysministeri alan Johnson linjasi 
syksyllä 2007 toimenpiteitä miten sairaalainfek-

tioita torjutaan. kaksi keinoa oli ylitse muiden: 
käsihygienia ja käsivarret paljaiksi. määräys 
”bare below the elbows” astuu voimaan 1.3.2008. 
Britannian pääministeri Gordon Brown määräsi 
mrsa:n torjuntakeinoksi edellä mainittujen toi-
menpiteiden lisäksi, että kaikkien sairaaloiden 
osastot tulee puhdistaa ja desinfioida tehokkaasti 
(”deep clean”). Desinfektiota ja lääkäreiden 
pukeutumista luvattiin valvoa ja pääministeri 
lupasi tarvittaessa tuplata valvontaan tarvittavien 
ylihoitajien määrää. (6).

Pitkään ei tarvinnut odottaa vastalauseiden 
myrskyä. kuusi lääkäriä kirjoitti Lancet -lehden 
sivuilla eriäviä mielipiteitään asiasta. ilmoitet-
tiin, että tähän on tultu, kun sairaaloiden tehok-
kuusvaatimukset suurine potilasvirtoineen ovat 
aiheuttaneet ylikuormitusta osastoilla ja epäin-
himillisiä olosuhteita potilaille. osastojen sulkua 
ja niiden yksitellen tapahtuvaa desinfektiota ei 
pidetty järkevänä, koska desinfektio ei poista 
rakenteellisia virheitä. Bakteerit palaavat potilai-
den mukana desinfektion läpikäyneille osastoille. 
(7). kloorittomat desinfektioaineet saattavat jopa 
ruokkia itiöitä Clostridium difficile -tapauksissa 
(8). kukaan kirjoittajasta ei uskonut, että infektiot 
vähenevät paljaiden käsivarsien avulla (7).

Ruotsin tilanne

ruotsissa sosiaalihallitus (socialstyrelsen) 
julkisti 10.12.2007 päivätyt säännöt (sosFs 
2007:19) tavanomaisista varotoimista terveyden- 
ja sairaanhoidossa. säännöt astuivat voimaan 
pari viikkoa myöhemmin. säännön 2 §:ään on 
kirjattu terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa 
työskentelevän henkilökunnan vastuuta vähentää 
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hoitoon liittyviä infektioita lähihoidossa, tutkimuk-
sissa ja sairaanhoidossa tai ollessaan suorassa 
kontaktissa potilaisiin. Henkilökunnan vaatetuk-
sen pitää olla lyhythihainen ja se on vaihdettava 
päivittäin tai tarvittaessa useammin. käsivarret 
pitää olla koruista ja kelloista vapaita. kädet on 
desifioitava käsihuuhteella ennen jokaista kon-
taktia potilaaseen ja sen jälkeen. kädet on de-
sinfioitava ennen suojakäsineiden käyttöä ja sen 
jälkeen. näkyvästi likaantuneet kädet on pestävä 
vedellä ja saippualla ja kuivattava hyvin ennen 
desinfektiota. muoviesiliinaa tai suojatakkia on 
käytettävä, jos on mahdollista altistua eritteille tai 
muulle biologiselle materiaalille. kertakäyttöisiä 
käsineitä on käytettävä eritekontakteissa ja sil-
loin, jos on mahdollista altistua eritteille tai muulle 
biologiselle materiaalille. suojakäsineet riisutaan 
heti työvaiheen jälkeen ja ne on vaihdettava eri 
työvaiheiden välillä. (9).

työvaatekeskustelu alkoi jo ennen kuin sosi-
aalihallitus ehti julkaista sääntönsä. koko syk-
syn 2007 aikana ruotsin lehdet olivat täynnä 
kirjoituksia aiheesta. vastalauseiden myrsky oli 
luettavissa jokaisessa Dagens medicin -lehden 
numerossa. Perusterveydenhuollon lääkärit 
purnasivat eniten asiasta. Pyykin määrää ja 
kustannuksia päiviteltiin, arvioitiin keskiverto 
terveyskeskuksen pyykin maksavan neljännes 
miljoona kruunua. Potilaat eivät enää tunnista 
lääkäreitä muista ammattikunnista, vaatetusta 
on haukuttu smurffivaatetukseksi jne. (10,11). 
Jopa yleislääkäreiden yhdistys sFam (svensk 
förening för allmänmedicin) aikoo tapella rajusti 
yleislääkäreiden oikeudesta työskennellä sivii-
livaatteissa. Yhdistys perusteli vastustustaan 
sillä, että uudistus ei vähennä infektioita, koska 
infektiofrekvenssi on jo nyt nolla perustervey-
denhuollossa. vain pesukustannukset kohoai-
sivat, lisäksi uudessa vaatteessa on liian pienet 
taskut eivätkä potilaatkaan tunnistaisi lääkäriä. 
sosiaalihallituksen kannanotto oli tyly – oikea 
vaatetus tai tulee sakkoja. (12). sosiaalihalli-

tukselta on tulossa sääntöjen selitysosa, jossa 
tarkennetaan mm. mikä on potilaslähtöinen työ ja 
mikä on ambulanssihenkilökunnan rooli. sFamin 
puheenjohtaja annika eklund-Grönberg vaatii 
selvitystä siitä, mikä on päivittäisen pukuvaihdon 
kustannukset ja miten perusterveydenhuollon 
potilas tästä hyötyy. (13).

uudistus on saanut myös puoltajia, jotka kat-
sovat, että ei ole kyse vaatetuksesta vaan siitä, 
että uudistuksen vastustajilla on huono identi-
teetti ja itsetunto. Puoltajien mielestä vastustajat 
eivät ymmärrä tavanomaisia varotoimia pitkästä 
koulutuksestaan huolimatta, eivät kunnioita 
potilaita eivätkä ota vastuuta hoitoon liittyvien 
infektioiden ehkäisystä. (14). valtakunnallinen 
hygieniahoitaja kerstin mannerquist ja erikois-
lääkäri karin tegmark Wisell smittskyddetista 
ovat joutuneet puolustuskannalle. He todisteli-
vat, että mrsa ei tartu vain sairaaloissa, useita 
tartuntoja on tapahtunut avohoidossa. Lääkäri-
takeista otetuissa viljelyissä on kasvanut mm. 
mrsa:ta ja mikrobit säilyvät hengissä kuukau-
sia. mannerquist ja tegmark ihmettelevät, miksi 
lyhythihaista vaatetusta on niin vaikeaa käyttää 
potilastyössä. Heidän mielestään on järjetöntä, 
että potilas infektoituu, kun henkilöstö ei noudata 
tavanomaisia varotoimia. (15).

ruotsissakin on keskustelu käynyt varsin 
kuumana. Yksi mies hygieniahoitaja sivaltaa uu-
distuksen vastustavaa lääkäriä sanomalla, että 
lääkäri on ymmärtänyt hygieniasta hyvin vähän, 
kun edelleen uskoo käsien pesuun. ruotsissa ei 
ole myöskään liian hyvää hygieniaa, vaan se on 
puutteellista ja joskus peräti olematonta. Lääkä-
rin väitetään vaihtavan takkiaan kerran kuussa 
ja säästävän näin paljon rahaa työnantajalleen. 
Hygieniahoitajan mielestä olisi ollut parempi 
jättää navettavaatteet ylle. (16).

Yksi piirilääkäri on 20 vuoden terveyskeskus-
kokemuksella käyttänyt 15 vuotta solmioita. Hän 
on pyrkinyt ilahduttamaan potilaita mitä erikoi-
simmilla solmioilla ja nyt potilaat katsovat häntä 
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karsaasti, kun lääkäreitä on leimattu likaisiksi. 
Hänen mielestään perusterveydenhuollossa on 
paljon muita tärkeämpiä asioita kuin hygienia 
ja vannoi, että sormuksista hän ei ainakaan 
luovu. (17).

sosiaalihallitus on esittänyt, että lääkärit 
eivät saa riittävästi tietoa hygieniasta. Lääkärit 
eivät kuulu tiiviisti mihinkään osastoon ja he 
osallistuvat vain omiin klinikkameetingeihin. He 
eivät osallistu koulutustilaisuuksiin, johon muu 
henkilökunta osallistuu. (18). Halmstadissa on 
jo vuonna 2006 vaihdettu lääkärintakki hygieeni-
simpiin piképaitoihin, joista on tullut suuri muoti. 
Lääkäreiden uusi vaatetus antaa sairaalalle hy-
gieenisen nosteen. (19).

Mitä Suomessa?

Lastentautien emeritusprofessori kauko kouva-
lainen kirjoitti vuonna 2005 suomen Lääkärileh-
dessä, että puhdas ja asiallisin väliajoin vaihdettu 
takki ei ole infektioriski. Lääkärintakki on riittävän 
pitkä ja valkoisen takin ja lääkäriyden kytkeminen 
toisiinsa on tarkoitettu palvelemaan potilaan 
parasta. takki symboloi lääkärin pyrkimystä 
mahdollisimman virheettömään työhön potilaan 
parhaaksi. Potilaalla on oikeus tunnistaa lääkäri 
muista ammattikuntien edustajista. (20).

Pirkko Hietanen kiteytti asian vuonna 2007 
suomen Lääkärilehden pääkirjoituksessa niin, 
että lääkärintakki selkeyttää lääkärien ja hoi-
tajien erilaisia rooleja, ja se yleensä palvelee 
myös hoitoa. Hänen mukaan lääkärintakki ei 
jouda roskakoriin, pyykkikoriin sen sijaan vähän 
useammin. (21).

Henkilösuojauksen konsultti maarit kaihlanen 
tampereen teknisestä yliopistosta ja Helsingin 
yliopistosta vaati Pieksämäen Lehdessä puh-
dasmateriaalit myös sairaaloihin henkilökunnalle 
ja potilaille (22). Hygieniahoitajat maire Liikka ja 
tiina tiitinen sekä myyntipäällikkö Pekka an-
dersson kirjoittivat samaan lehteen vastineen, 

jossa totesivat infektioiden torjunnan koostuvan 
mm. käsihygieniasta, hygieenisistä työtavoista 
ja välineiden huollosta (23).

Onko näyttöä?

autoritäärisyys, jota lääkärintakkikin on ajateltu 
korostavan, ei ole tätä päivää (24). takin tie-
detään kuitenkin herättävän turvallisuudentun-
netta erityisesti vanhemmissa potilaissa (25). 
Berminghamissa tutkittiin 100 lääkärin takkeia. 
Staphylococcus aureusta kasvoi lääkärintakkien 
hihoissa ja taskujen ympärillä. takkien käyt-
töajalla ei ollut yhteyttä mikrobikasvuun, sen 
sijaan käyttöasteella oli yhteyttä: kirurgeilla oli 
kontaminoituneempia takkeja kuin yleislääkäreil-
lä. tutkimuksen perusteella suositeltiin takkien 
vaihtoa vähintään kerran viikossa ja muoviesi-
liinan käyttöä haavahoidossa. (26).

usa:ssa kolonisoitui/infektoitui 38 potilasta 
mrsa:lla yliopistosairaalassa. Potilashuoneista 
otettiin yhteensä 350 pintanäytettä mm. latti-
asta, vuodevaatteista, yöasuista, yöpöydästä 
ja verenpainemittareista. mrsa:ta kasvoi 73 
%:ssa pintanäytteistä, kun potilaalla oli mrsa:n 
aiheuttama infektio ja 69 %:ssa, kun potilas 
oli kolonisoitunut mrsa-mikrobilla. Hoitajien 
työvaatteista 65 % oli kontaminoitunut, jos he 
olivat suorittaneet aamutoimet potilaille, joilla oli 
mrsa:ta haavassa tai virtsassa. (27).

usa:ssa istutettiin 22 grampositiivista baktee-
rilajia (metisilliinille resistenttiä Staphylococcus 
aureusta / metisilliinille herkkää Staphylococcus 
aureusta, metisilliinille resistenttejä koagulaasi-
negatiivisia stafylokokkeja / metisillinille herkkiä 
koagulaasinegatiivisia stafylokokkeja, vankomy-
siinille reistenttejä enterokokkeja / vankomysii-
nille herkkiä enterokokkeja) eri materiaaleille. 
Jokaista mikrobia laitettiin 104–105  vahvuuksis-
sa puuvillalle (100%), puuvilla (60%) – polyester 
(40%) seokselle, polyesterille (100%) ja poly-
propyleenille (100%). stafylokokit ja enterokokit 
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säilyivät hengissä päiviä, jopa viikkoja työtakkien 
ja sairaalavaatteiden kangasmateriaaleissa. 
vaihteluväli oli 1–90 päivää. enterokokit sel-
viytyvät hengissä pidempään kuin stafylokokit. 
Pisimpään mikrobit elivät polyesterista ja muista 
synteettisistä materiaaleista valmistetuissa kan-
kaissa. tutkimuksessa todettiin puuvilla hygiee-
nisemmäksi kuin uudet materiaalit. todettiin, että 
pitkät hihat sekä väliverhot voivat olla mahdollisia 
infektiolähteitä. (28).

Japanissa oli todettu, että hoitajien hilkkoja 
ei pestä yhtä usein kuin työpukuja. Hilkoissa oli 
runsaasti mikrobeja ja mikrobien määrään vai-
kutti, missä hoitaja työskenteli ja miten kauan 
hilkkaa oli käytetty. tutkimuksen päätelmänä 
oli, että hilkkoja ei tulisi käyttää, jos niiden ainoa 
tarkoitus on symboloida naissukupuolta olevaa 
työntekijää. Hilkat muodostavat kasvualustan 
mikrobeille, jotka voivat aiheuttaa hoitoon liittyviä 
infektioita. (29).

solmioiden on todettu kolonisoituvan tau-
dinaiheuttajilla (mm. Staphylococcus aureus ja 
mrsa) ja niissä on samat mikrobit kuin potilai-
den haavoissa. taudinaiheuttajat pysyvät sol-
mioissa niin kauan, että tartunnat ovat mahdol-
lisia. solmioita pestään harvoin, jos ollenkaan. 
edinburghissa 40 lääkäristä 70 % ei koskaan 
pessyt solmiotaan ja 30 %:lla oli keskimäärin 
yli 20 viikkoa aikaa edellisestä solmion pesusta 
(30,31).

Henkilöstön vaatetuksessa oleva Staphylo-
coccus aureus tartunta-annos on 50-kertainen 
verrattuna ilman välityksellä siirtyvään tartunta-
annokseen (32). Hoitajien työpuvuista on viljelty 
Staphylococcus aurreus, Clostridium difficile 
ja vre -mikrobeja sekä ennen työvuoroa että 
työvuorojen jälkeen (33). englannissa terveysmi-
nisteriölle tehdyssä review -raportissa todettiin, 
että terveydenhuollon työntekijöiden työvaatteet, 
myös valkoiset takit, kontaminoituvat asteittain 
käyttäjiltä siirtyvillä, suhteellisen viattomilla 
mikrobeilla sekä eri taudinaiheuttajakykyisillä 

bakteereilla sairaalan ympäristöstä ja potilaista 
(34,35). työvaatteiden pesuprosessin eri vai-
heet poistavat ja/tai tuhoavat kaikki taudinaihe-
uttajat. Pestyn työvaatteen välityksellä ei siirry 
taudinaiheuttajia, ei edes kotikoneella pestyn 
vaatteen välityksellä (34). Pesulämpötilan tu-
lee olla yli 60 0C, jotta se tappaa sieni-itiöt ja 
enterokokit (36).

Pitääkö työasua suojata? infektio-osastolla 
englannissa eristettiin Staphylococcus aureusta 
puuvillatakeista (12,6 %), muoviesiliinoista (9,2 
%) ja hoitajien työvaatteista (15 %). Gramnegatii-
visia mikrobeja eristettiin työvaatteesta harvoin. 
työasujen edestä mikrobeja eristettiin harvem-
min, jos oli käytetty muoviesiliinaa kankaisen 
suojatakin sijaan. (37). muoviesiliina vähentää 
30-kertaisesti työasun likaantumista (38) ja työ-
vaatteiden mikrobimäärää ja sitä kautta vaattei-
den välityksellä tapahtuvaa tartuntariskiä (39).

Lääkäri ulla ransjö pohti jo 1970-luvulla 
vaatetuksen välityksellä siirtyvien tartuntojen 
ehkäisyä. Hän totesi tutkimuksessaan, että 
kangas läpäisee mikrobeja hankauksessa. 
myös tyköistuva suojavaatetus lisäsi mikrobi-
en siirtymistä alusvaatteista suojavaatetuksen 
läpi. ei edes partikkelitiheä suojavaatetus es-
tänyt mikrobien siirtymistä potilaasta toiseen. 
Hän kehitti kosketustartunnan ehkäisemiseksi 
palovammapotilaille tarkoitetun katosta auki 
olevan muoviteltan. Hän tutki partikkelimääriä ja 
vertasi kumpi on tehokkaampi teltan käyttö vai 
muoviesiliinat yhdistettynä käsineiden käyttöön. 
Staphylococcus aureusta irtosi hoitajista enem-
män teltassa kuin käytettäessä muoviesiliinaa 
ja käsineitä. (40–42).

Hammaslääketieteen opiskelijoiden työtakki-
en hihoihin ja rintaan teipattiin milliporesuodatti-
met. Yhteensä 26 henkilön suodattimet viljeltiin 
hammashoitojen jälkeen. Hihoissa oli tilastolli-
sesti merkitsevästi enemmän pesäkkeitä porauk-
sen jälkeen verrattuna hampaiden tutkimiseen. 
rinnassa esiintyneissä pesäkemäärissä ei ollut 
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tilastollisesti merkitsevää eroa, oliko porattu vai 
vain tutkittu hampaita. mikrobipesäkkeiden mää-
rä oli suurempi hihoissa kuin takkien rinnassa 
ja määrät olivat vielä suuremmat porauksessa, 
hammaskiven poistossa ja hampaiden kiillotuk-
sessa kuin hampaita tutkittaessa. (43).

Joka kuudennen potilaan (17 %) verisuonisiir-
teen ottokohdan jalan haava infektoitui vuonna 
2001 sahlgrenska sjukhusetissa Göteborgissa. 
vuodeosastoilla kiellettiin sormusten, kellojen ja 
pitkien hihojen käyttö. muoviesiliinaa piti käyttää 
aina lähihoidossa. ovien aukaisua laskettiin 
tapahtuvaksi leikkausostolla jopa 120 kertaa 
tunnissa, tähänkin puututtiin. infektiofrekvenssi 
laski vuodessa 11,5 %:iin. (44).

Yhteenveto

infektioiden torjunta perustuu tartuntareittien 
katkaisuun. infektioiden torjunta edellyttää 
hyvää käsihygieniaa ja aseptisia työtapoja. 
siihen kuuluu myös asiallinen pukeutuminen ja 
suojainten käyttö lähihoidossa. käsihygienian 
merkitys infektioiden torjunnassa on kiistaton. 
toistaiseksi vahva tieteellinen näyttö puuttuu 
työvaatteiden osuudesta tartuntojen leviämises-
sä. työvaatteiden on todettu kontaminoituvan 
potilastyössä ja mikrobien on todettu säilyvän 
työvaatteissa hengissä niin kauan, että tartunnat 
ovat mahdollisia. näin ollen omien villatakkien 
käyttö tai työvaatteiden alta paljastuvat omat 
vaatteet kuten t-paidat ym. muodostavat tiedos-
tamattoman riskin potilaille ja henkilökunnalle. 
Potilasturvallisuus pitäisi olla kaikkien terveyden-
huollon ammattilaisten päämääränä. Potilastur-
vallisuuden vuoksi henkilöstön pitää noudattaa 
ohjeita ja työnantajan pitää edellyttää asiallista 
pukeutumista kaikilta ammattikunnilta sekä 
poistaa helposti kontaminoituvia pitkähihaisia 
työvaatemalleja. semmelweisin aikaan ei käsi-
hygieniakaan ollut vielä näyttöön perustuvaa eli 
”evidence based” toimintaa. voikin kysyä kuinka 

monta ihmishenkeä tarvitaan ennen kuin toiminta 
terveydenhuollossa muuttuu? milloin päästään 
elintarvike- ja puhdasteollisuuden tasolle? toi-
saalta on vaarana, että terveydenhuollon tilanne 
vain huononee tartuntojen suhteen. malmössä 
oli yliopistosairaalan akuuttiosastoa jopa käs-
ketty vähentää laatua potilaiden eristämisiä 
vähentämällä ja epidemiatilanteissa osastojen 
sulkuja välttämällä, jotta sairaala pysyy bud-
jetissaan (45). näin ollen voi vain todeta, että 
”om sjukvården är klockren, ring- och rockfri 
samt låter spriten flöda så kan många infektioner 
undvikas.”
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työasut ovat kehittyneet vuosien kuluessa ja 
niistä on tullut entistä teknisempiä. uusia mate-
riaaleja on tullut valikoimiin ja työasuissa alkaa 
näkyä etenkin urheiluvaatteiden ominaisuuksia. 
myös työntekijöiden odotukset ja vaatimukset 
työasuista ovat kasvaneet. 

työasulla tarkoitetaan normaalia työssä käy-
tettävää vaatetta. se voi olla ammattiryhmän tai 
yrityksen tunnusmerkki, joka täydentää kuvaa 
työpaikasta. suojavaate on suunniteltu suoja-
maan työntekijää työn vaaroilta ja tapaturmilta. 
niiden suunnittelua ja käyttöä ohjaa lainsäädän-
tö sekä standardit. suojavaatteita on erilaisia 
ja ne ovat suunniteltu tiettyä käyttöä varten. 
suomessa suojavaatteita kehittää ja testaa 
työterveyslaitos. 

Työasujen suunnittelu

työasujen suunnittelu ja hankinta on huolellinen 
prosessi, jossa tutkitaan tarkasti vaatteiden eri 
ominaisuuksia. suunnittelussa on otettava huo-
mioon työntekijän, työnantajan, vaatevalmistajan 
ja -huoltajan näkökulmat. Hankintahinnaltaan 
halvin vaihtoehto ei ole aina paras vaihtoehto, 
vaan kestävä ja pestävä vaate on kokonaista-
loudellisesti edullisin ratkaisu.

suunnittelussa punnitaan eri vaihtoehtoja 
ja siinä on otettava huomioon seuraavat omi-
naisuudet: työympäristö, vaatteen ulkonäkö, 
käyttömukavuus, valmistuskustannukset, huolto-
ominaisuudet ja ekologisuus. 

työympäristön ollessa työntekijälle vaaraksi 
tai haitaksi, on valittava erityinen suoja-vaate. 
normaalissa työympäristössä lämpötilaolot 
vaikuttavat työntekijän hyvinvointiin. epämiel-
lyttävältä tuntuvat liian kuuma, kostea, kylmä tai 
vetoinen työympäristö. Lämpötuntemukset ovat 
yksiköllisiä, joten lisäämällä tai vähentämällä 
vaatetustaan jokainen voi säädellä lämpöviih-
tyvyyttään. Liian pienet ja vartaloa myötäilevät 
vaatteet tuntuvat hiostavilta varsinkin kuumalla 
ilmalla, koska silloin vaatteen sisällä ei ilma 
kierrä.

vaatteen ulkonäköön voidaan vaikuttaa mal-
lin, materiaalin ja värin avulla. Huolellisesti va-
littu materiaali tukee vaatteen mallia ja pesussa 
kestävät värin säilyvät kauniina pitkään. Puhdas 
ja siisti vaate on yrityksen paras käyntikortti, 
siksi huollettavuuteen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. 

vaatteen käyttömukavuuteen vaikuttavat 
työasun malli, materiaali, koko, keveys ja puke-
misen helppous. mallin tulee ottaa huomioon 
työasentojen vaatimat väljyydet. sovitettaessa 
on aina kokeiltava liikkumisväljyydet ja istuminen 
vaatteet päällä. Joustamattomasta materiaalista 
valmistetussa vaatteessa on erityisesti otettava 
huomioon työliikkeet. työasun kaikkien kaulus-
ten, taskujen, kiinnittimien ja muiden yksityiskoh-
tien on oltava toimivia ja kestettävä käytössä. 

käyttömukavuuteen vaikuttaa myös vaatteen 
oikea koko ja siksi on tärkeää aina sovittaa työ-
asut ennen tilaamista. ”kun minä tästä laihdun” 

Työasujen materiaali ja huolto

Ulla Lappalainen

Työasujen suunnittelu on haastavaa, sillä siinä tulee ottaa huomioon monta eri 
näkökulmaa. Suunnittelussa pyritään siksi laadukkaisiin ja kestäviin ratkaisuihin. 

Materiaalien valinta on yksi tärkeimmistä vaikutuskeinoista tyylikkääseen lopputulokseen.
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kokoiset vaatteet ovat usein pettymys saapues-
saan ja ne joudutaan vaihtamaan sopivampaan 
kokoon. 

materiaalilla on suuri merkitys käyttömukavuu-
dessa ja sillä voidaan vaikuttaa hengittävyyteen 
(lämpötasapainoon) ja tuntuun (taipuisuuteen, 
joustavuuteen ja ihoystävällisyyteen). materiaalin 
ominaisuuksiin vaikuttaa kankaan valmistustapa 
ja rakenteen tiiviys. samasta raaka-aineesta ja 
langasta eri tavalla valmistetuilla kankailla on eri-
laiset ominaisuudet. Hengittävyyteen vaikuttaa 
materiaalin lämmönerityskyky, vesihöyryn- ja 
ilman läpäisevyyskyky. 

vaatetta suunniteltaessa ja hankittaessa on 
aina pidettävä mielessä vaatteen lopullinen hin-
ta. Hankintahinta muodostuu materiaaleista ja 
valmistuskustannuksista. Paljon yksityiskohtia 
ja erikoisia rakenteita sisältävä malli on kallis 
tehdä ja hankala korjata. valmistuskustannuk-
siin vaikuttaa myös vaatteiden hankintamäärät, 
sillä pidempiä sarjoja tehdessä syntyy kustan-
nustehokkuutta. 

varsinkin terveydenhuollossa käytettävien 
työvaatteiden tulee olla teollisen pesuprosessin 
kestäviä. materiaalin lisäksi kaikkien lisätarvik-
keiden, kuten vetoketjujen, nappien ja nepparien, 
tulee kestää samat käsittelyt. erikoiskäsittelyä 
vaativien työasujen huoltokustannukset ovat 
kalliimpia. kustannuksiin vaikuttavat pesun 
kustannukset ja vaatteen vaatima viimeistely. 
työasujen prässäys tai riippukuivaus on teho-
kasta tunneliviimeistelyä kalliimpaa. 

työasujen ekologisuuteen ja hävitettävyyteen 
ei ole vielä suuremmin kiinnitetty huomiota. 
kokonaistaloudellisesti ja ekologisesti paras 
ratkaisu on kestävien ja laadukkaiden vaattei-
den valinta sekä vaatteiden pitkäikäinen käyt-
tö. muodin perässä juoksemisesta ja käytössä 
olevien mallien tiheästä vaihtumisesta aiheutuu 
hukkavaatteita. 

Työasujen materiaalit

työasujen perinteisenä raaka-aineena on pidetty 
puuvillaa, mutta koko ajan lisääntyvissä määrin 
on tullut erilaisia tekokuituisia vaihtoehtoja. 
täyspuuvillavaatteet ovat katoamassa vähitellen, 
sillä puuvillavaate ei kestä kulutusta kovinkaan 
hyvin ja sen huoltokustannus on kalliimpaa kuin 
sekoitevaihtoehtojen. 

erilaiset sekoitekankaat ovat työasuissa ny-
kyään yleisiä ja niistä valmistetut työasut ovat 
kestäviä ja helposti huollettavia, lisäksi ne siliävät 
tunneliviimeistelyssä hyvin. sekoitekankaissa 
yleisimpiä ovat erilaiset puuvillasekoitteet, joissa 
on 50 – 65 % tekokuitua ja 50 – 35 % puuvil-
laa. Puuvilla (Co) antaa kankaalle miellyttävää 
tuntua ja tekokuitu kestävyyttä sekä huolletta-
vuutta. tekokuituina on yleensä joko polyesteri 
(Pes) tai polyamidi (Pa). kevyissä työasuissa 
laajasti käytetty yhdistelmä on 65 % polyesteria 
ja 35 % puuvillaa, kankaan neliömassan ollessa 
210 g/m2.

materiaalit ja raaka-aineet kehittyvät koko 
ajan. Yksi uusi ja monipuolinen materiaali on 
mikrokuitu, jota on käytetty paljon vapaa-ajan 
vaatetuksessa. myös erilaiset pinnoitetut kan-
kaan ja laminoidut kankaat ovat lisääntymässä 
työvaatetuksessa. näitä käytetään lähinnä leik-
kaustekstiileissä ja raskaassa työvaatetukses-
sa. vapaa-ajan vaatetuksesta on siirtymässä 
työvaatetukseen myös erilaiset kankaan jous-
tavuutta lisäävät raaka-aineet (elastaani) ja 
valmistustavat (mekaaninen strech). erikoisten 
materiaalin käyttöä rajoittavat vielä korkea hinta 
ja huono teollisen pesuprosessin kesto. siksi 
niitä on käytössä vain erikoistuotteissa.  

materiaalille voidaan tehdä myös erilaisia 
viimeistyksiä, jotka vaikuttavat kankaan ominai-
suuksiin. tällaisia ovat esimerkiksi palosuojaus, 
siliävyys, sähköistymättömyys ja antibakteeri-
suus. erilaisia viimeistyksiä on käytössä lähinnä 
suoja-vaatteissa, kuten sähkömiesten vaatetuk-
sessa ja varoitusvaatetuksessa.  

Työasujen materiaali ja huolto
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Työvaatteiden standardit ja testaus

ennen uuden työasun käyttöönottoa tulee testata 
materiaalit ja malli huolellisesti. testejä on mo-
nenlaisia ja työasun käyttötarkoitus määrittelee 
tarvittavat testit. suoja-asuille tehtävät testaukset 
ja raja-arvot määritellään standardeissa. testata 
voidaan työasun materiaaleja tai koko vaatetta. 

monet testaukset ovat standardisoituja, joten 
niiden mukaisesti testattuja tuloksia voidaan ver-
tailla keskenään. suomessa standardisoinnista 
vastaa suomen standardoimisyhdistys sFs ry ja 
tekstiiliasioissa standardoimisyhdistys tevasta 
ry. sairaaloiden ja terveydenhuollon yksiköiden 
käytössä olevat tekstiilit on määritelty sFs kä-
sikirjassa 126, joissa ilmoitetaan materiaalit ja 
mallit. myös työasuista on olemassa standarde-
ja, joskin ne ovat 80-luvun alkupuolelta. usein 
käytössä onkin näiden mallien pohjalta muunnet-
tuja tuotteita. uusimpana sairaalatekstiileissä on 
leikkaustekstiilien standardi, sFs-en 13795.

työasujen kannalta merkityksellisiä testejä 
kestävyysominaisuuksista ovat hankauslujuus, 
murtolujuus ja repäisylujuus. käyttömukavuu-
teen vaikuttavia ominaisuuksia voidaan testata 
neliömassalla, ilman- ja vesihöyryn läpäisevyy-
dellä. teollisessa pesuprosessissa erityisesti 
materiaalien mittamuutoksella, värinkestolla ja 
nyppyyntyvyydellä on merkitystä.

työasuissa kuitenkin on erittäin tärkeää uu-
sien työasujen koepesut ja koekäytöt. usein 
pitkäaikaisessa käytössä ja -pesussa tulee esille 
kriittisimmät kohdat ja muutostarpeet.

Mikrokuituiset tekstiilit

mikrokuituiset tekstiilit ovat tulleet myös työ-
asuihin. ensimmäisenä niitä otettiin käyttöön 
elektroniikka- ja lääketeollisuuden asuissa. 
mikrokuitua on käytössä monessa muussakin, 
esim. siivoustekstiileissä ja urheiluvaatteissa. 
mikrokuiduista valmistetut tekstiilit ovat erittäin 

pehmeitä ja tiiviitä, mutta silti hengittäviä. mik-
rokuidun huollossa on otettava huomioon niiden 
vaatima oma pesuohjelma. 

mikrokuitu on nimitys erittäin ohuesta teko-
kuidusta (hienous alle 1 dtex:n). raaka-aineena 
on yleensä polyesteriä, polyamidia tai näiden 
sekoituksia. valmistusaineen lisäksi mikrokuidun 
ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa valmistustaval-
la ja viimeistelyillä esim. teksturoinnilla. 

terveydenhuollossa mikrokuidun yksi erittäin 
hyvä käyttökohde on leikkaussalissa käytetyt 
tekstiilit, jossa sen monipuoliset ominaisuudet 
ovat hyödyksi. Leikkaustekstiileistä on tullut uusi 
standardi (sFs 13795), joka määrittelee käytettä-
vien leikkausliinojen, -takkien ja toimipisteasujen 
ominaisuudet. standardin tavoitteena on vähen-
tää henkilökunnasta ja käytettävistä tekstiileistä 
lähtevien partikkelien määrää leikkaussaleissa. 
näin pyritään estämään infektoivien ainesten 
kulkeutumisen leikkaushaavaan tai leikkaus-
haavasta henkilökuntaan. Leikkaussaleissa 
käytettävistä tekstiileistä ei saa itsestään irrota 
partikkeleja. tiivis mikrokuitukangas estää par-
tikkelien leviämisen ilmaan, ollen samalla kuiten-
kin hengittävä. kankaan pehmeys ja siinä oleva 
hiilikuitu lisäävät käyttömukavuutta. mikrokuitui-
sia leikkaustakkeja, -liinoja ja toimipisteasuja on 
jo käytössä suomen sairaaloissa ja niitä tullaan 
koko ajan ottamaan käyttöön tulevaisuudessa. 
sairaalatekstiileissä mikrokuidun käyttöönottoa 
on rajoittanut sen arvokas hinta.

Työasujen huolto

työasujen huolto jakautuu pääpiirteittäin 
seuraaviin vaiheisiin
- tarkastus ja lajittelu
- Pesu
- viimeistely
- tarkastus ja pakkaus
- korjaus

Työasujen materiaali ja huolto



134 Suomen Sairaalahygienialehti 2008; 26: 

työasujen tarkastuksessa likapuolen vastaan-
otossa käydään läpi taskut, ettei niissä ole pesus-
sa haitallista tavaraa. näitä voivat olla esimerkiksi 
mustekynät, tussit, nimineulat, lääkkeet, purkat ja 
neulat. työasut lajitellaan pesuohjelmittain, jossa 
usein perusteena on työasujen väritys (valkea, 
kirjava tai tumma). Pesulat voivat itse määrätä 
pesuohjelmiensa lajitelmat. 

työasujen pesu tapahtuu joko yksikköpesuko-
neella tai jatkuvatoimisella pesulinjalla. työasu-
jen olisi hyvä olla 70-asteessa pestäviä, jolloin 
desinfektio tapahtuu. aremmilla ja hienopesua 
vaativilla tekstiileillä desinfektio varmistetaan 
kemikaalilla. työasujen pesussa käytetään usein 
ns. matalapesuohjelmaa, jossa pesulämpötila 
on 55-astetta. matalapesuohjelmalla säästetään 
pesuaikaa ja energiaa. Lisäksi pesussa ei tarvit-
se käyttää asteittaista jäädytystä, mikä paran-
taa työasujen siliävyyttä. ennen käyttöönottoa 
matalapesuohjelma puhdistavuus on testattava 
mikrobikankailla. 

nykyaikaisessa pesulassa pesutapahtumaa 
ohjataan automaattisilla annostelujärjestelmillä 
ja tietokoneilla. Pesuprosessista otetaan sään-
nöllisesti näytteitä ja näin varmistetaan pesu-
tulos. Pesun jälkeen työasut kuivataan lyhyellä 
ohjelmalla kuivausrummussa, jolloin niihin jää 
riittävä jäännöskosteus viimeistelyjä varten (30 
– 50 %). 

työasujen viimeistely tapahtuu viimeistely-
tunnelissa, jossa työasut kuivataan kuuman 
höyryn ja ilman avulla. viimeistelytunnelissa 
käsittelylämpötila on 130 – 160 astetta ja aika 
5 – 8 minuuttia. työasut voidaan myös prässä-
tä, mutta näin tehdään vain erikoistapauksissa. 
tunneliviimeistely on tehokas ja edullinen tapa 

viimeistellä työasuja. tarvittaessa työasut voi-
daan taittaa käsin tai taittorobotilla. työasujen 
viimeistelyn aikana tai sen jälkeen työasujen 
kunto tarkastetaan ja tarvittaessa rikkoutuneet 
korjataan tai lähetetään vaate tahranpoistoon. 

työasut lajitellaan asiakkaittain tai muulla 
sovitulla tavalla. apuna lajittelussa voi olla työ-
asujen merkkaus sirulla tai viivakoodilla, jolloin 
voidaan käyttää automaattilajittelua. työasut 
kuljetetaan ripustimilla tai rullakoilla asiakkaan 
luokse. kuljetuksen ajaksi lähetykset suojataan. 
työasujen toimituksessa voi olla sovittuna ns. 
lokerikkojakelu, jossa työasut toimitetaan suo-
raan työntekijän henkilökohtaiseen lokerikkoon 
viikattuna. 

varsinkin terveydenhuollon, elintarvike- ja 
kosmetiikkateollisuuden työvaatteiden huollossa 
täytyy kiinnittää huomiota desinfektion varmista-
miseen ja uudelleenkontaminoitumisen estämi-
seen. Pesuloiden laadunhallintajärjestelmässä 
sFs 14065 varmistetaan pestyjen tuotteiden 
mikrobiologinen puhtaus ja pesuprosessin laa-
tu. Pesulan perustama raBC-työryhmä ohjaa 
ja valvoo laadunvalvontajärjestelmää, jonka 
ulkopuolinen auditoija voi sertifioida. 
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Tiivistelmä

metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus 
(mrsa) –bakteerin epidemiologia on jatkuvassa 
muutoksessa. alkuaan sairaaloiden ongelmabak-
teerista on tullut maailmalla paikoittain endeemi-
nen avohoidon infektioiden aiheuttaja. nyt raja 
avohoito- ja sairaalaperäisten mrsa-kantojen 
välillä on hämärtymässä. avohoidon mrsa-
kantojen on todettu leviävän myös hoitolaitoksiin 
ja aiheuttavan laitosepidemioita. suomessa avo-
hoidon mrsa-kannat ovat pääsääntöisesti olleet 
beetalaktaamien lisäksi resistenttejä ainoastaan 
yhdelle tai kahdelle muun antibioottiryhmän 
lääkkeille, mutta Yhdysvalloissa on jo kuvattu mo-
niresistentti avohoitokanta. mrsa-infektioita ja 
kantajuutta on todettu yhä enemmän esiintyvän 
myös eläimillä. suomessa avohoidon mrsa:n 
yleisyyttä on tutkittu kahdesti, vuosina 1997-99 
ja 2004-06. avohoidon mrsa:n lukumäärä on 
kymmenen vuoden aikana noussut lähes kolmin-
kertaiseksi (108 vs. 298), vaikka prosenttiosuus 
on mrsa:n kokonaislukumäärän kasvun myötä 
laskenut (21 % vs. 7 %). seitsemän eri kanta-
tyyppiä, joista useimmat ovat kansainvälisesti 
tunnistettuja avohoitokantoja sekä sporadiset 
kantatyypit assosioituvat avohoitoon. PvL-po-
sitiivisten kantojen osuus avohoitokannoista on 
noin 30 %.     

Mikä on avohoidon MRSA?

avohoidon metisilliiniresistentin Staphylococ-
cus aureus (mrsa) infektioiden määritelmät 
kirjallisuudessa ovat monenkirjavia. käytössä 
on epidemiologisiin, kliinisiin ja mikrobiologisiin 
kriteereihin perustuvia määritelmiä sekä näiden 
yhdistelmiä. Yleensä avohoidon mrsa-termillä 
tarkoitetaan mrsa löydöstä henkilöltä, joka ei 
ole sairaalahoidossa tai jonka mrsa-näyte on 
otettu 48 tunnin sisällä sairaalahoidon alkami-
sesta. Lisäksi edellytetään seuraavien kritee-
reiden täyttymistä: ei aiempaa mrsa-infektiota 
tai –kantajuutta, ei hoitojaksoja sairaalassa tai 
pitkäaikaishoitolaitoksessa eikä myöskään kirur-
gisia toimenpiteitä, dialyysihoitoja, kestokatetreja 
tai muita ihonalaisia vierasesineitä (useimmiten) 
yhtä vuotta ennen mrsa löydöstä. 

ensimmäisiä avohoidon mrsa:n aiheuttamia 
epidemioita kuvattiin 1980-luvulla huumeiden 
käyttäjien keskuudessa. mrsa-infektioita ha-
vaittiin myös aiemmin terveillä lapsilla, joilla ei 
ollut mitään tunnettuja mrsa:n riskitekijöitä (1). 
avohoidon mrsa-infektioita todettiin sittemmin 
myös mm. kontaktiurheilijoilla, tiettyjen alkupe-
räiskansojen edustajilla ja vangeilla. 1990-lu-
vulla kuvattiin uusia avohoidon mrsa-kantoja 
ja niiden leviämistä eri puolille maailmaa (2). 
avohoidon mrsa aiheuttaa tyypillisesti erilai-
sia ihoinfektioita kuten märkänäpyt, märkärupi, 
pehmytkudosinfektiot, paiseet ja infektoituneet 
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haavaumat. valtaosa ihoinfektioista on lieviä, 
mutta avohoidon mrsa voi aiheuttaa myös esim. 
vaikeita keuhko- tai yleisinfektioita. tartunta ta-
pahtuu yleisimmin läheisen ihokosketuksen väli-
tyksellä tai epäsuorasti koskettamalla mrsa:lla 
kontaminoituneita esineitä.

Mikrobiologiset ominaisuudet

avohoidon mrsa-kannat on perinteisesti ero-
tettu sairaalahoidossa esiintyneistä kannoista 
mikrobiologisten ja perimän ominaisuuksien 
perusteella. avohoidon mrsa-kannat ovat ol-
leet useimmiten resistenttejä joko pelkästään 
beetalaktaamiryhmän lääkkeille tai vain yhdelle 
tai kahdelle muulle antibioottiryhmälle beetalak-
taamien lisäksi. Yhdysvalloissa on lähiaikoina 
kuvattu myös moniresistentti avohoitokanta 
(3). osa resistenssigeeneistä (ermC ja mupA) 
sijaitsee konjugatiivisessa plasmidissa, johon 
saattaa kerääntyä transposonien välityksellä 
lisää resistenssigeenejä (4). 

avohoidon mrsa-kannoilla on tyypillisesti 
metisilliiniresistenssin aiheuttama geenikasetti 
sCCmec tyyppiä iv tai v, kun sairaalaperäisillä 
kannoilla esiintyy sCCmec tyyppejä i, ii tai iii. 
sCCmec kasetit iv ja v ovat kooltaan pienempiä 
kuin sairaalaperäisten kantojen sCCmec kasetit. 
onkin ajateltu, että pienet sCCmec kasetit 
saattavat siirtyä helpommin bakteerikannasta 
toiseen. vaikka infektion aikana tapahtuvan 
sCCmec kasetin siirtymisen todistaminen on 
hankalaa, joitakin uusia mrsa kantoja on arveltu 
syntyneen tällä mekanismilla (5). Perimäana-
lyysien [multilocus sequence typing (mLst), 
pulssikenttägeelielektroforeesi (PFGe), spa-
tyypitys] perusteella kansainväliset avohoitoon 
assosioituvat mrsa-kannat edustavat kuitenkin 
valtaosin muutamia tiettyjä genotyyppejä. 

suurella osalla avohoitokannoista on geno-
missaan myös Panton valentine leukosidiinia 
(PvL) tuottavat geenit (lukS-Pvja lukF-Pv). PvL 

on keukoinfektioihin ja syviin infektioihin liittyvä 
virulenssitekijä, jota esiintyy vain pienellä osal-
la kaikista S. aureuksista. myös säätelijätekijät 
agri ja agriii on yhdistetty avohoitokantoihin. 
avohoidon mrsa-kannoilla esiintyy kantakohtai-
sesti myös muita S. aureuksen virulenssitekijöitä 
kuten enterotoksiineja, hemolysiineja ja aCme 
(arginine catabolic mobile element).   

mrsa-kantojen kansainvälinen vertailu on 
käynyt helpommaksi Dna-sekvensointiin pe-
rustuvien tyypitysmetelmien ansioista. Yhdys-
valloissa avohoidon mrsa-infektioita aiheut-
tavat lähinnä ns. usa300-kanta (mLst 8, spa 
t008) sekä usa400 (mLst 1, spa t127), tyynen 
meren valtioissa mLst 30, spa t019 ja euroo-
passa mLst 80, spa t044. nämä kuten monet 
muutkin avohoitokannat ovat levinneet tehok-
kaasti ensimmäisestä löytöpaikastaan usealle 
mantereelle (2). 

Avohoidon MRSA laitoksissa

nykyään raja avohoito- ja sairaalaperäisten 
mrsa-kantojen välillä on hämärtymässä. 
avohoidon mrsa-kantojen on todettu leviävän 
myös sairaaloihin ja muihin hoitolaitoksiin ja 
aiheuttavan laitosepidemioita. Yhdysvalloissa 
vuosina 2004 ja 2005 tehdyssä laajassa väestö-
pohjaisessa seurantatutkimuksessa invasiiviset 
mrsa-tapaukset jaettiin kolmeen ryhmään: a) 
avohoitoon liittyvä (community-associated), b) 
sairaala-alkuinen, terveydenhuoltoon liittyvä 
(hospital-onset, health care-associated) ja c) 
avohoitoalkuinen, terveydenhuoltoon liittyvä 
(community-onset, health care-associated). 
invasiivisten mrsa-infektioiden kokonaisluku-
määrän ollessa 8987 prosenttiosuudet näiden 
ryhmien välillä jakautuivat seuraavasti: noin 14 % 
tapauksista liittyi avohoitoon. terveyden huoltoon 
liittyviä, sairaalassa alkunsa saaneita invasiivisia 
infektioita oli noin 27 % ja avohoidossa syntyneitä 
infektioita noin 54 % (6). osalle kannoista tehdyn 
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perimäanalyysin mukaan alun perin avohoidon 
mrsa:ksi tunnistettu usa300 kanta löytyi kaik-
kien kolmen potilasryhmän edustajilta. toisaalta 
alun perin sairaalakantana pidetty usa100 oli 
yleinen (23 %) myös avohoidon potilaiden joukos-
sa. avohoitoon liittyvät mrsa-kannat saattavat 
jopa syrjäyttää perinteisiä sairaalakantoja. Peri-
mäanalyysiin perustuvan tutkimuksen mukaan 
invasiivisten mrsa-infektioiden kokonaismäärän 
pysyessä samalla tasolla, avohoitokantojen 
osuus aiheuttajana on noussut Yhdysvalloissa 
seitsemässä vuodessa (2000-2006) yli kaksikym-
mentä prosenttiyksikköä (24-49 %) (7). avohoi-
toon liittyvien kantojen aiheuttamia laitosryppäitä 
on todettu myös suomessa mm. synnyttäjien ja 
vastasyntyneiden osastoilla. 

MRSA eläimillä

mrsa-infektioita on raportoitu lemmikki- ja tuo-
tantoeläimillä 1970-luvulta lähtien. viime vuosina 
on raportoitu myös epidemioita esim. pieneläin-
klinikoilla ja hevossairaaloissa. seulottaessa 
kliinisiä näytteitä mrsa:ta on löytynyt monilta 
eläinlajeilta. Lemmikkieläinten mrsa-kannat 
ovat usein olleet perimältään samanlaisia kuin 
ihmisiltä eristetyt kannat (8). Hevosilla ja tuotan-
toeläimillä on esiintynyt sekä samanlaisia että 
erilaisia kantoja kuin ihmisillä. tartuntoja ihmisten 
ja eläinten välillä siis tapahtuu, mutta suunta on 
usein epäselvä. tartunta eläimistä ihmisiin on 
todennäköisesti kyseessä Hollannissa äskettäin 
levinneessä mrsa-epidemiassa, jossa erityisesti 
sikojen ja karjan kasvattajilta löydettiin nopeasti 
ihmisillä yleistynyttä mrsa mLst 398-kantaa 
(9). myös suomessa on todettu muutama mr-
sa rypäs hevosilla (mLst 125 ja mLst 398) 
ja nautakarjassa (mLst 375) sekä yksittäisiä 
lemmikkieläinten mrsa-infektioita.     

Avohoidon MRSA Suomessa

suomessa avohoidon mrsa:n yleisyyttä on 
tutkittu valtakunnallisen tartuntatautirekisterin 
mrsa-materiaalilla kahdesti, vuosina 1997-99 
sekä 2004-06. avohoidon mrsa tapaukset 
tunnistettiin ktL:n sairaalabakteerilaboratorion 
tietokannan ja sairaaloiden hoitoilmoitusre-
kisterin (HiLmo) avulla. Henkilöt, joille ei ollut 
tehty hoitoilmoitusta kahteen vuoteen ennen 
positiivista mrsa näytettä, olivat mahdollisia 
avohoidon mrsa tapauksia. näiden henkilöiden 
joukosta karsittiin edelleen hoitotyöntekijät, vas-
tasyntyneet ja pitkäaikaishoitolaitoksissa olevat 
henkilöt sairaanhoitopiirien hygieniahoitajille 
tehdyn kyselyn perusteella. 

kymmenen vuotta sitten viidesosa (108/526, 
21 %) kaikista suomen mrsa-kannoista oli avo-
hoidon mrsa kantoja (10). tuolloin avohoitoon 
assosioituneita kantatyyppejä olivat Fin-4, -11 ja 
-14. viimeisen tutkimuksen mukaan avohoidon 
mrsa-kantojen lukumäärä on noussut noin kol-
minkertaiseksi, mutta osuus kaikista kannoista 
on laskenut (298/4030, 7 %) (kuva 1). avohoi-
toon assosioituneiden mrsa-kantatyyppien 
lukumäärä nousi kymmenen vuoden aikana 
kolmesta seitsemään. nykyiset avohoitokan-
nat suomessa ovat: Fin-4, -5, -11, -12, -19, -25 

Kuva 1. Vuosittainen MRSA-lukumäärä Suo-
messa, 1995-2006 (yksi kanta/henkilö)
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ja -30 (taulukko 1). Lisäksi myös sporadiset, 
ei-epideemiset kantatyypit assosioituivat avo-
hoitoon. kaikilla 7 avohoidon mrsa kannalla 
oli sCCmec tyyppi iv tai v ja kahta lukuun ot-
tamatta ne edustivat eri mLst tyyppejä. kaikilla 
avohoitoon assosioituvilla kannoilla oli myös 
keskenään erilainen spa-tyyppi. 

PvL-positiivisten osuus avohoidon mrsa-
kannoista oli kymmenen vuotta sitten 12 % 
(13/108) (11). alustavien tulosten mukaan PvL-
positiivisten avohoitokantojen osuus oli viimei-
simmässä tutkimuksessa noin 30 % (89/298). 
PvL-positiivisten osuuden nousu selittyy uuden 
kantatyypin, Fin-25 (=usa300) yleistymisel-
lä sekä useiden sporadisten PvL-positiivisten 
kantatyyppien ilmaantumisella. avohoitoon as-
sosioutuvista kantatyypeistä kahdella (Fin-11 
ja Fin-25) kaikki kannat olivat PvL-positiivisia, 
kahdella kantatyypillä (Fin-5 ja Fin-19) esiintyi 
sekä positiivisia että negatiivisia kantoja ja lo-
put kolme kantatyyppiä olivat aina negatiivisia. 
sporadisista kannoista 44% (11/25) oli PvL-po-
sitiivisia. Lisäksi kahden kantatyypin (Fin-34 ja 
Fin-36) kaikki avohoitopotilailta eristetyt kannat 
olivat PvL-positiivisia, mutta näiden kantojen 

kokonaislukumäärä oli niin pieni ettei avohoito-
assosiaatiota laskettu.    
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avohoidon mrsa-tapaukset ovat lisääntyneet 
Yhdysvalloissa merkittävästi tietyissä riskiryhmis-
sä, mutta myös perusterveillä nuorilla henkilöillä. 
Pitkään on yritetty etsiä syitä siihen, miksi tietyt 
kannat, kuten Yhdysvaltojen usa 300-kanta, 
näyttävät leviävän muita kantoja tehokkaammin. 
on mietitty, että voisiko syynä olla bakteerin 
perimän muutokset, kuten metisilliiniresistens-
siin liittyvät geneettiset ominaisuudet tai muut 
bakteerin taudinaiheuttamistekijät? mikään 
yksittäinen tekijä ei noussut toisia merkittäväm-
mäksi, mutta jonkin verran tutkimusnäyttöä on jo 
kertynyt eri tekijöiden vaikutuksesta avohoidon 
mrsa-kantojen ominaisuuksiin, taudinaiheut-
tamiskykyyn ja sitä kautta myös mahdolliseen 
leviämiseen väestössä.

MRSA on muuntunut S.aureus

mrsa-kanta syntyy, kun herkän S.aureuksen 
perimään istahtaa sCCmec-geenikompleksi 
(1). sCCmec kompleksi koostuu varsinaisesta 
mec-geenistä (joka koodaa metisilliiniresistens-
siä aiheuttavan muuttuneen penisilliinia sitovan 
proteiinin tuottoa), säätelyalueista ja rekombinaa-
sigeeniosasta. näiden erilaisten geenialueiden 
yhdistelmien pohjalta voidaan tunnistaa ja nimetä 
eri sCCmec-kompleksit. tätä tietoa voidaan 
käyttää apuna, kun nimetään mrsa-kantoja. 
klassisten moniresistenttien sairaalaperäisten 
mrsa-kantojen sCCmec-kasetit  (tyypit i, ii 
ja iii) poikkeavat tyypillisten avohoidon mrsa-
kantojen kaseteista (tyypit iv, v ja uudet, aiemmin 
tunnistamattomat tyypit =nt). uusia sCCmec-
kasettityyppejä löytyy jatkuvasti lisää varsinkin 

avohoidon mrsa-kannoilta. avohoidon mrsa-
kannat ovat usein vähemmän lääkeresistenttejä, 
ja moniresistenssi on niillä harvinaista. 

Lähes kaikki suomen viime vuosien epidemia-
mrsa-kantojen ssCmec-tyypeistä sopivat avo-
hoidon mrsa:ksi (taulukko 1). vaikka avohoidon 
mrsa poikkeaa siis usein sCCmec-kasetiltaan 
sairaalakannoista, ei tutkimuksissa ole löytynyt 
viitettä, että tämä geenialue olisi avohoidon 
mrsan lisääntymisen tai tietyn tyyppisen tau-
dinkuvan takana. 

Miksi tietyt avohoidon 
MRSA-kannat leviävät?

valtaosan Yhdysvaltojen avohoidon mrsa-tapa-
uksista aiheuttaa muutama mrsa-kantatyyppi: 
USA 300 ja USA 400 (2). euroopassa liikkuu 
useita avohoidon mrsa-kantatyyppejä, mutta 
joissakin maissa, kuten tanskassa, on kuvattu 
usa:n tapaan yhden kantatyypin (ST 80, eu-
roopan avohoito-mrsa-kanta) leviämistä (3). 
suomessa avohoidon mrsa-tartuntoja aiheuttaa 
moni mrsa-kantatyyppi, mukaan lukien edellä 
mainitut usa 300 (meillä FIN 25-nimellä), usa 
400 (FIN 19) ja st 80 (FIN 11). näiden kolmen 
kansainvälisen avohoidon mrsa-kannan aiheut-
tamien tartuntojen määrä on pysynyt suomessa 
matalana (v. 2007 yhteensä 46/1320 mrsa-
tapausta, eli 3,5%).

koska tapauskuvaukset ja kliinisepidemio-
logiset selvitykset viittaavat siihen, että varsin-
kin usa 300-kanta assosioituu muita kantoja 
selkeämmin oireisiin iho- ja pehmytkudosin-
fektioihin, on viime aikoina yritetty selvittää, 

Avohoidon MRSA: Virulenssitekijät

Jaana Vuopio-Varkila



142 Suomen Sairaalahygienialehti 2008; 26: 

että poikkeaako kannan taudinaiheuttamisky-
ky tavanomaisesta herkästä S.aureuksesta tai 
muista tunnetuista mrsa-kannoista. tutkimus-
kohteina ovat olleet joko bakteerin perimä ja sen 
mahdolliset geneettiset muutokset (esim. usa 
300- ja usa 400-kantojen koko perimäkartta 
tunnetaan), bakteerin erittämät tuotteet (toksii-
nit) tai sen rakenteet (pintaproteiinit), elimistön 
puolustusmekanismit (immunologiset testit) ja 
taudinaiheuttamiskyky (kokeelliset eläinmal-
lit). tähän mennessä on löytynyt jonkin verran 
viitettä, että joillakin virulenssitekijöillä saattaa 
olla vaikutusta kannan taudinaiheuttamisky-
kyyn tai poikkeavaan taudinkuvaan. tuloksista 
ja tutkimusasetelmista löytyy myös puutteita ja 
ristiriitaisuuksia.

Onko syynä Panton-Valentine leukosidiini?

Panton-valentine-leukosidiini (PvL), joka on 
bakteerin erittämä valkosoluja tuhoava, ja niiden 
toimintaa lamaava ja mahdollisesti myös keuh-
kokudoksen epiteelin vaikuttava toksiini, näyttää 

liittyvän syviin iho-infektioihin, nekrotisoivaan 
faskiittiin ja nekrotisoivaan keuhkokuumeeseen 
(4). näyttöä tästä assosiaatiosta on saatu sekä 
potilasmateriaaleista että kokeellisissa eläin-
malleista. vastakkaisia tutkimustuloksia tosin 
myös löytyy.  

PvL-tekijä löytyy esimerkiksi usa 300-, usa 
400- ja st80-kannoilta, mutta myös osalta herk-
kiä S.aureus- kantoja. suomessa PvL-tekijä 
tutkitaan ktL:n laboratoriossa kaikista syvistä 
märkäinfektioista ja verestä eristetyistä mrsa-
kannoista, kaikista epidemia-mrsa-kannoista 
sekä erityispyynnöstä poikkeavaan taudinku-
vaan liittyen. PvL-geenitulos kirjataan kliinisen 
mikrobiologian laboratoriolle ja hygieniahoitajalle 
postitettavaan mrsa-tyypitysvastaukseen, jos 
testi on tehty ko. näytteestä. 

Muut perimämuutokset

usa 300-kannalta on PvL:n lisäksi perimäs-
sään ns. ACME-geenialue, joka saattaa liittyä 
neutrofiilipuolustukseen, tiettyjen muiden jo ai-

Vuosi PFGE nimi MLST ST MLST CC SPA-tyyppi SCCmec Moniresis-tenssi PVL 

2005 Fin-27 375 59 t172 v ei -

2005 Fin-28 5 5 t463(t535) i ei -

2005 Fin-29 8 8 t008 iv ei -

2005 Fin-30 8 8 t754 v ei -

2006 Fin-3 b 335 (787) 5 t721/t1145 (t002) nt  ei -

2006 Fin-3 c 874 5 t002 v ei -

2006 Fin-5b 30 30 t019 iv ei +

2006 Fin-31 788 5 t1349 nt ei -

2006 Fin-32 849 no Pr t091/(t1119) iv ei -

2006 Fin-33 853 8 t024 iv ei -

2006 Fin-34 93 singleton t202 iv ei +

2006 Fin-35 5 5 t062 nt ei -

2005 Fin-36 338 59 t437/t1212 v kyllä +

2006 Fin-37 5 5 t1997 iv ei -

2004 Fin-38 5 5 t688 v kyllä -

2007 Fin-39 5 5 t002 iv ei -

2007 Fin-16 b 5 5 t1062/t002 ii ei -

2005 Fin-40 5 5 t010/t002 iv ei  

Taulukko 1. Uudet MRSA-epidemiakannat v. 2005-2007
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emmin tunnettujen bakteerin virulenssitekijöiden 
aktivoitumiseen ja lisääntyneeseen tarttumiseen 
kohdekudoksessa. tämä geenialue on löytynyt 
myös joiltakin koagulaasinegatiivisilta stafylokok-
kikannoilta.  Yhdysvalloissa ja iso Britanniassa on 
seulottu tunnettuja mrsa-kantoja aCme-alueen 
suhteen. näyttää siltä, että valtaosa kannoista, 
joilta aCme löytyy, on usa 300-kannan tyyppiä.   
on siis vaikea arvioida geenialueen merkitystä 
muilla avohoidon mrsa-kannoilla.  

usa 300- ja usa 400-kannoilta on myös 
kuvattu valkosolujen toimintaa huonontavia 
toksiineja (kuten sytolyyttisiä peptidejä), joiden 
merkitys on vielä epäselvä (5). tuoreessa julkai-
sussa, joka kuvaa kokeellista infektioeläinmallia, 
toksiinit näyttivät vaikuttavan hiirten kuolleisuu-
teen ja iholeesioiden kokoon (6).

Avohoidon MRSA:n monet tekijät

kaiken kaikkiaan tietämys avohoidon mrsa-
kantojen virulenssitekijöistä ja tartuntareiteistä 
on vielä vajavaista. oheinen kuva listaa tekijöitä, 

 

 

jotka kaikki varmastikin osaltaan vaikuttavat 
avohoidon mrsa:n tarttumiseen ja leviämiseen. 
vain muutaman tekijän osalta on kuitenkaan 
vielä suoraan näyttöä asiasta. on mahdollista, 
että joidenkin kantojen kohdalla nimenomaan 
suora kontaktitartunta (eritteiden kautta) ja iho-
rikot (bakteerin aiheuttamat leesiot) ovat tärkeitä 
tekijöitä. nenäkantajien osuus on ollut matala 
tutkittaessa joitakin usa 300-rypäitä. Jos tämä 
tieto osoittautuu todeksi, on sillä potentiaalisesti 
vaikutusta myös avohoidon mrsa:n torjunta- ja 
hoitotoimiin.
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Tiivistelmä

avohoidon mrsa:n tyyppipiirteitä suomessa 
vuosina 2004-2006 selvitettiin tuoreessa kan-
santerveyslaitoksen tutkimuksessa yhdessä 
sairaanhoitopiirien kanssa. tutkimuksen alus-
tavia tuloksia esiteltiin sairaalahygieniapäivillä. 
avohoidon mrsa:n osuus kaikista mrsa-
tapauksista suomessa kolmen vuoden aikana 
oli 7% (298/4055). noin 60% tapauksista löytyi 
kliinisen infektion perusteella, loput mrsa-
seulontanäyttein. Yleisin infektiotyyppi oli iho- ja 
pehmytkudosinfektio (80%). noin viidenneksessä 
avohoidon mrsa-tapauksista kannalla tiedettiin 
olevan Panton valentine Leukocidin -geeni. tässä 
kirjoituksessa on kuvattu mrsa-puhdistushoitoa 
kirjallisuuden perusteella. Puhdistushoito ei ole 
aina tehokas, mutta saattaa olla hyötyä mrsa-
infektioiden estossa valikoiduilla potilailla.

Taustaa

mrsa-infektion katsotaan liittyvän avohoitoon, 
jos henkilöllä ei ole edeltävää sairaalahoito-
kontaktia. tällaiset infektiot ovat lisääntyneet 
varsinkin Yhdysvalloissa, jossa nämä ovat tyypil-
lisesti iho- ja pehmytkudosinfektiota aikaisemmin 
terveillä nuorilla henkilöillä (1). teksasissa jopa 
kolme neljästä lastensairaalan avohoidon s. 
aureus-infektiosta on ollut mrsa:n aiheuttamia 
(2), ja yksi mrsa-kanta on aiheuttanut yli 90% 

Avohoidon MRSA-infektioiden
kliininen kuva ja puhdistushoito

kirjallisuuden valossa

Mari Kanerva

näistä tapauksista (3). avohoidon mrsa on aihe-
uttanut myös vaikeita keuhkoinfektioita, joista osa 
on liittynyt bakteremisiin luu- ja nivelinfektioihin 
(4). Yhdysvalloissa useilta avohoidon mrsa-
kannoilla on todettu yhteisiä mikrobiologisia 
ominaisuuksia, joista yksi on Panton valentine 
Leukocidin (PvL) -virulenssigeeni. tällaisia 
mrsa-kantoja on todettu myös euroopasta, 
aasiasta ja australiasta (5). PvL-virulenssigeeni 
on yhdistetty vakaviin keuhkokuumeisiin ja pai-
seisiin (6, 7). kaikilla avohoidon mrsa-kannoilla 
ei kuitenkaan ole PvL-geeniä ja sitä voidaan 
toisaalta tavata myös metisilliiniherkiltä s. aureus 
–kannoilta. suomessa avohoidon mrsa-ilmiötä 
on kuvattu vuosilta 1997-99, jolloin viidennes 
kaikista mrsa-tapauksista liittyi avohoitoon (8). 
infektioiden osuutta näistä tapauksista tai infek-
tioiden kliinistä kuvaa ei tuolloin selvitetty. 

Avohoidon MRSA Suomessa 2004-2006

kansanterveyslaitoksen sairaalainfektio-ohjelma 
ja sairaalabakteerilaboratorio (saBa) ovat 
selvittäneet avohoidon mrsa:n mikrobiologisia 
ja kliinisiä tyyppipiirteitä suomessa vuosina 
2004-2006. tutkimusaineisto perustui saBaan 
vuosina 2004-2006 lähetettyihin mrsa-kan-
toihin, joista valittiin taustatietoselvitystä ne 
potilaat, joilla ei hoitoilmoitusrekisterin (HiLmo) 
mukaan ollut edeltävää sairaalahoitojaksoa 
kahteen vuoteen tai mrsa näyte oli otettu 
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kahden vuorokauden sisällä sairaalaan tulosta. 
Potilaskohtaiset tiedonkeruulomakkeet lähetet-
tiin sairaanhoitopiireihin, joissa hygieniahoitajat 
täyttivät ne sairaskertomustietojen perusteella. 
Lomakkeessa kysyttiin potilaan taustatietoja 
ajatellen mrsa:n tartuntariskejä sekä tietoja 
mahdollisesta mrsa-infektion kliinisestä kuvasta 
ja hoidosta. analyysistä suljettiin pois potilaat, 
jotka olivat pitkäaikaishoitolaitosten asukkaita, 
terveydenhuollon potilastyötä tekeviä henkilöitä 
tai alle 28 vrk ikäisiä vastasyntyneitä. tarkastel-
tavaksi jäi 298 avohoitotapausta, 7% (298/4055) 
kaikista mrsa-tapauksista. avohoidon mrsa-
kantojen mikrobiologisia ominaisuuksia kuvattiin 
tarkemmin saara salmenlinnan esityksessä.

avohoidon mrsa-tapauksia oli kaikissa sai-
raanhoitopiireissä Länsi-Pohjaa lukuunottamat-
ta, ja niiden osuus kaikista mrsa-tapauksista 
vaihteli sairaanhoitopiireittäin 0-33%:n välillä. 
eniten tapauksia oli Hus:ssa (116; 22%). tapa-
uksista noin 60% oli löytynyt kliinisen infektion 
vuoksi otetussa bakteeriviljelyssä, ja loput mr-
sa-seulontaviljelyssä. iho- ja pehmytkudosinfek-
tiot olivat yleisin infektiotyyppi (80%), joista lähes 
puolet oli erilaisia paiseita. Paiseista puolet oli 
avattu kirurgisesti. kolmannes ihoinfektioista oli 
luonteeltaan toistuvia tai kroonisia. Joka neljän-
nen ihoinfektiopotilaan lähikontaktilla oli saman-
kaltainen ihoinfektio. saatujen tietojen mukaan 
42% kaikista avohoidon mrsa-tapauksista oli 
ollut lähikontaktissa tunnettuun mrsa-kantajaan 
ja 13% tapauksista oli maahanmuuttajia tai per-
heessä asui maahanmuuttaja. 

mrsa-infektioita aiheuttavista mrsa-kan-
noista viidennes oli sellaisia, joilla tiedetään 
olevan PvL-geeni. PvL-kantojen aiheuttamissa 
pehmytkudosinfektioissa todettiin enemmän 
paiseita (34/45, 76% vs. 30/108, 28%) ja to-
dennäköisiä perhe-epidemioita (12/56, 21% 
vs. 13/236, 6%) kuin PvL-negatiivisten mrsa-
kantojen aiheuttamissa infektioissa. 

Puhdistushoito kirjallisuuden valossa 

suomessa mrsa-puhdistushoidon aiheena on 
yleensä ollut mrsa-infektioriskin pienentäminen 
vaativaan leikkaukseen menevällä mrsa-kanta-
jalla, mrsa löydös terveydenhuollon työntekijällä 
tai mrsa:n leviämisen estäminen sijoitettaes-
sa henkilöä pitkäaikaishoitolaitokseen, jossa 
mrsa:ta ei ole aiemmin todettu (9). monissa 
euroopan maissa mrsa-häätöhoitoja on annettu 
myös osana mrsa-torjuntatoimia sairaaloissa ja 
avohoidossa (10-12). näillä toimilla on haluttu 
samalla rajoittaa mrsa:n yleistymistä yhteiskun-
nassa. Hus:ssa olemme lisäksi yhä useammin 
harkinneet puhdistushoitoa myös avohoidon 
toistuvissa PvL-positiivisen mrsa-kannan ai-
heuttamissa infektioissa. näin on toiminut myös 
puolet yhdysvaltalaisista infektiolääkäreistä 
paisepotilaita hoitaessaan (13).

mrsa-puhdistushoitoon on vuosia käytet-
ty nenään annosteltavaa mupirosiinivoidetta, 
koska mrsa:n tiedetään pesivän kantajansa 
nenässä ja kolonisaation on ajateltu edeltävän 
infektiota (14). monissa tutkimuksissa hoidon 
teho on kuitenkin ollut varsin lyhytaikainen (15, 
16). Heti hoidon päätyttyä mrsa on häätynyt 
nenästä noin 90%:lla, mutta 4-6kk kuluttua se 
ilmaantuu ainakin neljänneksellä takaisin. noin 
puolella S. aureuksen nenäkantajaksi todetuista 
kantajuus häviää spontaanisti, 20 %:lla se on 
pysyvämpää mm. immunogeneettisistä ja ym-
päristötekijöistä johtuen (14). tämä luonnollisesti 
vaikuttaa häätöhoitotulokseen. S. aureus viihtyy 
myös ihorikoissa. Desinfioivien ihopesuaineiden 
lisääminen nenän mupirosiinihoitoon on lisännyt 
ihon kolonisaatiokohtien puhdistumista, mutta 
sekään ei riitä täydelliseen puhdistumiseen, jos 
mrsa kolononisoi myös mahasuolikanavaa (17). 
erilaisia valmisteita, kuten klooriheksidiiniä ja 
octenidiinihydrokloridia ja teepuupöljyä on ko-
keiltu, mutta niiden parammuudesta on vähän 
tutkimuksia (18-20). Lisäksi niiden tehoa on 
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arvioitu usein vain alle kahden viikon seuranta-
ajan jälkeen. Häätöhoitoa on annettu myös 
mikrobilääkkein, mutta minkään yhdistelmän 
tehoa ei ole voitu osoittaa toista paremmaksi, 
lukuunottamatta ehkä rifampisiinia sisältäviä yh-
distelmiä (21, 22). mrsa:n häätymistä on pyritty 
tehostamaan sairaalapotilailta ja henkilökunnalta 
antamalla mupirosiinin, desinfioivan ihopesun 
ja vähintään kahden mikrobilääkkeen yhdistel-
mähoitoa ja vielä toistamalla hoito tarvittaessa 
(23-25). kanadalaistutkimuksessa annettiin 
häätöhoitoa rifampisiinin ja doksisykliinin yhdis-
telmällä, mupirosiinilla ja klooriheksidiinipesuilla 
87 sairaalapotilaalle, joista 90%.lta mrsa saatiin 
katoamaan heti hoidon jälkeen ja vielä 3kk kulut-
tua kolmelta neljästä oli mrsa-negatiivista (23). 
kahdeksan kuukauden kohdalla enää 54% oli 
mrsa:n suhteen negatiivisia, mikä oli silti merkit-
tävästi enemmän kuin verrokkiryhmän potilailla 
(8/25;34%), jotka eivät saaneet häätöhoitoa. 
mrsa-kannan mupirosiiniresistenssi ennusti 
monimuuttujamallissa uudelleen kolonisoitumis-
ta, mutta ihorikoilla ei ollut merkitystä tuloksen 
kannalta. Lisäksi kiinnitetty huomiota myös ym-
päristön mrsa-kolonisaatioon ja lähikontaktei-
hin tartunnan lähteenä (26, 27) ja mahdollisen 
hammasproteesin desinfiointiin (28).

Puhdistushoidolla on varjopuolensa. se voi 
aiheuttaa myös sivuvaikutuksia ja annetuille 
lääkkeille voi kehittyä resistenssiä (21, 22).

Puhdistushoito ja infektiot

valikoiduissa aineistoissa sairaalapotilaiden 
mrsa-infektioita on saatu vähenemään mrsa-
kantajuutta hoitamalla (tehohoitopotilaat ja 
mrsa-kantajien leikkausalueinfektiot) (29, 30). 
avohoidon mrsa-infektioita ei kuitenkaan ole 
voitu vähentää, kun seulottu pelkästään mrsa-

nenäkantajuutta ja annettu mupirosiinihoito (31, 
32). syynä saattaa olla se, että avohoidon mrsa-
infektioita ei aina edelläkään nenäkolonisaatio, 
vaan ympäristöstä iholle saatu avohoitokannan 
aiheuttama tartunta voi johtaa infektioon, ilman 
että kanta kolonisoituu ensin nenään (33). toisis-
sa tutkimuksissa mupirosiinin, ihopesuaineiden 
ja hygieniaohjeiden yhdistelmää on kuitenkin 
käytetty menestyksekkäästi paise-epidemioiden 
yhteydessä, kun aiheuttajana on ollut PvL-
positiivinen bakteerikanta (11, 34).

Jos avohoidon mrsa:n aiheuttamia toistuvia 
ihoinfektioita pyritään rauhoittamaan mrsa-
puhdistushoidolla, se kannattaakin todennä-
köisesti räätälöidä potilaan tilanteen mukaan: 
selvitetään kolonisaation kesto ja laajuus, 
valitaan häätöhoitovalmisteet sen mukaan ja 
ohjeistaan kotiympäristön sekä henkilökohtais-
ten tavaroiden puhdistus hoidon aikana. myös 
perheenjäsenten mrsa-kolonisaatio joudutaan 
todennäköisesti tutkimaan, jos puhdistushoito ei 
onnistu. Perushygienian korostaminen kotona 
on tärkeää. on noudatettava hyvää käsihygie-
nia ihon infektiokohtia käsiteltäessä, käytetään 
henkilökohtaisia pyyhkeitä ja muita ihon kanssa 
kosketuksissa olevia välineitä. mahdolliset mr-
sa-häätöhoidot kannattaa keskittää sairaanhoi-
topiirin alueella yhdelle poliklinikalle kokemuksen 
kerryttämiseksi.
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Hus alueella sattuu veritapaturmia vuosittain 
noin 600. Ylivoimaisesti yleisin on verialtistu-
minen, jossa neula tai muu terävä instrumentti 
on lävistänyt ihon kerrokset. työterveyshuolto, 
työsuojelu ja sairaalahygieniayksikkö tekevät 
yhteistyötä, jotta veritapaturmia pystyttäisiin 
ehkäisemään. 

syksyllä 2005 asennettiin veritapaturmien 
ehkäisyä koskeva itsekoulutuspaketti Hus-
yhtymän intranet-järjestelmään. Paketti on kaik-
kien Husin noin 20 000 työntekijän ulottuvilla. 
koulutuspaketin tarkoituksena on ehkäistä veri-
vaaratilanteita sekä ohjata työntekijä toimimaan 
oikein verialtistustapaturman sattuessa. 

nykyjärjestelmässä koulutuspaketin ehkäise-
vän työn vaikutuksesta riskitilanteiden vähene-
miseen on vaikea saada varmaa tietoa.  osittain 
tämä johtuu Hus:n organisaation nopeasta 
muuttumisesta, osittain verialtistustilanteiden 
ilmoittamisen laiminlyönneistä. riskitilanteita 
kuitenkin raportoidaan satoja vuosittain, joten 
kysymys on terveydenhuoltotyön jokapäiväisestä 
ongelmasta.

Hus:n sairaalahygieniayksikkö kartoitti itse-
koulutuspaketin vastaanottoa tekemällä kyselyn 
henkilökunnan parissa keväällä 2006. kysely 
tehtiin useilla osastoilla meilahden ja töölön 
sairaaloissa, kirurgisessa sairaalassa ja Lasten 
ja nuorten sairaalassa. kyselyyn vastanneita oli 
kaiken kaikkiaan 317. vastanneista lähes 60 % 
oli työskennellyt terveydenhuoltoalan ammatis-

sa yli 10 vuotta. sairaanhoitajia vastanneista oli 
73.8 %, lääkäreitä 8.8 %, perus- tai lähihoitajia 
5.4 % ja laitoshuoltajia 5,7 %.

kyselyyn vastanneista yli 60 prosenttia oli 
tutustunut veritapaturmakoulutuspakettiin. Har-
vempi kuin joka kymmenes oli kuluttanut aikaa 
yli 20 minuuttia koulutuspaketin läpikäymiseen. 
Puolet intranetin koulutuksen läpikäyneistä 
koki saaneensa uutta tietoa ja joka kolmas oli 
muuttanut työtapoja paketin läpikäymisen jäl-
keen. myönteistä palautetta koulutuspaketista 
antoi 94 prosenttia vastanneista. koulutuspa-
ketti koettiin selkeäksi, sopivan kompaktiksi 
ja asialliseksi. Positiivista palautetta tuli myös 
siitä, että koulutuspakettiin on helppo palata 
uudelleen. veritapaturmakoulutuspaketti koet-
tiin mielenkiintoiseksi ja sitä on helppo käyttää 
perehdytyksen apuvälineenä. Johtajaylilääkärin 
ohjekirjeellä esimiehet on velvoitettu liittämään 
kyseinen opetuspaketti osaksi työntekijöiden 
perehdytysohjelmaa. Lisäksi se on liitetty sai-
raaloiden i.v-koulutuksen luentomateriaaleihin. 
koulutuspaketin mahdollisimman laaja tiedotus 
lisää sen käyttöä ja samalla veritapaturmien 
ehkäisyä.

itsekoulutuspakettia ja kyselytutkimuksen tu-
loksia käytiin raportoimassa poster-muodossa 
euroopan suurimmassa sairaalainfektioiden tor-
juntaa käsittelevässä kokouksessa lokakuussa 
2006 amsterdamissa. sielläkin vastaanotto oli 
positiivista. tämänkaltaiselle koulutusmateriaa-

Veritapaturmien ehkäisy
nettikoulutuksena

Leena Simons
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lille on selvästi tarvetta sairaaloissa muuallakin 
päin maailmaa. itseopiskelupakettien käyttö 
osana terveydenhuollon jatkokoulutusta näh-
dään tärkeänä. itsekoulutuksen selvä etu on, 
että jokainen voi käydä materiaalia läpi silloin, 
kun siihen on aikaa. Lisäksi Hus:n veritapatur-
makoulutuspakettiin voi palata, kun tapaturma 
on sattunut ja tarkistaa ohjeistuksen sieltä. 
koulutuspaketin tietoa voidaan tarvittaessa päi-

vittää. nettikoulutuksen läpikäyminen vaatii toki 
käyttäjältä mahdollisuuden päästä tietokoneelle 
ja intranettiin.  

Leena simons
hygieniahoitaja

Hus/ medisiininen tulosyksikkö/  
infektiosairaudet/ sairaalahygieniayksikkö

Veritapaturmien ehkäisy nettikoulutuksena
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Miksi elintarvikehygieniaosaamista
tarvitaan?

suomessa todettiin 46 ruokamyrkytysepidemiaa 
vuonna 2006, 1800 sairastui. vuonna 2005 oli 
55 epidemiaa, joissa sairastui 2000 henkilöä. 
todellisuudessa elintarvikkeet aiheuttavat mo-
ninkertaisen määrän sairastumisia vuosittain 
näiden todettujen epidemioiden lisäksi. 

englantilaisen kyselytutkimuksen tulokset 
vuodelta 2006 osoittavat, ettei päivittäistä elin-
tarvikehygieniaa hallita kotona kovinkaan hyvin. 
kyselyyn osallistui 1005 aikuista. vastaajista 46 
% ei tiennyt, että jauhelihapihvi on paistettava 
kypsäksi, 34 % söi ruokaa, jonka viimeinen 
käyttöpäivä on ohi, eikä 40 % poistanut koskaan 
käsikoruja ruuanvalmistuksen ajaksi. Lemmikki-
en omistajista 14 % pesi eläimen ruoka-astian 
omien astioidensa kanssa. vastaajista 47 % 
ei tiennyt, mikä on oikea jääkaappilämpötila. 
samaa leikkuulautaa vihanneksille ja raa’alle 
lihalle pelkän välihuuhtelun jälkeen käytti 15 % 
vastaajista. englannissa todettiin 79 283 ruoka-
myrkytystapausta vuonna 2006.

elintarvikehygienian osaamisen osoittaminen 
hygieniaosaamistodistuksella tuli pakolliseksi 
vuoden 2005 alusta sellaisille henkilöille, jotka 
käsittelevät elintarvikehuoneistossa pakkaamat-
tomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

elintarvikehygieniaosaamisesta, vastuista ja 
osaamisen osoittamisesta määräävät elintarvi-

kehygienia-asetus (852/2004/eu) ja elintarvi-
kelaki (23/2006) 27§. ”elintarvikehygieenisellä 
osaamisella tarkoitetaan jatkuvaa tietojen ja 
taitojen päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa 
koskevien muutosten huomioimista osana yrityk-
sen omavalvontaa” ja ”elintarvikealan toimijan 
velvollisuus on kustannuksellaan varmistaa, että 
elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulute-
taan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyt-
tämällä tavalla.” elintarvikehygieniaosaamisen 
osoittamisessa on neljä tasoa: 1) tehtävien 
kannalta riittävä osaaminen, 2) osaamista 7 
erityisalueella, 3) stm:n asetus: osaamistesti, 
tutkinto tai koulutus ja 4) omavalvonta. 

Elintarvikehygieniaosaamisen
osa-alueet ja tavoitteet

elintarvikehygieniaosaamisen osa-alueet ovat 
lainsäädäntö, mikrobeille suotuisat elinolosuh-
teet, hyvät hygieniakäytännöt, elintarvikkeiden 
kemialliset, biologiset ja fysikaaliset riskitekijät, 
omavalvonta, puhtaanapito sekä ruokamyrky-
tykset. 

1. Lainsäädäntö
- mitä elintarvikehygienia on ja miksi 
 hygieniaosaamista tarvitaan
- lainsäädännön vaatimukset sekä valvonnasta 

vastaavat viranomaiset

Kokemuksia hygieniapassista
elintarvikealalla

Heli Lankinen
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2. Perustiedot mikrobiologiasta ja 
 elintarvikkeiden saastumisesta
- mitä mikrobit ovat mitä mikrobit ovat ja 
 missä niitä esiintyy
- mitä haittaa mikrobeista on 
 elintarviketyössä
- miten mikrobeja voidaan hyödyntää 
 elintarvikkeiden valmistuksessa
- miten mikrobeihin voi vaikuttaa esim. 
 lämpötilan, happamuuden, kosteuden, hapen 

ja elintarvikkeen koostumuksen avulla
- miten elintarvike voi saastua kemiallisesti tai 

fysikaalisesti
- mitä tarkoitetaan pilaantuvilla ja helposti 

pilaantuvilla elintarvikkeilla

3. ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat
- Henkilö tietää ruokamyrkytyksiin liittyvät 
 riskitekijät ja osaa ennaltaehkäistä 
 ruokamyrkytyksiä
Henkilö osaa
- käsitellä ja säilyttää raaka-aineita, 
 puolivalmisteita ja valmiita tuotteita oikein
- valmistaa, kuumentaa ja jäähdyttää 
 elintarvikkeet oikein
- käsitellä elintarvikkeita niin, että 
 jälkisaastumisriski on mahdollisimman 
 vähäinen

4. Henkilökohtainen hygienia
Henkilö osaa
- Pukeutua elintarviketyön edellyttämällä 
 tavalla
- Huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta 
 niin, että elintarvikkeet ja niiden kanssa 
 kosketuksissa olevat pinnat eivät saastu
- menetellä lainsäädännössä elintarviketyölle 

asetettujen hygieniamääräysten mukaisesti

5. Puhtaanapito ja omavalvonta
- Henkilö ymmärtää puhtaanapidon ja 
 jätehuollon merkityksen elintarviketyössä. 

Hän noudattaa työpaikan siivoussuunni-
 telmaa ja pystyy arvioimaan puhtaustoimien 

riittävyyttä.
- Henkilö ymmärtää omavalvonnan periaatteen 

ja merkityksen sekä pystyy toteuttamaan 
omavalvontaa työssään. Henkilö tunnistaa ja 
osaa torjua työssään elintarvikehygieeniset 
vaarat

Hygieniaosaamistesti ja koulutuspalaute

Hygieniaosaamistestiä varten voi opiskella en-
nakkomateriaalin avulla joko testaajan etukäteen 
lähettämästä tietopaketista tai verkossa elin-
tarviketurvallisuusviraston Hygieniaosaaminen 
-sivuilta. elintarviketurvallisuusvirasto myöntää 
elintarvikehygieniaosaamistestaajaoikeudet ja 
valvoo testaajien toimintaa. testiin valmistavaa 
tai muuta elintarvikehygieniakoulutusta ei ohjata 
tai valvota, eikä ennen testin suorittamista ole 
koulutusvelvoitetta. osaamistestaaja hakee 
testilomakkeen erikseen jokaista testitilaisuutta 
varten kysymyspankista. Hygieniaosaamistestin 
kesto on 45 minuuttia ja testilomakkeessa on 40 
oikein/väärin väittämää kaikilta osaamisalueilta. 
Hyväksytysti testin läpäisee vähintään 34/40 
oikein tuloksella. testin suorittaa hyväksytysti 
yleensä 88 – 100 % osallistuneista. testivasta-
usten perusteella voidaan sanoa, että käytännön 
elintarvikehygieniatyöntekijän osaamisessa 
tärkeä kehittämiskohde on hygieeniset työtavat 
ja tartuntalähteiden tunnistaminen. 

koulutukseen osallistuneiden yleisin palaute, 
riippumatta siitä millä elintarvikesektorilla tai 
työtehtävissä he toimivat, on ollut tiedon tar-
peellisuus ja että aihe on hyvin ajankohtainen. 
kokonaisuutena aiheen laaja-alainen käsittely 
on yllättänyt monta koulutukseen osallistujaa ja 
pitkäänkin työssä ollut on kokenut saaneensa 

Kokemuksia hygieniapassista elintarvikealalla
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uutta tietoa sovellettavaksi käytäntöön. toisaalta 
laajaa aluetta myös moititaan, jos oma työtehtä-
vä vaatii osaamista vain joltakin osa-alueelta.

Elintarvikehygieniaosaaminen
sosiaali- ja terveydenhuollossa

sosiaali- ja terveydenhuollossa hygieniaosaami-
sen osoittamista ei edellytetä työntekijöiltä, jotka 
ainoastaan koostavat aamu-, väli- tai iltapaloja 
niin sanotuista valmiista elintarvikkeista tai jaka-
vat tai tarjoilevat ruokia. nämä työntekijät aset-
tuvat hygieniaosaamisen portaalle kaksi, jolloin 
osaamisen osoittaminen on vapaaehtoista, mutta 
työnantajalla on koulutusvelvollisuus. sosiaali- ja 
terveydenhuollossa esimerkiksi osaston ruuan-
jakeluun osallistuvien ja välipaloja valmistavien 
työntekijöiden ei tarvitse osoittaa elintarvikehy-
gieniaosaamistaan testillä, mutta työnantajan 
velvollisuus on varmistaa, että heillä on tehtävän 
suorittamista varten riittävä elintarvikehygienia-
osaaminen. vastaavasti osaamisen osoittaminen 
todistuksella vaaditaan työntekijältä silloin, kun 
ruokaa valmistetaan alusta lähtien pakkaamat-
tomista helposti pilaantuvista raaka-aineista 
esimerkiksi yhdessä potilaiden kanssa.

kahden sisilialaisen sairaalan hoitohenkilö-
kunnan kyselytutkimuksessa (2005) kartoitettiin 
tietoja, asenteita ja käytäntöjä elintarvikehygie-
niasta. tiedoissa oli puutteita elintarvikkeiden 
pilaantumisen riskitekijöistä sekä oikeista ja 
turvallisista lämpötiloista. asennepuolella tär-
keiksi koettiin vastaajien mukaan suojakäsinei-
den käyttö ja lämpötilojen seuranta. vähemmän 
tärkeänä torjuttavana riskitekijänä hoitohenkilö-
kunta piti ristikontaminaatiota ja elintarvikkeiden 
uudelleenjäädyttämistä. myöskään elintarvikkei-
ta käsittelevän ihorikkoja ei ajateltu vastausten 
mukaan merkittävänä riskinä hygienialle. käy-
tännöissä korjattavaa löytyi samojen välineiden 
käyttämisessä eri elintarvikkeille sekä sulatuk-
sesta huoneenlämmössä. vastanneista 80 % ei 
ollut saanut elintarvikehygieniakoulutusta. kou-

lutusta saaneet tiesivät enemmän, mutta sillä ei 
ollut vaikutusta asenteisiin tai käytäntöihin.

terveydenhuollossa elintarvikehygieniaosaa-
misen kehittäminen on eri toimijoiden asiantun-
tijayhteistyötä sekä laitoksen sisällä että kunnan 
elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa. infek-
tioiden torjuntayksikkö on elintarvikehygienian 
keskeinen toimija, varsinkin epidemiatilanteissa 
kunnan epidemiaselvitystyöryhmän kanssa tai 
osana sitä. elintarvikehygienian toteutuksessa 
ja käytännöissä on joitakin selkeitä eroja verrat-
tuna elintarvikehygieniakäytäntöjä infektioiden 
torjuntakäytäntöihin terveydenhuollossa, kuten 
erot pintadesinfektion laajuudessa ja pintojen 
puhtausvalvonnassa, käsien pesun ja desin-
fektion merkityksessä ja painotuksessa, sekä 
epidemiatilanneohjeistuksissa.

Yksittäisellä vuodeosastolla kriittiset val-
vonta-, koulutus- ja kehittämiskohteet ovat 
lämpötilojen noudattaminen, elintarviketilojen 
ja välineiden puhtaus sekä henkilökunnan elin-
tarvikehygieeniset työtavat. 
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kriittisesti sairailla tehohoitopotilailla hoidon 
aikana kehittyvät infektiot ovat yleisempiä kuin 
muilla sairaalahoidossa olevilla potilailla. teho-
potilaan puolustusjärjestelmä on häiriintynyt 
perussairauksien, kajoavien hoitotoimenpiteiden 
tai suoritettujen leikkauksien ja hoitoon liittyvien 
lääkitysten vuoksi (1). Hoitoon liittyvä toistuva 
potilaan käsittely sisältää riskin käsihygienian 
pettämiselle ja hoitoympäristöön liittyvät tekijät, 
kuten ahtaat yhtenäiset tilat lisäävät myös poti-
laan infektioriskiä.

Prevalenssitutkimuksissa tehoalkuisia infek-
tioita (infektio, joka ilmenee > 48 tuntia teho-
osastolle tulosta) on raportoitu 20,6 % - 23,2 
% potilaista (2,3). tehoalkuisten infektioiden 
insidenssi on eri tutkimuksissa vaihdellut 13,8 
% - 37 %. Yleisin infektioista on hengityslaite-
hoitoon liittyvä keuhkokuume (25 % - 45 %). 
keskuslaskimokatetriin liittyviä bakteremioita 
infektioista on 12 - 32 % ja virtsatieinfektioita 
8-28 % (4-8).

aiempien tutkimusten valossa tehoalkuinen 
infektio lisää kuolleisuutta 16-38 % (5,6,9,10). 
tutkimukset ovat osin ristiriitaisia, mihin vaikuttaa 
mm. potilasaineistojen heterogeenisyys, suuren 
riskin potilaiden osuuden ja myös diagnostisten 
kriteerien vaihtelu. Lisäksi mikrobietiologia ja 
resistenttien mikrobien osuus ja näihin liittyen 
adekvaatin empiirisen hoidon osuus vaihtelee 
eri tutkimusaineistoissa.

oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä 
tutkimuksessa selvitettiin 14 kuukauden aikana 
vuosina 2002-2003 tehohoidossa vähintään 48 
tuntia olleen 335 potilaan yksityiskohtaiset tiedot 
aikaisemmista sairauksista, tulovaiheen sairau-
den vaikeusasteesta, sekä potilailla tehohoitoon 
tullessa olleista että hoidon aikana kehittyneistä 
infektioista. samalla kartoitettiin resurssien käyt-
töä, sairaalahoidon tuloksia, pitkäaikaiskuollei-
suutta ja hoidon jälkeistä elämänlaatua.  

Lähes neljäsosa (80) potilaista sai infektion 
tehohoidon aikana. näistä yleisimmät olivat 
hengityslaitehoitoon liittyvä keuhkokuume 
(18,8/1000 hengityslaitehoitopäivää) ja muut 
hengitystieinfektiot, leikkausalueen infektiot ja 
vatsaontelon alueen infektiot. sen sijaan kes-
kuslaskimokatetriin liittyviä infektioita (2,2/1000 
keskuslaskimokatetripäivää) ja virtsatieinfektioita 
(0,5/1000 katetripäivää) todettiin vähemmän kuin 
aiemmassa kirjallisuudessa on kuvattu.

Potilaiden sairaalakuolleisuus oli alhaisempi 
kuin tulovaiheessa sairauden vaikeusasteen 
perusteella oli ennustettavissa. tehohoitoon liit-
tyvä infektio oli itsenäinen sairaalakuolleisuutta 
lisäävä vaaratekijä kaksinkertaistamalla kuollei-
suuden niillä, joilla oli infektio jo teholle tullessa 
ja nelinkertaistamalla kuolleisuuden niillä, joilla 
ei ollut infektiota tulovaiheessa. tehoalkuinen in-
fektio oli itsenäinen sairaalakuolleisuutta lisäävä 
vaaratekijä, vaikka perussairaudet, tulovaiheen 
elintoimintojen häiriön vakavuus ja ikä vakioitiin. 

Tehohoidon aikana kehittyvä infektio: 
epidemiologia ja ennuste

Pekka Ylipalosaari
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tehohoitojakso piteni kaksinkertaiseksi niillä, 
jotka saivat tehoalkuisen infektion ja näillä poti-
lailla resurssien käyttö oli kaksin-kolminkertainen 
verrattuna niihin, jotka eivät infektiota saaneet.

sairaalasta kotiutuneista 272 (81 %) potilaasta 
noin joka kolmas kuoli 1,5–2 vuoden seuranta-
aikana. tehohoidon aikainen infektio ei vaikut-
tanut sairaalahoidon jälkeiseen kuolleisuuteen 
tai potilaiden pitkäaikaiseen elämänlaatuun. 
seurantakyselyn perusteella noin puolella po-
tilaista yleinen terveydentila oli vähintään yhtä 
hyvä kuin ennen tehohoitoa. ennen tehohoitoa 
työssä olleista vain 36 prosenttia palasi entiseen 
työhönsä.

infektioiden torjunnan kannalta matala kes-
kuslaskimokatetreihin liittyvä infektioiden esiin-
tyvyys viittaa hyvin omaksuttuihin toimintakäy-
täntöihin, sen sijaan hengityslaitehoitoon liittyvä 
keuhkokuumeen suhteellisen runsas esiintyvyys 
on jo johtanut hoitokäytäntöjen muutokseen. 
koska tehohoidon aikana saatu infektio oli mer-
kittävä itsenäinen sairaalakuolleisuutta lisäävä 
tekijä, infektioiden torjunnan merkitystä ei voi 
liikaa korostaa.
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Johdanto

mediastiniitti on välikarsinan tulehdus, joka voi 
olla seurausta ruokatorven puhkeamisesta tai 
syvästä nielun paiseesta, mutta sydänleikka-
uksen jälkeisenä komplikaationa se on onneksi 
harvinainen (1-3%). Potilaalle se aiheuttaa paljon 
kärsimystä, pitkän sairaalassaolon ja voi uhata 
jopa henkeä. kuolleisuus mediastiniittiin on suuri 
(10-30%) ja hoitokustannukset erittäin kalliit (50 
000 - 300 000 eur).  amerikkalaisessa 15 000 
ohitusleikkauspotilaan aineistossa verrattiin 
eloonjäämistä mediastiniittipotilaiden ja ilman 
infektiota toipuneiden välillä. kuolleisuudessa 
oli merkitsevä ero vuoden kuluttua leikkauk-
sesta, mutta vielä neljän vuoden kuluttua ero 
kuolleisuuden nousussa oli kolminkertainen 
(1). sairaalahoito venyy mediastiniitin vuoksi 
yli kuukauden mittaiseksi ja antibioottihoito on 
yleensä 2-3 kuukauden pituinen, mutta voi kestää 
jopa eliniän (2).

Etiologia

mediastiniitti on yleensä seurausta kontaminaa-
tiosta leikkauksen aikana, tavallisimmin potilaan 
oman ihon bakteereista, mutta bakteerit voivat 
päästä haavaan myös henkilökunnan käsistä, 
instrumenteistä tai leikkaussalin ilmasta. kon-
taminaatio voi syntyä myös myöhemmin, jos 
leikkaushaava alkaa erittää ja aukeaa, jolloin 
bakteerit pääsevät haavan pinnalta syvempiin 
kerroksiin. Jos potilas yskii tai reuhtoo sternu-
min hajalle, haavan aukeamista voi seurata 
mediastiniitti. infektio voi siirtyä välikarsinaan 

Mediastiniitti sydänkirurgiassa

Anne Eklund

myös veren välityksellä infektiopesäkkeistä kuten 
hampaista.

sydänleikkauksiin liittyy useita erityispiirteitä. 
niiden määrä on suuri: sepelvaltimo-ohitusleik-
kaus on yksi tavallisimmista leikkauksista, joita 
kehittyneissä maissa tehdään. sydänleikka-
uksen puhtausluokka on 1 eli infektioita saisi 
esiintyä hyvin vähän. Leikkaukset ovat pitkiä ja 
haavapinta-alat suuria. suurin osa sydänleik-
kauksista tehdään mediaanisen sternotomian 
eli rintalastan avauksen kautta. iho viilletään 
ja kudokset avataan sternumiin saakka. rin-
talasta sahataan pitkittäin halki ja sydänpussi 
eli perikardium avataan. Potilaalla on lukuisia 
vierasesineitä: kanyylit laskimossa ja valtimos-
sa, keskuslaskimokatetri, keuhkovaltimokatet-
ri, hengitysputki, virtsakatetri, tahdistinjohdot 
ja dreenit. veri kiertää sydän-keuhkokoneen 
kautta. Leikkaussalissa tarvitaan paljon ihmisiä. 
infektion seuraukset ovat usein vakavat.

Lukuisilla toimenpiteillä on pyritty vähentä-
mään leikkaussalissa tapahtuvaa kontaminaa-
tiota. Potilas käy suihkussa. ihokarvat poistetaan 
leikkausalueelta juuri ennen ihoviiltoa. Leikkaus-
alueen iho pestään alkoholipitoisella liuoksella. 
Leikkaustiimi pesee ja desinfioi kädet, käyttää 
päähineitä, maskeja, kaapuja ja steriilejä käsi-
neitä. Henkilöiden määrä, joka leikkaussalissa 
käy, on rajoitettu minimiin. ilmanvaihto on riittä-
vän tehokas. on selvää, että hyvällä kirurgisella 
tekniikalla pystytään ehkäisemään infektoita. 
tämä sisältää sen, että kudoksia käsitellään hel-
lävaraisesti, leikkausalueelle ei jää verenvuotoa, 
verihyytymää tai tyhjää onteloa, luu kiinnitetään 
tukevasti ja vältetään vierasesineitä. Haavan pa-
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ranemisen kannalta on oleellista, että haavassa 
on riittävä verenkierto ja kudoksessa riittävästi 
happea. infektioita vähentää myös matalien 
lämpötilojen ja korkeiden verensokeriarvojen 
välttäminen. oikein toteutetulla antibioottipro-
fylaksialla pystytään vähentämään leikkauksiin 
liittyviä infektioita jopa 50%.

Mediastiniitin hoito

mediastiniitin hoito on lähes aina kirurginen; vain 
pieni osa paranee pelkällä antibioottihoidolla. 
Leikkauksessa sternum avataan, kaikki kuollut 
ja infektoitunut kudos poistetaan, leikkausalue 
huuhdellaan huolellisesti, asetetaan huuhte-
ludreenit välikarsinaan ja rintalasta suljetaan 
uudelleen teräslangoilla. Huuhtelua antibiootti-
liuoksella jatketaan noin viikon dreenien kautta. 
suurin osa potilaista paranee tällä toimenpiteellä. 
osalle potilaista joudutaan tekemään useita 
puhdistusleikkauksia. Jos rintalasta on nekroot-
tinen tai palasina, se joudutaan poistamaan, 
jolloin sydän täytyy peittää joko vatsaontelosta 

käännetyllä omenttikielekkeellä tai yhdistämällä 
suuret rintalihakset keskiviivassa. Jos haava 
joudutaan jättämään auki, voidaan käyttää alipai-
neimuhoitoa, joka edistää haavan granulaatiota 
ja verenkiertoa.

aiheuttajamikrobit ovat yleensä stafylokokkeja 
(Staphylococcus aureus ja S. epidermidis), joista 
S. epidermidiksen osuus on viime vuosina ollut 
kasvussa. viidesosan aiheuttavat gramnegatii-
viset sauvabakteerit ja sekainfektioita on noin 10 
% (taulukko 1).  aloitusantibiootin pitää kattaa 
metisilliinille resistentit stafylokokit sekä gram-
negatiiviset bakteerit. täten antibiootiksi voidaan 
valita kolmannen polven kefalosporiinin (esim. 
keftatsidiimi) ja vankomysiinin yhdistelmä. Herk-
kyysmäärityksen valmistuttua antibioottihoitoa 
voi räätälöidä.

Mediastiniitin riskitekijät

riskitekijöiden tunnistaminen mahdollistaa 
ehkäisevien toimenpiteiden soveltamisen. Lu-
kuisissa tutkimuksissa on esitetty riskitekijöinä 

Bakteerin eristämiskohta

Mikrobi Haava N=109 Dreenit N=36 Mediastinum N=67 Veri N=24 Yhteensä N=236

Grampositiiviset  

Staphylococcus epidermidis 52 15 34 7 108 (46%)

Staphylococcus aureus 22 10 14 13 59 (25%)

Propionibacterium 6 - 4 - 10 (4%)

Enterococcus faecalis 3 - 3 1 7 (3%)

Streptococcus viridans 3 - - - 3 (1%)

muut grampositiiviset 5 - 2 - 7 (3%)

Gramnegatiiviset

Klebsiella sp. 1 4 3 - 8 (3%)

Acinetobacter sp. 3 2 2 - 7 (3%)

Pseudomonas aeruginosa 3 3 - - 6 (3%)

Enterobacter sp. 1 1 1 1 4 (2%)

E. coli 2 - 1 1 4 (2%)

Serratia 2 - - 1 3 (1%)

Stenotrophomonas maltophila 2 - 1 - 3 (1%)

muut gramnegatiiviset 2 - - - 2 (1%)

Mycoplasma hominis 2 1 2 - 5 (2%)

Taulukko 1. Aiheuttajamikrobit HYKS:ssa 1990-1999 mediastiniittipotilailla.

Mediastiniitti sydänkirurgiassa
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esimerkiksi lihavuus, diabetes, tupakointi, mo-
lempien rinnanseinämän valtimoiden käyttö, 
leikkausaika, pitkittynyt hengityskoneen käyttö ja 
uusintaleikkaus. tulokset ovat ristiriitaisia, koska 
tutkimusasetelmat vaihtelevat, potilasmäärät 
ovat usein liian pieniä ja infektiot määritellään 
eri tavoilla.

kuten muussakin kirurgiassa, myös sydän-
kirurgiassa kaikista riskitekijöistä lihavuuden 
on selkeimmin osoitettu altistavan infektioille. 
Ylipaino taas on yhteydessä ii-tyypin diabetek-
seen, joka myös katsotaan infektion riskiteki-
jäksi. viime vuosina on osoitettu, että verenso-
keritason kontrollointi on tärkeää leikkauksen 
aikana ja perioperatiivisessa vaiheessa, koska 
korkeat verensokeriarvot nostavat infektioriskiä. 
rinnanseinämän valtimo (ita) on osoittautunut 
ylivoimaiseksi siirteeksi sepelvaltimo-ohituksis-
sa, mutta molempien valtimoiden käyttö lisää 
sternuminfektion riskiä etenkin diabeteksen 
kanssa, jolloin riski on viisinkertainen. kun val-
timo skeletoidaan (preparoidaan ilman rasva-
faskiapedikkeliä), riski ei ole suurentunut.

välikarsinan tulehduksen esiintyvyyttä ja ris-
kitekijöitä tutkittiin laajassa, yli 10 000 potilasta 
käsittävässä aineistossa HYks:n avosydän-
leikkauksissa kymmenen vuoden ajalta (3). 
mediastiniitteja todettiin tutkimusaineistossa 
120 (1,1%). tuona aikana leikattujen potilaiden 
keski-ikä kasvoi merkittävästi, naisten osuus 
kasvoi ja leikattujen potilaiden yleistila (asa>3) 
heikkeni. koko aineistossa sairaalahoitoaika 
mediastiniittipotilailla oli merkittävästi pidempi 
kuin ilman infektiota toipuneilla, mutta sekä 
sairaalakuolleisuudessa (30 vrk) että yhden 
vuoden kuolleisuudessa ei ollut eroa, mikä on 
merkki näiden infektioiden tehokkaasta hoidosta. 
monimuuttuja-analyysissä ainoastaan lihavuus 
(suuri painoindeksi) korreloi lisääntyneeseen 
mediastiniittiriskiin (kuva 1).

Kuva 1. Mediastiniitin esiintyvyys HYKS:ssa 
1990-1999 kolmessa painoindeksiluokassa

Loppupäätelmä

riski saada leikkausalueen infektio lisääntyy, 
koska leikkaukseen tulevat potilaat ovat keski-
määrin iäkkäämpiä ja huonompikuntoisia kuin 
aikaisempina vuosina. toisaalta ylipaino väestös-
sä lisääntyy ja samalla yleistyy ii-tyypin diabetes. 
nämä molemmat ovat riskitekijöitä leikkausalueen 
infektiolle. näistä syistä on entistä tärkeämpää 
seurata ja pyrkiä ehkäisemään leikkausalueen 
infektioita kaikilla mahdollisilla tavoilla.
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keskiviikkona 12. maaliskuuta vuonna 2008 saa-
pui joukko hygienian asiantuntijoita Hämeenlin-
naan, kongressikeskus verkatehtaaseen oman 
alansa koulutuspäiville. osallistujia tuli eri puolilta 
tätä rakasta eLomaatamme. 

seinäjokiset eivät PanttiLoineet intoaan 
osallistua. Haapavetiset olivat ottaneet pitkän 
matkansa varalle evääksi mÄmmiÄ, kun taas 
kuopion suunnalta tulevat turvautuivat jaloihin 
juomiin, kuten valko venÄLÄiseen, raakaan 
koskikseen ja koriin LaPPaLaista kestääk-
seen matkan rasitukset. oulun porukka saapui 
paikalle hiukan myöhässä, koska joku oli lyönyt 
teiriLÄÄ HaLoseLLa päähän ja hänen nis-
kasensa oli venähtänyt juuri ennen lähtöä. 

koska monet olivat saapuneet omilla autoil-
laan, oli tiepalvelua pyydetty olemaan valmi-
ustilassa. kysymyksessä oli tietenkin suomen 
sairaalahygieniayhdistyksen oma tiepalvelu, 
jota kutsutaan välinehuoltoryhmäksi. vaikka pari 
autoa rikkoutui matkalla, välinehuoltoryhmää 
ei kuulunut paikalle. He kertoivat myöhemmin 
olleensa kestiLÄn kunnassa linturetkellä 
keuruLaisen  ornitologi vÄttÖ-virtasen 
johdolla. retken alussa tapahtui paha tÖYtÄri. 
ryhmä törmäsi vauhkoontuneeseen Hirvo-
seen, joka saatiin kuitenkin nopeasti rauhoitet-
tua. välinehuoltoryhmä bongasi seuraavat linnut: 
varis, tiainen, Leivonen, kurki, Hintikka  
sekä harvinainen karHukÄki. 

kun kaikki olivat paikalla, alkoivat luennot. in-
fektioturvallisuutta käsittävällä luennolla esiteltiin 
potilas, jonka selkärÖnkÄ oli leikattu huonon 
rYHtÄn parantamiseksi. Pahaksi onneksi poti-
laan vasemmasta korvasta oli valunut saikkua 
leikkaushaavaan, joka oli välittömästi infektoitu-
nut. tulehdus ei ollut ainoa komplikaatio, vaan 
potilas oli saanut myös rinta-rahko –nimisen 
taudin, jota on erittäin vaikea parantaa. koska 
mitään ei ollut enää tehtävissä, päätettiin potilas 
lähettää PÄtsi-nimiseen krematorioon ja sieltä 
tietenkin Hietaniemen  hautausmaalle.

koska tuossa vaiheessa oltiin aikataulusta 
hiukan myöhässä, päätettiin siirtää valsai-pro-
jekti illan tanssiosuuteen ja läheltäpiti-tilanteet 
sitä seuraavaan yöhön.

työasuista heräsi niin vilkas keskustelu, että 
päätettiin tehdä illalla kaksoissokkokoe ”työasun 
tarpeellisuus juhlien jatkoilla”. tuossa vaiheessa 
lounaalla tarjottu PaPusensoppa alkoi kiertää 
monen mahassa siinä määrin, että asianomaiset 
päätettiin panna karanteeniin muutamiksi tun-
neiksi. sen verran kuitenkin syntyi eritekontaktia, 
että noin klo 15.30 piti suorittaa suojainten valin-
ta ja jakaminen. koska vuosikokouksen aikana 
suurin osa kuulijoista joutui poistumaan vetisen 
ripulin takia, päätettiin ennen illallista pitää kun-
non hygienialuento, jonka aikana miespuoliset 
osanottajat steriloitaisiin. näin tehtiinkin ja sen 
jälkeen illallinen ja sitä seuraavat tanssit voitiin 
aloittaa turvallisesti.

Iltaohjelma

”Työasun tarpeellisuus juhlien jatkoilla”
Kaksoissokkotutkimus

Veepee Lehto
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illallisen alkuruokana tarjottu graavi matikka 
vaihtui lämpimään ruokaan, joka oli leivitetty 
HaikaLa. molempien ruokien raaka-aineet oli 
hankittu paikallisen anttiLan ruokaosastol-
ta. Jotta LYYtikÄinen olisi alkanut kunnolla 
kirjoittaa , tarjottiin ruokaryyppynä yhdistyksen 
nimikkojuomaa, korpikuuseLankyyneleitä. 
sarkkinen poikineen kumottiin pohjaan, jonka 
jälkeen homma alkoikin mennä oJaJÄrvestÄ 
allikkoon.

- näin on marJat! taidanpa ottaa niin sano-
tun HÄmÄLÄisen kännin!

tänään juodaan, mutta tullaan vasta huomen-
na humalaan!, huusi eräs koulutuspäivien järjes-
telyistä vastaava naishenkilö. tuossa vaiheessa 
monelta alkoi olla jo HoLttinen niin poissa, 
että heidän kohdallaan piti suorittaa pikainen 
veritapaturmanehkäisy. mÄkeLÄstÄ oli tullut 
käkelä. Joku oli jo ehtinyt sammua PaLmun 
alle ja reimÄn luuli olevansa Batman ja hyppäsi 
viitta hulmuten orkesterikorokkeelta tanssilatti-
alle leviten siihen kuin Jokisen eväät. 

- Jag är nYkter, yritti hän sanoa, kun häntä 
vietiin pois.

Juhlatilassa alkoi olla jo aika kova rÄmÖ. 
uusitaLo väitti olleensa sePPÄLÄ jo synty-
essään, mutta häntä ei uskottu. tanssin alka-
essa huomattiin, että illan HÄrkÖset olivat 
ilmeisesti haistelleet Liimataista, koska he 
lähtivät niin hanakasti hakemaan kurvisia 
naisia tanssimaan. osa heistä oli valitettavasti 
unohtanut eradikaation ja erektion välisen eron. 

eräs jyväskyläläinen oli tuonut oman sonninsa 
mukaan juhliin. JakoB-niminen sonni ryntäsi 
parketille ja huusi naisille: - nyt on minun Huuki! 
Lähdetään tuonne ulos läheiseen Heinolatoon, 
piiloudutaan hetkeksi mastokankaan alle 
ja suoritetaan mediastiniitti eli välikarsinayh-
dyntä.

JakoB-sonni saatiin kuitenkin rauhoitettua 
ja juhlat jatkuivat. Joissain vaiheessa aloitettiin 
päivällä ideoitu kaksoissokkokoe ”työasun 
tarpeellisuus juhlien jatkoilla” pukeutumalla ja 
siirtymällä jatkopaikkaan.

turusta, aurajoen rantaLaLta tulleet hygik-
set onnistuivat kokeessa niin hyvin, että heidän 
tamperelaiset kollegansa muuttuivat kasvoiltaan 
ihan GrÖnrooseiksi. turkulaiset olivat sam-
muneet jatkoille mennessään kylmään, Lumi-
on peittämään routamaaHan muutamaksi 
tunniksi ja vain asianmukaisen työasun takia 
he välttyivät hypotermialta viileässä Hämees-
sä, jossa vanajaveden Lainekin jäätyy, jos 
tuuli hetkeksi tyyntyy. Laineista puheen ollen 
aaLLoiLtakaan ei vältytty. vaihdevuosista 
kärsivät miehet valittelivat juhlien jälkeisiä kuu-
mia aaLtoJa vielä usean päivän ajan.

siitä, mitä toisena koulutuspäivänä tapahtui, 
voi lukea yhdistyksen lehdestä, artikkelista ni-
meltä ”oLLin oppivuodet”

Esitetty Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen 
koulutuspäivien illallisilla, Hämeenlinnan Verka-
tehtaalla 12.3.2008.

veepee Lehto

Iltaohjelma ”Työasun tarpeellisuus juhlien jatkoilla” Kaksoissokkotutkimus
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Hämeenlinnan viime vuonna valmistuneessa 
kulttuuri- ja kongressikeskus verkatehtaan tilois-
sa järjestettiin 34. valtakunnalliset sairaalahygie-
niapäivät 12.-13.3. 2008. viimevuotiseen tapaan 
edeltävänä päivänä 11.3. pidettiin samassa 
paikassa hygieniahoitajien neuvotteluiltapäivä. 
koulutuspäivillä oli 422 osallistujaa ja hygie-
niahoitajien neuvotteluiltapäivään otti osaa 57 hy-
gieniahoitajaa. näytteilleasettajia oli kaikkiaan 31. 
toisin sanoen päivät olivat osallistujilla mitaten 
jotakuinkin yhtä iso tapahtuma kuin edellisenä 
vuotena Haikon kartanossa. Palautuslomakkeita 
jätettiin 187 kpl eli 44 % osallistujista halusi antaa 
palautetta. ammattinimikkeittäin tarkasteltuna 
erilaisilla hoitoalan ammattinimikkeellä oli ilmoit-
tautunut 309, joista esimiestehtävissä olevia ( yh, 
oh, aoh) oli 30, hygieniahoitajiksi ilmoittautui 85 ja 
loput olivat erilaisia hoitajia, joista suurin ryhmä 
tietysti sairaanhoitajat, joita oli 168. erilaisia lää-
käri -nimikkeitä sairaalalääkäristä professoriin oli 
yhteensä 38 – siis alle 10% osallistujista. Heistä 
suurimpana ryhmänä olivat  infektioylilääkärit- ja 
infektiolääkärit, yhteensä 13. Loput osallistujat 
edustivat yksittäisiä tai pienempiä ryhmiä, joista 
suurin oli lehtorit - yhteensä viisi. Hajonta oli taas 
suuri, joka sitten muodostaa myös yhdistyksem-
me rikkauden.

Palautelomakkeella on tarkoitus mitata sekä 
koulutuspäivien sisällön että luennoitsijoiden 
valinnan onnistumista. tärkeää tietoa saadaan 
myös käytännön järjestelyistä siltä osin, kun 

niihin voidaan vaikuttaa; parkkipaikkojen mää-
rä esimerkiksi on sellainen asia, jolle emme 
voi mitään. onneksi Hämeenlinna oli julkisen 
liikenteen kannalta sijainniltaan hyvä – siitä tuli 
useita kiitoksia!

olemme pyytäneet nimeämään perinteisesti 
osallistujan mielestä parhaimman luennoitsijan, 
johon kysymykseen eivät kaikki halua vastata 
siitä hyvästä syystä, että pitävät useita luennoit-
sijoita niin hyvinä, että on vaikea valita! tänä 
vuonna ylivoimaisesti eniten sai ääniä reijo 
Peltonen (84). ero seuraaviin oli selvä: marianne 
routamaa (22), Jukka Lumio (19), Heli Lanki-
nen (19), aino Jakobsson (10) mari kanerva ja 
veli-Jukka anttila molemmat (6). mielenkiin-
toista oli myös, että yhden ”paras luennoitsija 
”- arvion saivat sekä Heikki Peltola että risto 
vuento, joista kumpikaan ei ollut paikalla. ovat 
ilmeisesti edellisillä kerroilla olleet todella hyviä, 
kun vaikutus tuntuu vieläkin... tällä kertaa äänet 
keskittyivät aikaisemmista päivistä poiketen sel-
västi, sillä kymmenen luennoitsijaa jäi kokonaan 
ilman tätä ”paras luennoitsija” mainintaa. se ei 
kuitenkaan tarkoita, että luentoja olisi pidetty 
huonoina. Luentojen arviointi asteikolla 1-5 
vaihteli 2,94:stä 4,69:ään. keskiarvo oli 3,50 ja 
sen ylitti 15 luennoitsijaa. Palautelomakkeista 
ilmeni myös, että luentojen arvioinnissa vaih-
telua oli melkoisesti, joka johtui suurelta osin 
kuulijoidemme moniammatillisuudesta ja hetero-
geenisyydestä: infektiolääkäri ja  välinehuoltaja 

Palaute 34. Valtakunnallisilta 
sairaalahygieniapäiviltä
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hyötyvät varmasti eri luennoista työnsä kannalta. 
tuli myös sanallisia kommentteja siitä, että osa 
luennoista oli sellaisia, että rivisairaanhoitaja ei 
niitä tarvitse ”ovatko päivät tarkoitettu vain infek-
tiolääkäreille ja hygieniahoitajille”.  eri sessioiden 
järjestämistä eri aiheista on aina myös toivottu 
joissakin palautelomakkeissa, mutta vasta-ar-
gumenttina on pidetty sitä, että esim. leikkaus-
salihoitajille, mikrobiologeille, infektiolääkäreille 
jne. on olemassa  aivan omia koulutustilaisuuksia 
heitä itseään varten; on haluttu nimen omaan 
tuoda tätä moniammatillista näkökulmaa esille 
vaikkakin toisilta menee joku asia ”yli hilseen” 
ja toisille on ehkä liian yksinkertaista asiaa.. 
valsai –projektiin esittelyä tälle joukolle pidet-
tiin aiheettomana (montako päättäjää täällä on 
paikalla?) Pukeutumissessiosta tuli kommenttia, 
että oli liian paljon samaa käsittelevää asiaa, 
mrsa -sessiossa, joka jonkun mielestä oli eh-
dottomasti paras, oli toisen mielestä liian vaikea 
ja kolmannen mielestä sisälsi liian paljon pääl-
lekkäisyyttä! itse opiskellen infektion torjuntaan 
–sessio sai hyvät arviot, vaikka eräs vastaaja oli 
sitä mieltä, että  koko paketin olisi voinut tiivistää 
puoleen tuntiin, toista kuulijaa häiritsi se, että 
esiteltiin Husin veritapaturmaohjetta! ohjelmaa 
kokonaisuutena pidettiin kuitenkin pääsääntöi-
sesti hyvänä! ( ”paras ohjelma pitkään aikaan”, 
”ensimmäiset, mutta ei varmasti viimeiset hy-
gieniapäivät”) ohjelmaa pidettiin tiiviinä ja osin 
raskaana ja toivottiin vaikka jotain huumoripitois-
ta ohjelmaa väliin. keskusteluaikaa olisi saanut 
olla enemmän ja keskusteluakin. ehkäpä iso ja 
juhlallinen sali vähän lamasi keskustelu- ja ky-
selyhalukkuutta. toisaalta eräs palautteenantaja 
halusi ”häirikkökommentaattorit” kuriin ja heille 
vaikka oma luentoaika!

kokouspaikka sai lähes varauksetonta kiitos-
ta; mm. kerrankin äänentoisto toimi todella hyvin! 
ilmeisesti ilmastointikin toimi, koska päinvastoin 
kuin tavallisesti, jolloin moititaan ilman loppumis-
ta, valitettiin jonkin verran kylmyyttä. kokoustila 

oli jonkun mielestä myös liian ”konserttimainen 
ja pimeä”. kellokin puuttui - ehdotettiin, että 
yhdistys lähettäisi sellaisen verkatehtaalle kii-
tokseksi! kuulutuksia, jotka kertoivat ohjelman 
alkava, kehuttiin useammassakin palautteessa. 
kirjoitusalustaa kaipasi pari osallistujaa. Luen-
tolyhennelmän sijaan joku olisi halunnut power-
point-esitykset sellaisenaan kokousmateriaaliksi. 
tähän on todettava, että kaikkea voi toivoa mutta 
ei toteuttaa, ellei osallistujat ole halukkaita mak-
samaan paljon korkeampaa osallistumismaksua. 
esimerkiksi kokousmateriaalin kopiointi maksaa 
yllättävän paljon.  siksi myös otamme kiitollisina 
vastaan kokoussalkun, jonka sponsori haluaa 
kustantaa, ja olemme iloisia siitä, ettei sekin 
kustannus tule osallistumismaksun päälle.

ruokailu sai eniten negatiivista palautetta – 
nimenomaan lounasruokailu, jossa aina välillä 
ruoka loppui ennen täydennyksen tuloa. istuinten 
puutetta valitti moni – ei ole totuttu buffetruokai-
luun. ilmeisesti ei tieto 2. kerroksessa olevista 
ruokailupaikoista mennyt tarpeeksi hyvin perille, 
kuten ei myöskään se toive, että puolet osallistu-
jista olisi ensin mennyt tutustumaan näyttelyyn 
ja sitten vasta lounaalle. Jos 350 ihmistä menee 
ensin lounaalle ja sen jälkeen näyttelytilaan, 
syntyy varmasti tungosta ja myös näyttelytila 
ahdistaa. ne jotka toimivat toisinpäin, saivat 
ruokailla pöydän ääressä jonottamatta ja myös 
kierrellä näyttelyssä rauhassa. olisi pitänyt oh-
jeistaa tämä tiukemmin, kuten esim. edellisenä 
vuonna Haikossa tapahtui. tosin silloin tuli 
palauteta sotilaallisesta komennosta! toisena 
päivänä lounas sujui jo huomattavasti paremmin. 
Buffetillallisesta osattiin odottaakin palautetta 
– tosin tyytymättömiä oli yllättäen enemmän, 
kuin esimerkiksi Lahden sibeliustalolla, jossa 
edellisen kerran oli buffetillallinen. sieltä ei 
juuri negatiivista palautetta tullut. tässäkin oli 
kysymys paljolti kustannuksista: konserttitalos-
sa ei ole iltaravintolahenkilökuntaa niin paljon, 
että pöytiintarjoilu sujuisi helposti ja kohtuullisin 
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kustannuksin. nyt oli varmasti rekrytoitu paljon 
tilapäistä henkilökuntaa, joka sitten jollain lailla 
saattoi näkyä palvelussa. Harmillista oli, että 
ohjelman kuuluvuus oli huono huolimatta lisä-
äänentoistolaitteista! onneksi v-P Lehto ystäväl-
lisesti antoi julkaisuluvan mainiolle kronikalleen, 
joka julkaistaan lehdessämme. se, että emme 
mahdu yhtenäiseen tilaan on tosiasia ja johtuu 
suuresta osallistujamäärästä. ruuan laatu sai 
mainintoja laidasta laitaan – jonkun mielestä 
ruoka loppui ja oli (ainakin lounaalla) mautonta, 
toisaalta ruokaa kehuttiin määrältään riittäväksi 
ja maukkaaksi!

näyttelytila oli tänä vuonna neliö (ja kuutio) 
määrältään isompi kuin monena edellisenä 
vuonna. silti tuli valituksia hapen loppumisesta 
ja ahtaudesta. tämä johtui edellä mainituista 
syistä, eli ajoituksesta. Joka vuosi on todetta-
va, että näyttelytilan varaa firma sen mukaan, 
mitä haluaa siitä maksaa ja myös esittelee niitä 
tuotteita, joita katsoo tarpeelliseksi. siihen emme 
voi vaikuttaa emmekä näytteiden riittävyyteen 
emmekä laatuun. nyt arvosteltiin jopa sitä, että 
näyttelyssä jaetaan kyniä ja karkkeja! näytteil-
leasettajat ovat merkittäviä yhdistyksen ja kou-
lutuspäivien tukijoita, ja siksi heille on annettava 
riittävästi aikaa tuotteiden esittelyyn. moni osal-
listuja kokikin näyttelyn annin hyödylliseksi ja 
kattavaksi. näytteilleasettajat tavoittavat myös 
päivillämme suuren asiakasjoukon ja olivat pa-
lautteen mukaan tyytyväisiä.

käytännön järjestelyistä vastaavana voin 
ilokseni todeta, että ilmoittautumismenettelyyn 
oltiin tyytyväisiä ja vaikka osallistujamäärä oli 
suurempi kuin koskaan, tuli vain yksi negatii-
vissävyinen arviointi ilmoittautumiseen liittyen 
(”enemmän ilmoittautumispisteitä ja opasteita”). 
Järjestäjänä kiitän myös osallistujia siitä, että las-
kutukseen liittyviä epäselvyyksiä oli vähemmän 
kuin koskaan. selvästi on opittu tietämään, mitä 
tarkoittaa laskutusosoite! koska kokouspaikka 

oli näin iso, ei tuottanut myöskään kohtuuttomia 
ongelmia, että paikalle ilmaantui jälleen kerran 
tulijoita, jotka luulivat, että joku toinen on heidät 
ilmoittanut tai olettivat, että ilmoittautua voi ovella 
– kuten nyt tapahtuikin! Laivakokouksen ollessa 
kysymyksessä tämä ei tietenkään onnistu.

Hygieniahoitajien neuvotteluiltapäivää pidet-
tiin pääsääntöisesti onnistuneena, josta kiitos 
puheenjohtaja niinalle ja alustajille. Joku toivoi 
selkeitä otsikoita, mistä luennoidaan. toisaalta 
iltapäivän on ollut tarkoitus olla keskusteleva 
eikä luentotilaisuus. tämä toive on ollut tietysti 
hankala toteuttaa, koska osallistujia on niinkin 
paljon ja on istuttu luokkamaisesti. iltaohjelmasta 
suurkiitos Farmokselle!

Paljon tuli ehdotuksia seuraavien päivien 
ohjelman suunnittelua varten, jotka hallitus 
käsittelee sisältöä miettiessään. seuraavat 
koulutuspäivät pidetään laivakokouksena Hel-
sinki – tukholma –Helsinki maaliskuussa 2009.  
kolmessa vastauslomakkeessa vastustettiin 
laivakokousta, mutta toisaalta muistettakoon, 
että laivakokouksessa on omat hyvät puolen-
sa: kaikki majoittuvat samaan paikkaa ja myös 
pysyvät paikalla. Lisäksi on paljon uskollisia 
koulutuspäiväkävijöitä, jotka vuodesta toiseen 
nimenomaan toivovat laivakokousta. Laivalle 
ei mahdu aivan näin suurta joukkoa, joten on 
hyvä muistaa ilmoittautua ajoissa jos haluaa 
mukaan. 

kysymykseen ”vastasivatko päivät kokonai-
suudessaan odotuksiasi” tuli 152 vastausta, 
joiden keskiarvo oli 4.02 vahvisti sen käsityksen, 
että päivät kokonaisuudessaan onnistuivat kai-
kesta huolimatta hyvin. Jopa se ainoa kakkosen 
antaja oli merkinnyt lomakkeeseensa kaikki luen-
not vähintään kolmosen tai nelosen  arvoisiksi. 
kiitokset kaikille mukana olleille ja tervetuloa 
ensi vuonna laivakokoukseen!

marja Hämäläinen
Yhdistyksen koulutuspäällikkö

Palaute 34. Valtakunnallisilta sairaalahygieniapäiviltä
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Läsnä oli 35 yhdistyksen jäsentä.

1 Yhdistyksen puheenjohtaja veli-Jukka anttila 
avasi kokouksen klo 17.00

2 kokouksen puheenjohtajaksi valittiin arto 
rantala ja sihteeriksi niina aalto.

3 kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi.

4 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin anne reiman 
ja tarja varis. Ääntenlaskijoiksi valittiin samat 
henkilöt.

5 esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjes-
tykseksi.

6 Yhdistyksen sihteeri niina aalto esitti vuoden 
2007 toimintakertomuksen. kertomukseen 
korjattiin yhden jäsenen etunimi. toiminta-
kertomus hyväksyttiin.

7 Yhdistyksen rahastonhoitaja kimmo kuusisto 
esitti yhdistyksen tilinpäätöksen 2007 ja tilin-
tarkastajien lausunnon. tilikauden ylijäämä 
oli 1512,13 €. 

8 tilintarkastajien esitysten mukaisesti vuosi-
kokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuva-
pauden.

9 Hallitus esitti henkilöjäsenmaksun pitämistä 
ennallaan (20,-€) ja kannatusjäsenmaksun 
korottamista 200,-€:n. Jäsenistö hyväksyi 
ehdotukset.

10 Hallituksen erovuorossa ovat puheenjohtaja 
veli-Jukka anttila, rahastonhoitaja kimmo 
kuusisto sekä jäsenet Janne Laine ja kari 
Hietaniemi. Hallitus ehdotti, että heidät vali-
taan uudelleen jäseniksi. Jäsenistö hyväksyi 
ehdotuksen.

11 tilintarkastajiksi valittiin Liisa Holttinen ja kHt 
mikael Holmström sekä varatilintarkastajaksi 
Heli Lankinen.

12 sihteeri luki toimintasuunnitelman 2008, jota 
on jo osin toteutettu. toimintasuunnitelma 
hyväksyttiin.

13 Hallitus esitti palkkioiden summia pidettävän 
samansuuruisina kuin edellisenä vuonna. 
Jouko kestilä ehdotti välinehuoltoryhmän 
puheenjohtajan ja rahastonhoitajan palkkioi-
den korottamista 1100 €:n, jota kannatettiin. 
koska oli tehty hallituksen pohjaesityksestä 
eriävä ehdotus, suoritettiin äänestys. Hal-
lituksen esittämää ehdotusta äänesti 30 
henkilöä ja Jouko kestilän ehdotusta äänesti 
3 henkilöä. Yksi äänesti tyhjää. 

 Päätökseksi tuli, että vuonna 2008 makset-
tavat palkkiot pidetään samansuuruisina kuin 
edellisenä vuonna. 

14 muita asioita ei tullut käsiteltäväksi.
15 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

turussa 26.3.2008

arto rantala niina aalto
kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulkua vastaavaksi:

anne reiman tarja varis

Pöytäkirja

Suomen Sairaalahygieniayhdistys Ry:n vuosikokous 12.3.2008
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Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut 
veli-Jukka anttila, varapuheenjohtajana raija 
uusitalo-seppälä, rahastonhoitajana toimi 
27.3.2007 asti Liisa Holttinen ja kimmo kuusisto 
28.3.2007 lähtien sekä sihteerinä niina aalto. 
muut hallituksen jäsenet ovat olleet Janne Laine, 
anneli Panttila, irma teirilä, kari Hietaniemi ja 
Hannu sarkkinen. kimmo kuusisto on toiminut 
kontaktihenkilönä välinehuoltoryhmän ja halli-
tuksen välillä.

Tilintarkastajat
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet 
Heli Lankinen (27.3.2007 asti), Liisa Holttinen 
(28.3.2007 alkaen) ja mikael Holmström. va-
rahenkilönä on ollut Heli Lankinen (28.3.2007 
lähtien).

Hallituksen toiminta
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut seitsemän 
kertaa toimintavuonna. Lisäksi Pieksamäellä 
oli suunnittelukokous lehden toimituskunnan 
kanssa. Hallituksen työ on muodostunut eri 
koulutuspäivien ohjelmien suunnittelusta ja nii-
den järjestelyistä, jäsenasioiden hoitamisesta, 
sairaala- / laitos- /ym. hygieniaan tai infektioiden 
torjuntaan liittyvien lausuntojen antamisesta.

Koulutustoimikunta
koulutustoimikunnan puheenjohtajana on toi-
minut arto rantala, sihteerinä anne reiman, 
jäseninä marja Hämäläinen sekä marja ratia. 
toimikunta käsittelee hygieniahoitajien pätevöi-
tymishakemukset ja esittää ne sairaalahygienia-

yhdistyksen hallitukselle hyväksyttäviksi. toimi-
kunta kokoontui kaksi kertaa. toimintavuonna ei 
hyväksytty yhtään hakemusta.

Jäsenistö
toimintavuoden päättyessä yhdistyksessä oli 
1253 henkilöjäsentä ja 33 kannattajajäsentä. 
Jäsenmäärä lisääntyi 54:llä henkilöllä, kannatta-
jajäsenien määrä lisääntyi yhdellä edellisvuoteen 
verrattuna.

toimintavuonna oli käynnissä jäsenhankinta-
kampanja. 84 jäsentä hankki yhteensä 154 uutta 
jäsentä. kampanjan pääpalkinnon 2000 euron 
matka-apurahan voitti tuula virkanen hankki-
malla 43 jäsentä.

Jäsenmaksun suuruus oli 20 euroa henkilöjäse-
neltä ja 150 euroa kannattajajäseneltä.

Yhdistyksen kunniajäsenet ovat Paul Grönroos, 
toini sorsa, Paavo mäkelä, Pia uotila, antero 
Palmu, Juhani ojajärvi ja Pekka kujala. 
 
Kunniamaininnat, erityistoiminnot
kunniajäseneksi kutsuttiin Pekka kujala, kultai-
sen ansiomerkin saivat marja Pentti, arto rantala 
sekä Pekka suomalainen. Hygieia-luennon piti 
Juhani ojajärvi.

Yhdistyksen talous
vuoden 2007 tilinpäätös osoittaa 1512,13 € 
ylijäämää. Yhdistyksen tileillä oli rahavaroja 
yhteensä  17804,68 € sekä määräaikaistalle-
tustileillä (2 kpl) 55000 €. Yhdistyksen toiminta 
on toteutunut talousarvion puitteissa.

Toimintakertomus vuodelta 2007

Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry / Välinehuoltoryhmä
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Koulutustilaisuudet
-  Yhdistyksen koulutuspäivät
 vuotuiset koulutuspäivät järjestettiin Haikon 

kartanossa 27.-28.3.2007. koulutuspäivien 
pääteemoina olivat potilaan leimautuminen, 
enteriitit, gramnegatiiviset sauvat sekä in-
fektioiden torjunta toimenpiteissä. Päiville 
osallistui 420 henkilöä. 

 varsinaisia koulutuspäiviä ennen järjestettiin 
hygieniahoitajien neuvottelupäivä samassa 
paikassa. neuvottelupäivän aiheina oli syy-
hyepidemia sekä hygieeniset hoitokäytännöt 
avosektorilla ja sinne osallistui 60 hygie-
niahoitajaa.

 sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 
27.3.2007 Haikossa.

-  tartuntatautipäivät
 sairaalahygieniayhdistys osallistui Helsin-

gissä 14.-15.11.2007 järjestettyyn koulutus-
päivien suunnitteluun ja luentojen pitoon. 
Yhdistys osallistui näyttelyyn myös omalla 
näyttelytilalla. 

Suomen Sairaalahygienialehti
suomen sairaalahygienialehti ilmestyi vuonna 
2007 kuusi kertaa. Lehden symposiumnumeroita 
olivat  välinehuoltoryhmän 15. koulutuspäivät se-
kä 33. valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät. 
Lehden toimituskuntaan ovat kuuluneet olli 
meurman (pj), anu aalto (toim.siht.), Paul Grön-
roos, marja Hämäläinen, outi Lyytikäinen, risto 
vuento ja niina agthe.

suomen sairaalahygienialehti on lähetetty 
maksutta lääkäri- ja sairaanhoitajayhdistyksen 
puheenjohtajalle aina emilianovalle Pietariin 
sekä professori marika mikelsaarelle viroon.

Välinehuoltoryhmä
välinehuoltoryhmän hallitus kokoontui kuluneen 
vuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen puheen-
johtajana on toiminut eija tuominen, varapuheen-
johtajana tuula karhumäki, rahastonhoitajana 
raili keurulainen, sihteerinä Päivi töytäri sekä 
jäseninä riitta Heinonen, sirpa Hirvonen ja 
kaisa Hirvonen. Hallituksen jäsenet ovat toimi-
neet alueellisten välinehuollon koulutuspäivien 
järjestäjinä ja luennoitsijoina. 

välinehuoltoryhmän tilinpäätös vuonna 2007 oli 
13088,42 ylijäämäinen. ryhmän tilillä oli varoja 
37871,10 €.

välinehuoltoryhmä järjesti Xv valtakunnalliset 
välinehuollon koulutuspäivät 11.-12.10.2007 
Helsingissä. Päivien teemana oli erityisalojen 
välinehuolto ja laadun varmistaminen. Päiville 
osallistui 150 henkilöä. koulutuspäivien jälkeen 
ilmestyi suomen sairaalahygienialehden väline-
huoltonumero.

välinehuollon hallitus järjesti valtakunnalliset 
koulutuspäivät välinehuollon osastonhoitajille ja 
vä-linehuoltotoiminnasta vastaaville tuusulassa 
19.-20.4.2007. koulutuspäiville osallistui 40 vä-
linehuollon esimiestä. koulutuspäivien yhteydes-
sä vietettiin välinehuoltoryhmän 15-vuotisjuhlaa 
illallisen merkeissä. välinehuoltoryhmän hallitus 
kutsui kunniavieraaksi entisten hallitusten jäsenet 
sekä ssHY:n sihteerin.

välinehuoltoryhmän toimintakertomus on 
liitteenä.

Toimintakertomus vuodelta 2007
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Apurahat

Ulkomaiset matka-apurahat
eigth Congress of the international Federation of 
infection Control (iFiC) konferenssin apurahan 
saivat hygieniahoitajat saija Dahl, tiina kurvinen, 
tarja kuutamo, merja Laaksonen, maire Liikka, 
ella mauranen, irma meriö-Hietaniemi, marian-
ne routamaa sekä kirsi terho. sairaanhoitaja 
virpi Haapamäelle myönnettiin apuraha World 
Conference on surgical Patient Care (aorn) 
kongressiin.

Yhteydet ulkomaihin
-  Pohjoismaiset sairaalahygieniayhdistykset
 Denise Pipping ja nina elomaa ovat toimineet 

Pohjoismaisten sairaalahygieniayhdistysten 
yhdyshenkilönä. ssHY tuki heidän mah-
dollisuuksia myös osallistua Pohjoismaiden 
sairaalahygieniakongressin suunnitteluko-
kouksiin. 

-  Hospital infection society  (His)
 Juhani ojajärvi on toiminut yhdistyksen 
 virallisena His:n edustajana.
-  infection Control nurses association 
 (iCna)
 irma teirilä on seurannut yhdistyksen puo-

lesta ko. järjestön toimintaa ja ssHY on 
maksanut hänen jäsenmaksunsa.

-  international Federation of infection Control 
(iFiC)

 Janne Laine on toiminut yhdistyksen edus-
tajana.

Muu toiminta
-  kotisivujen ylläpitäjä on ollut Duodecim. vuo-

den loppuun mennessä sivujen kävijämäärä 
oli 129353 (vuonna 2007 oli 46979, v.2006 
oli 42545, v.2004 oli 25307 ja 2003 oli 19094 
kävijää).

-  Historiikkityöryhmä on suunnitellut yhdistyk-
sen historian kirjoitusta. työryhmään kuului 
marja ratia, Juhani ojajärvi, Paul Grönroos 
ja arto rantala.

-  sairaalahygienian koulutuspaketti julkaistiin 
kotisivuilla loppuvuonna. koulutuspaketti 
valmistettiin yhdessä Duodecimin kanssa, 

-  käsihygieniavideo
 Yhdistyksen käsihygieniavideota myytiin 19 

kpl (monikieliset DvD- tallenteet, CD-rom 
versioina englannin, ruotsin, venäjän ja viron 
kieliset). suomenkielisen käsihygieniavideon 
saa vHs-, CD-rom-, ja DvD- tallenteina. vide-
oiden jakelun ja myynnin hoiti jäsenpalvelu.

-  aivoriihi
 Yhdistyksen hallitus ja sairaalahygieniayh-

distyksen lehden toimituskunta on pohtinut 
yhdistyksen suuntaviivoja syksyllä 2007 
pidetyssä aivoriihessä.

-  Yhdistyksen jäsenpalvelu
 Liisa Holttinen on hoitanut yhdistyksen jä-

senpalvelutoimintaa, video- sekä jäsenmerk-
kitilauksia. Yhdistyksen jäsenet ovat voineet 
esittää jäsenasioihin liittyviä tiedusteluja ja em. 
tilausasioita sähköpostitse tai puhelimitse. 

-  Yhdistyksen koulutuspäivien järjestelyt
 valtakunnallisten sairaalahygieniapäivien 

käytännön järjestelyistä on vastannut Hel-
singin leikkaushoitajat oy.

-  Yhdistyksen rintamerkki
 Jäsenpalvelusta on ollut mahdollista tilata 

yhdistyksen rintamerkkejä.
-  Yhdistys toteutti marja Pentin aloitteesta 

hygieniahoitajien sertifikaation rintamerkin. 
merkin suunnitteli minna teirilä.

-  Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito
 Jäsenrekisterin ja suomen sairaalahygie-

nialehden tilausten hoito ja jäsenmaksujen 
perintä on ollut sekä jäsenpalvelun että 
sampo Pankin hoidettavana.

Toimintakertomus vuodelta 2007
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Vuosikokous
sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
12.3.2008 Hämeenlinnassa.

Koulutus
-  34. valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät
 koulutus pidetään 12. -13.3.2008 Hämeenlin-

nassa. koulutuspäivien esitelmät painetaan 
suomen sairaalahygienialehteen sympo-
siumnumerona. vuoden 2009 koulutuspäivien 
ohjelman suunnittelu käynnistyy kevään 
aikana

-  sairaalahygieniapäivien yhteydessä edel-
lisenä päivänä järjestetään hygieniahoitajien 
neuvottelupäivät.

-  valtakunnalliset tartuntatautipäivät
 osallistutaan valtakunnallisten tartuntatauti-

päivien ohjelman suunnitteluun.
-  valtakunnalliset lääkäripäivät 2009
 osallistutaan ohjelman suunnitteluun omalla 

ohjelmaehdotuksella
-  sentraalisiin kanyyleihin liittyvä verkkokou-

lutus 
 sairaalahygieniayhdistys osallistuu yhdessä 

tehohoitoyhdistyksen ja Duodecimin kanssa 
sentraalisiin kanyyleihin liittyvään verkkokou-
lutuksen suunnitteluun.

-  välinehuoltoryhmä
 Järjestää valtakunnalliset välinehuollon 

koulutuspäivät, välinehuollon osastonhoi-
tajien neuvottelu- ja koulutuspäivät sekä 
välinehuoltoryhmän hallituksen koulutus- ja 
kehittämispäivät.

Yhteydet ulkomaihin
Pohjoismaiden ohella myös muihin maihin 
pidetään yhteyttä osallistumalla alan koulutusti-
laisuuksiin ja kokouksiin ulkomailla.
-  nina elomaa on yhteydessä Pohjoismaisiin 

sairaalahygieniayhdistyksiin. Hän osallistuu 
tiiviisti seuraavaan Pohjoismaiden hygienia-
kongressin järjestelyihin.

-  Yhdistys osallistuu Hospital infection society 
-järjestön toimintaan.

-  Yhdistys osallistuu infection Control nurses 
association (iCna) - järjestön toimintaan.

-  Yhdistys osallistuu jäsenyhdistyksenä in-
ternetional Federation of infection Control 
(iFiC) - järjestön toimintaan.

Yhdistys tukee jäsenten mahdollisuuksia osal-
listua kansainväliseen toimintaan.

Avustukset
-  matka-apurahat 
 Yhdistys tukee sairaalahygienia-alan kou-

lutustoimintaa myöntämällä apurahoja alan 
kongresseihin. apurahan saaneet henkilöt 
ovat velvollisia kirjoittamaan koulutustilai-
suuksista matkareferaatin yhdistyksen jäsen-
lehteen (suomen sairaalahygienialehti). 

-  tutkimusapurahat
 Yhdistyksen varoilla tapahtuvaa tutkimustoi-

mintaa pyritään kehittämään. Yhdistykseltä 
voi hakea tutkimusapurahoja infektioihin ja 
sairaalahygieniaan liittyvään tutkimustyö-
hön. tutkimusapuraha edellyttää raporttia 
suomen sairaalahygienialehteen.

Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry / Välinehuoltoryhmä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
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-  Lausunnot ja selvitykset
 Yhdistys antaa pyynnöstä lausuntoja ja selvi-

tyksiä sairaalahygieniaan liittyvistä asioista.

Hallitus budjetoi apurahoihin vuodelle 2008 
yhteensä 8000 ,. 

Suomen Sairaalahygienialehti
suomen sairaalahygienialehti tulee ilmestymään 
vuoden 2008 aikana kuusi kertaa mukaan lukien 
lehden symposium- ja erikoisnumerot. Lehdessä 
julkaistaan sairaalahygieniaan ja infektioiden 
torjuntaan liittyviä artikkeleita, kongressi- ja 
matkakertomuksia, lehtireferaatteja sekä tutki-
musselostuksia.

Muu toiminta
-  Historiikkityöryhmä jatkaa yhdistyksen 
 historian kirjoitusta.

Välinehuoltoryhmä
välinehuoltoryhmä toimii itsenäisenä valtakun-
nallisena välinehuollon asiantuntijaryhmänä. sen 
tavoitteena on parantamaan potilasturvallisuutta 
ja henkilökunnan työsuojelua edistämällä hyviä 
välinehuoltokäytäntöjä ja estämällä hoitoon liitty-
vien infektioiden leviämistä. Lisäksi osallistutaan 
välinehuoltoprosessin laadun parantamiseen ja 
tuetaan esimiesten johtamis- ja välinehuoltajien 
osaamisen kehittämistä.

Koulutukset:
- välinehuollon osastonhoitajille ja väline-

huoltotoiminnasta vastaavien koulutuspäivät 
järjestetään keväällä

- valtakunnalliset välinehuollon koulutuspäivät 
syksyllä. 

- välinehuoltoryhmän hallituksen koulutus- ja 
kehittämispäivät.

tarvittaessa välinehuoltoryhmä antaa lausuntoja 
ja kirjoittaa lehtiartikkeleita alan lehtiin. syksyn 
valtakunnallisten välinehuollon koulutuspäivien 
jälkeen ilmestyy sairaalahygienialehden väline-
huoltonumero.

välinehuoltoryhmä on esillä eri koulutuspäivillä. 
esityksen tavoitteena on välinehuollon tunnetta-
vuuden lisääminen.

välinehuoltoryhmä tekee yhteistyötä eri asian-
tuntijaverkostojen kanssa.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008
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Kotimaiset  

28.-29.8.2008 Infektiopäivät
 suomen infektiolääkärit ry, kliiniset mikrobiologit ry, 
 suomen kliiniset mikrobiologit, infektiotautien tutkimusyhdistys ry
 Helsinki  
 
1.-5.9.2008 Elintarvike – ja vesivälitteisen epidemian selvitys- ja 
 täydennyskoulutuskurssi
 tuusula, maanpuolustuskorkeakoulu  www.ktl.fi

9.-10.10.2008 XVI Välinehuollon valtakunnalliset koulutuspäivät
 Hotelli scandic Continental, Helsinki www.filha.fi

11.-12.11.2008 Valtakunnalliset Tartuntatautipäivät
 marina Congress center, Helsinki www.sshy.fi

18.-20.3.2009 35. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät
 m/s mariella, Helsinki – tukholma – Helsinki

Syksy 2008 

ilmoittautuminen   Tartunnan ja sairaalainfektioiden torjunnan diplomikurssi
(myös jatkuva) Diplomprogrammet i Smittevern
 Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu
 Göteborg, ruotsi www.nhv.se

Ulkomaiset  

3.-7.10.2008 SHEA/CDC Course in Healthcare Epidemiology
 seattle, Wa, Hyatt regency Bellevue, Bellevue, Wa  www.shea-online.org

19.-21.11.2008 European Scientific Conference on Applied
 Infectious Disease Epidemiology
 esCaiDe, saksa, Berliini www.escaide.eu/en

4.-7.4.2009 SHEA’s 19th Annual Scientific Meeting
 san Diego, Ca, usa www.shea-online.org

18.-21.3.2010 SHEA’s 20th Annual Scientific Meeting
 atlanta, Ga, usa www.shea-online.org

Suomen Sairaalahygienialehti 2007; 26: 171
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Oulun yliopistollisen sairaalan infektioiden torjuntayksikkö
järjestää alueellisen koulutustilaisuuden

AJANKOHTAISTA INFEKTIOIDEN TORJUNNASTA

aika ja paikka: Perjantai 3.10.2008 klo 8.00 -15.30
 LTK Hoitotieteen laitos, auditorio, Aapistie 5 A

kohderyhmät: Lääkärit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja muut asiasta kiinnostuneet.

kustannukset: koulutuspäivän hinta on 90 euroa, johon sisältyy opetus, lounas, 
 kahvit ja oheismateriaali.  
 osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen jälkeen.
 ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa selvästi laskutusosoite.

 tilaisuutta on anottu teoreettiseksi kurssimuotoiseksi opetukseksi 
 kuuden tunnin pituisena.

ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen 26.9.2008 mennessä internetin koulutuskalenterin kautta 
 (www.ppshp.fi). 
 
Lisätiedot: Hygieniahoitajien käsipuhelin 040 741 4 824.

 osastonsihteeri Helena Junell, puh. 08 315 2541
 helena.junell@ppshp.fi

 tervetuloa

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN-   
HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ    
Oulun yliopistollinen sairaala   
Infektioiden torjuntayksikkö     
 

Kajaanintie 50 ohjelma saihyg lehteen 
Postiosoite: Puhelin : 08 315  2011 Internet: http://www.ppshp.fi/  
PL 21 Telefaksi:  08 315  2452   
90029 OYS      

 

AJANKOHTAISTA INFEKTIOIDEN TORJUNNASTA 
 

Aika: Perjantai 3.10.2008 klo 8.00 - 15.30 
Paikka: LTK Hoitotieteen laitos, auditorio, Aapistie 5 A 
Järjestäjä: OYS Infektioiden torjuntayksikkö 

 
8.00-9.00 Ilmoittautuminen, kahvi/tee/mehu ja suolapala sekä näyttelyyn tutustuminen 

   
 Puheenjohtaja Teija Puhto  

 
9.00 - 9.10 Avauspuheenvuoro  Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri OYS 
   
9.10 - 9.40 HIV tänään   Heikki Kauma, infektiolääkäri OYS 
  
9.40 – 10.05 Hepatiitti B ja C tänään   Terhi Partanen, infektiolääkäri OYS 
 
10.05 – 10.30 Veritartunta lapsilla   Marjo Renko, lasten infektiolääkäri OYS 
 
10.30 – 11.00  Kahvi- ja mehutauko, näyttelyyn tutustuminen 
 
 Veritartuntapotilas   
11.00 - 11.30 Työterveyshuollossa  Jussi Heliö, työterveyslääkäri ODL Terveys  
 
11.30 – 11.50 Poliklinikalla   Terttu Keinänen, sh sisätautien pkl OYS 
 
11.50 - 12.10 Osastolla   Saija Repo, sh infektio-osasto 42 OYS 
 
12.10 – 12.30 Hammashoidossa  Eila Räty, suuhygienisti hammashuolto 
     Hammaslääketieteen laitos  
 
12.30 - 13.45  Lounas ja näyttelyyn tutustuminen 
   Kahvi luentosalin aulassa 
 
 Puheenjohtaja Irma Teirilä  
 
13.45 - 13.55  Itseopiskelupaketti   Irma Teirilä, hygieniahoitaja OYS 

 infektioiden torjunnasta   
 
13.55 - 14.05  Pandemia tänään  Hannu Syrjälä, osastonylilääkäri OYS  
  
14.05 - 14.25  Syyhy   Timo Järvinen, ihotautilääkäri OYS 
 
14.25 – 15.00  Kihomadot ja täit  Terhi Tapiainen, lastenlääkäri OYS 
   
15.00 -  Loppukeskustelu   
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AJANKOHTAISTA INFEKTIOIDEN TORJUNNASTA

aika: Perjantai 3.10.2008 klo 8.00 - 15.30

Paikka: LTK Hoitotieteen laitos, auditorio, Aapistie 5 A

Järjestäjä: oYs infektioiden torjuntayksikkö

8.00 – 9.00 Ilmoittautuminen, kahvi/tee/mehu ja suolapala sekä näyttelyyn tutustuminen  
 
 Puheenjohtaja Teija Puhto 

9.00 – 9.10 avauspuheenvuoro Juha korpelainen, hallintoylilääkäri oYs
  
9.10 – 9.40 Hiv tänään Heikki kauma, infektiolääkäri oYs
 
9.40 – 10.05 Hepatiitti B ja C tänään terhi Partanen, infektiolääkäri oYs

10.05 – 10.30 veritartunta lapsilla marjo renko, lasten infektiolääkäri oYs

10.30 – 11.00  Kahvi- ja mehutauko, näyttelyyn tutustuminen

 Veritartuntapotilas
  
11.00 – 11.30 työterveyshuollossa Jussi Heliö, työterveyslääkäri oDL terveys 

11.30 – 11.50 Poliklinikalla terttu keinänen, sh sisätautien pkl oYs

11.50 – 12.10 osastolla saija repo, sh infektio-osasto 42 oYs

12.10 – 12.30 Hammashoidossa eila räty, suuhygienisti hammashuolto
  Hammaslääketieteen laitos 

12.30 – 13.45  Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
 Kahvi luentosalin aulassa

 Puheenjohtaja Irma Teirilä 

13.45 – 13.55 itseopiskelupaketti  irma teirilä, hygieniahoitaja oYs
 infektioiden torjunnasta  

13.55 – 14.05 Pandemia tänään Hannu syrjälä, osastonylilääkäri oYs 
 
14.05 – 14.25 syyhy timo Järvinen, ihotautilääkäri oYs

14.25  – 15.00 kihomadot ja täit terhi tapiainen, lastenlääkäri oYs
  
15.00 –  Loppukeskustelu  

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN-   
HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ    
Oulun yliopistollinen sairaala   
Infektioiden torjuntayksikkö     
 

Kajaanintie 50 ohjelma saihyg lehteen 
Postiosoite: Puhelin : 08 315  2011 Internet: http://www.ppshp.fi/  
PL 21 Telefaksi:  08 315  2452   
90029 OYS      

 

AJANKOHTAISTA INFEKTIOIDEN TORJUNNASTA 
 

Aika: Perjantai 3.10.2008 klo 8.00 - 15.30 
Paikka: LTK Hoitotieteen laitos, auditorio, Aapistie 5 A 
Järjestäjä: OYS Infektioiden torjuntayksikkö 

 
8.00-9.00 Ilmoittautuminen, kahvi/tee/mehu ja suolapala sekä näyttelyyn tutustuminen 

   
 Puheenjohtaja Teija Puhto  

 
9.00 - 9.10 Avauspuheenvuoro  Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri OYS 
   
9.10 - 9.40 HIV tänään   Heikki Kauma, infektiolääkäri OYS 
  
9.40 – 10.05 Hepatiitti B ja C tänään   Terhi Partanen, infektiolääkäri OYS 
 
10.05 – 10.30 Veritartunta lapsilla   Marjo Renko, lasten infektiolääkäri OYS 
 
10.30 – 11.00  Kahvi- ja mehutauko, näyttelyyn tutustuminen 
 
 Veritartuntapotilas   
11.00 - 11.30 Työterveyshuollossa  Jussi Heliö, työterveyslääkäri ODL Terveys  
 
11.30 – 11.50 Poliklinikalla   Terttu Keinänen, sh sisätautien pkl OYS 
 
11.50 - 12.10 Osastolla   Saija Repo, sh infektio-osasto 42 OYS 
 
12.10 – 12.30 Hammashoidossa  Eila Räty, suuhygienisti hammashuolto 
     Hammaslääketieteen laitos  
 
12.30 - 13.45  Lounas ja näyttelyyn tutustuminen 
   Kahvi luentosalin aulassa 
 
 Puheenjohtaja Irma Teirilä  
 
13.45 - 13.55  Itseopiskelupaketti   Irma Teirilä, hygieniahoitaja OYS 

 infektioiden torjunnasta   
 
13.55 - 14.05  Pandemia tänään  Hannu Syrjälä, osastonylilääkäri OYS  
  
14.05 - 14.25  Syyhy   Timo Järvinen, ihotautilääkäri OYS 
 
14.25 – 15.00  Kihomadot ja täit  Terhi Tapiainen, lastenlääkäri OYS 
   
15.00 -  Loppukeskustelu   
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 suomen sairaalahygieniayhdistys ry / välinehuoltoryhmän hallitus

 XVI VÄLINEHUOLLON 
 VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT 2008

 Aika: 9.-10.10.2008
 Paikka: Hotelli scandic Continental, mannerheimintie 46 , Helsinki

Ohjelma

Torstai 9.10.2008

Ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen 

Puheenjohtaja tuula karhumäki

klo 10.00-10.10 koulutuspäivien avaus, Ylilääkäri ville valtonen, Hyks

klo 10.10-12.00  kokemuksia välinehuoltajan erikoisammattitutkinnosta

 opiskelijan näkökulma 
	 •	 Eija	Salmela-Mölsä,	välinehuollon	työnohjaaja	HUS	Desiko,
	 •	 Pia	Ontto-Panula,	välinehuoltaja	(eat)	E-P	shp
  
 opettajan näkökulma 
	 •	 Merja-Leena	Silander,	koulutuspäällikkö,	Amiedu

 työnantajan näkökulma 
	 •	 Eila	Uusitalo,	välinehuoltopäällikkö,	E-P	shp

 tutkintotoimikunnan näkökulma 
	 •	 Irma	Mikkola,	tutkintotoimikunnan	sihteeri,	
  tampereen aikuiskoulutuskeskus

 
klo 12.00 -14.00  Lounas ja näyttely

Vaihtoehtoisia sterilointimenetelmiä

Puheenjohtaja kaarina kurki

klo 14.00-14.30 matalalämpöplasmasterilointi /sterrad, 
 ari kallio. tuotepäällikkö, Johnson&Johnson oy 

klo 14.30-15.00   Formaldehydisterilointi, 
 Leevi Lassila, toimitusjohtaja, Clinichem oy Ltd

klo 15.00-16.00   Kahvi ja näyttely
  
klo 16.00-16.30  Dac-pesu-desinfektio-sterilointijärjestelmä, 
 Johan Donner, aluevastaava/suomi, WH-nordic Finland

klo 16.30-17.00  steris-matalalämpösterilaattori, 
 tero andersson, myynti-insinööri, Franke Finland oy

klo 17.00-17.30  keskustelua   

klo 19.30 Illallinen
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Perjantai 10.10.2008

Pakkausmenetelmät  ja materiaalit

Puheenjohtaja Päivi töytäri

klo 8.30-9.15        Pakkausmenetelmät
 Päivi töytäri, välinehuoltopäällikkö, k-s shp
  
klo 9.15-.10.00     sterilointikääreet,
 sirkka tourunen, myyntipäällikkö, onemed oy
 
klo 10.00-10.45    sterilointipussit, 
 tuija Huurtola, tmi

klo 10.45-11.30     Containerit, tiina siitonen, tuotepäällikkö, B. Braun medical oy

klo 11.30-12.00     keskustelua 

klo 12.00-13.00 Lounas

Kokemuksia välinehuoltajan työstä (caset)

Puheenjohtaja raili keurulainen

klo 13.00-13.30  Perehdyttäminen, opinnäytetyö
 sirkka-Liisa salonen, välinehuollon työnohjaaja Hus-Desiko

klo 13.30-14.00   Laatukäsikirja
 vuokko Järvinen, välinehuoltaja k-s shp

klo 14.00-14.30   Laatusertifikaatti
 ilse-marie Österman, välinehuoltaja tYks

klo 14.30-14.45   keskustelua

klo 14.45-15.00   koulutuspäivien päätös, ssHY/ vh-ryhmän pj. tuula karhumäki

Osallistumismaksu: 
260 €/ 2 pv, sisältää kurssimaksun ja materiaalin, sekä ohjelmaan merkityn tarjoilun. 
Yhden päivän kurssimaksu ilman illallista on 185 €. 

Ilmoittautuminen:
ilmoittautuminen tehdään täyttämällä lomake www.sh-team.fi -sivuilla.
ilmoittautumiset tulee tehdä 10.9.2008 mennessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen:
puhelimitse 050-5534878 tai e-mail: jamsa@sh-team.fi.

Majoitus: 
Huonevaraukset varataan itse suoraan hotellin myyntipalvelusta 8.8.2008 mennessä 
puh 09 -47371. Huonevarauksen yhteydessä mainitse varauskoodi suo091008.

koska hotelli eikä järjestäjät yhdistä hotellihuoneisiin majoittuvia ja haluat varata 2 hh huoneen, 
ilmoitatko huonevarauksen yhteydessä huonekaverisi tai jos haluaa vieraan huonetoverin 
tai varaa1 hh huone.   
   
1 hh 152 €/vrk      
2 hh 162 € /vrk/2 henkilöä 
Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen.                                         TERVETULOA!
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Julkaisupolitiikka
Lehti julkaisee sairaalahygieniaan ja infekti-
oihin liittyviä artikkeleita, tutkimusraportteja, 
kokous- ja kirjallisuusreferaatteja, pakinoita, 
kirjeitä yms. toimituskunta arvioi kaikki 
kirjoitukset. referaattien yms. osalta toimi-
tuskunta pidättää oikeuden lyhentää tekstiä 
ja tarvittaessa muokata sitä lehden tyylin 
mukaiseksi. tekstin sisältö on kirjoittajan 
vastuulla eikä edusta lehden tai yhdistyksen 
virallista kantaa.

Lähetä käsikirjoitus sähköpostin 
liitetiedostona
kirjoitettuna Wordillä tai muulla yleisesti käy-
tetyllä tekstinkäsittelyohjelmalla. Lihavoinnit 
ja kursivoinnit voit tehdä valmiiksi, sensijaan 
anna tavutuksen ja rivinvaihtojen tulla ohjel-
masta itsestään.

Teksti
kirjoita lyhyesti ja nasevasti selkeällä suo-
menkielellä. vältä vierasperäisiä sanoja ja 
lyhenteitä. Jäsentele teksti väliotsikoilla sel-
keiksi kokonaisuuksiksi. käytä tarvittaessa 
taulukoita ja kuvia tekstin elävöittämiseksi.

käytä lääkkeistä ja desinfektioaineista mie-
luiten geneeristä nimeä. mikrobien spesifiset 
nimet (esim. Staphylococcus aureus) paine-
taan kursiivilla. Jos ne toistuvat usein, voit 
jatkossa käyttää lyhennettä (esim. Staph. 
aureus tai S. aureus).
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Matkakertomuksissa
tulee olla otsikko, joka kuvaa matkan kohdetta 
(kongressin nimi; sairaala, jossa vierailtu tms.). 
käytä alaotsikoita kuvaamaan käsittelemiäsi 
aiheita.

Lehtireferaateissa
tulee olla suomenkielinen otsikko ja sen jälkeen 
referoitavan artikkelin nimi kirjallisuusluettelon 
mukaisessa muodossa.

Taulukot ja kuvat
numeroidaan ja kirjoitetaan jokainen omalle si-
vulleen tekstin loppuun. muotoile taulukot lehden 
tyylin mukaisesti. kuviksi kelpaavat piirrokset ja 
valokuvat. kirjoita kuvatekstit erikseen, erilliselle 
paperille.

Kirjallisuusluettelo
esitetään vancouver järjestelmän mukaisesti. 
numeroi viitteet siinä järjestyksessä, kun ne ensi 
kertaa esiintyvät tekstissä ja merkitse tekstiin 
viitenumero sulkuihin. käytä lehdistä index me-
dicuksen mukaisia lyhenteitä.

esimerkkejä:
1. Grönroos P. mrsa - resistentti stafylokokki. 

suom. sair.hyg.l. 1997;15:22-23.
2.  ruutu P. Homeiden aiheuttamat infektiot 

saHti 1992;(3):54-56.
3.  ojajärvi J, elomaa n. käsihygienia. kirjassa: 

kujala P. ym. (toim.) infektioiden torjunta 
sairaalassa. suomen kuntaliitto, Helsinki 
1994:145-152.

Kirjoittajan henkilötiedot
ovat välttämättömät kirjoituspalkkion maksa-
miseksi. ilmoita: nimi, oppiarvo, virka-asema, 
työpaikka, henkilötunnus, verotuskunta, pankki-
yhteys ja osoite. Jos haluat, liitä mukaan jäljennös 
sivutuloverokortista.

Lähetä kirjoituksesi toimituskunnan sihteerille osoitteella:
anu aalto, medisiininen tulosyksikkö, infektiosairauksien klinikka,
sairaalahygieniayksikkö, PL 340, 00029 Hus
e-mail: anu.aalto@hus.fi
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suomen sairaalahygienialehti  on suomen sairaalahygieniayhdistys ry:n  tiedotuslehti, joka 
lähetetään jäsenille (n.1300), kannatusjäsenille sekä lehden tilaajille. 
myös irtonumeroita myydään mm. oppilaitoksille.
Lehti on perustettu 1983, ja se on ilmestynyt vuoteen 1993 nimellä saHti.
vuosittain ilmestyy kuusi numeroa, joista yksi on koulutuspäivien symposiumnumero ja yksi erikois-
numero, jossa käsitellään laajemmin jotain tiettyä sairaalahygienian aluetta. Lehti ilmestyy parillisen 
kuukauden lopussa. aineisto pyydetään toimittamaan edellisen kuukauden loppuun mennessä.

Päätoimittaja:        olli meurman, tYks olli.meurman@tyks.fi

toimitussihteeri   anu aalto anu.aalto@hus.fi
  Hus, meilahden sairaala
  PL 340 puh: 09 471 73811 
  00029 Hus

Hinnat: tavallinen numero 12 euroa
 erikois- ja symposiumnumerot 15 euroa
 vuosikerta 60 euroa

Lehden koko B5 (175 x 250 mm)
Palstaluku 2

Painomenetelmä: offset
kirjapaino: Painomerkki oY os: ratavartijank. 2 00520  Helsinki
  puh: 09- 229 2980         
  fax: 09-229 29822

ilmoituskoot ja -hinnat: 1/1 sivu tekstissä 400 euroa
 1/1 sivu tekstin jälkeen  350 euroa
 1/2 sivua tekstin jälkeen 250 euroa
 etukannen sisäpuoli ja takakansi  550 euroa
 takakannen sisäpuoli,pääkirjoitussivu
    ja muut sovitut vakiopaikat    450 euroa
 etusivu (vain vuosisopimus) 700 euroa

 ilmoitustilasta myönnetään 20% alennus (ei koske värilisää), 
 mikäli ilmoitus on kuudessa peräkkäisessä numerossa (= vuosisopimus). 
 väri-ilmoituksista laskutetaan värilisä 120 euroa / väri. alv 0%.

ilmoitusaineisto: Painovalmis pdf tai taittotiedostona sisältäen fontit ja linkit.
 email: painomerkki@painomerkki.fi

ilmoitustilan myynti: marja Hämäläinen, Hus auroran sairaala
 postiosoite: PL 348, 00029 Hus
 puh: 09 471 75954, fax: 09-47175945, Gsm 050-4270982      
 email: marja.hamalainen@hus.fi

Lehden tilaus:   yhdistyksen jäsenpalvelu: Liisa Holttinen
 ukonkivenpolku 4 Ä 201, 01610 vantaa
 email: liisa.holttinen@netsonic.fi
 puh: 040 8270445
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osoitteenmuutos n  muutos jäsenrekisteritietoihin n
eroaminen yhdistyksestä n  vuosikertatilauksen peruuttaminen n

Jäsen-/tilaajanumero:  ______________________________________________________

nimi:  _______________________________  entinen nimi:  _______________________

uusi osoite: ______________________________________________________________

sosiaaliturvatunnus:  _______________________________________________________

ammatti:  ____________________________  toimipaikka:  ________________________

Päiväys      /      2008 allekirjoitus  ________________________________________  

Hyvä yhdistyksen jäsen! muistathan tehdä osoitteenmuutoksen jäsenrekisterin pitäjälle. 
mikäli osoitteesi on muuttunut, ei lehti eikä muukaan jäsenposti tule perille. 
osoitteenmuutoksen voit tehdä jäsenpalveluun puhelimitse (puh. 09-839 33325)
sähköpostilla (e-mail: liisa.holttinen@netsonic.fi) tai lomakkeella 
(osoite: Liisa Holttinen, Ukonkivenpolku 4 Ä 201, 01610 Vantaa) 

JÄsenHakemus

anon suomen sairaalahygieniayhdistyksen henkilöjäsenyyttä/kannattajajäsenyyttä 
(firma, laitos jne.). tarpeeton yliviivataan.

nimi:  ___________________________________________________________________

Lähiosoite:  ______________________________________________________________

Postinumero:  _________________________  Postitoimipaikka:  ____________________

sosiaaliturvatunnus:  ___________________

tehtävä toimipaikassa:  _____________________________________________________

ammatti:  ____________________________  toimiala:  __________________________

toimipaikka ja osoite:  ______________________________________________________

Jäsenpostin lähettämisosoite: kotiin n   toimipaikkaan n

Liittymispäivämäärä      /      2008 allekirjoitus  __________________________________

Jäsenhakemus lähetetään osoitteella: Hygieniahoitaja Niina Aalto,
Turun terveystoimi, Luolavuorentie 2, 20700 Turku

Jäsenrekisterin hoitaja täyttää




