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PUHDISTAMISEN TAVOITE

• tarkoituksenmukainen puhtaus
• poistetaan pinnoilta niiden ulkonäköä,

hygieenisyyttä ja kestoikää vaarantava lika
• terveyttä ylläpitävää toimintaa

– puhdas sisäilma

• puhdas, toimiva ja turvallinen ympäristö
– kosketuspintojen toistuva puhdistaminen vähentää

mikrobeja, estää käsien kontaminoitumista ja sitä
kautta taudinaiheuttajien tarttumista päivittäisessä
toiminnassa



Siivouksen merkitys

• Säännöllisen siivouksen tehostaminen ja
siivouskertojen lisääminen vähentää tilojen
mikrobikuormaa ja sitä kautta hoitoon
liittyviä infektioita

• Orgaaninen lika ja erityisesti eritetahrat
tulee aina poistaa

• Jokainen terveydenhuollossa työskentelevä
huolehtii omalta osaltaan hoitoympäristön
siisteydestä ja välttää sen kuormittamista
orgaanisella lialla, mikrobeilla sekä poistaa
eritetahra heti sen havaittuaan



Siivous on kontaktilaji

Kemia Mekaniikka

LämpöAika



Puhdistusmenetelmät



Siivousmenetelmän vaikutus puhtauteen

• käyttämällä mikrokuitumoppia tai – pyyhettä ja
puhdistusaineliuosta -> pinnat puhdistuvat
mikrobiologisesta liasta parhaiten

• mikrokuituisten materiaalien liansitomiskyky
parempi kuin perinteisten menetelmien

• erittäin tärkeää aseptinen työskentely –
mikrokuiduillakin voi levittää likaa



Aseptinen järjestys

• Edetään puhtaasta likaiseen ja ylhäältä
alaspäin

• Suojaeristyshuoneet puhdistetaan
ensimmäisenä

• Eristyspotilashuoneet puhdistetaan aina
muiden potilashuoneiden jälkeen

• Aseptinen omatunto = tehdään aseptisessa
työjärjestyksessä ja aseptisilla
työmenetelmillä, vaikka kukaan ei ole
näkemässä



Miten mikrokuitu toimii?

• sitoo hyvin rasvoja ja öljyjä pintaansa
• sitoo hyvin vettä
• sitoo hyvin orgaanista likaa kuidun väleihin ja

pitää ne sisällään
• märkä mikrokuitupyyhe ei sido orgaanista likaa

-> kuitujen tyhjät tilat täyttyneet vedellä eikä
enää ole ”tilaa” sitoa likaa

Lähde: Kirsi Laitinen



Miten mikrokuitu toimii?
• mikrobiologisen puhtauden kannalta arvioiden

kosteapyyhintä hyvä menetelmä
– lattiapinnoilla usein nihkeäpyyhintä riittää

huom! ergonomia
– kosteapyyhinnässä vaarana: jäännöskosteudessa

likaa ja bakteereja
• huomioitavaa

– suurin osa mikrokuiduista eivät kestä
klooripitoisia puhdistusaineita

– ei saa pestä muiden kuitujen kanssa esim.
puuvilla

– pyyhkeiden asianmukainen pesu ja kuivatus
tärkeää



Puhdistusaineet



Puhdistusaineet

• päivittäisessä puhdistamisessa
neutraali/heikosti emäksinen puhdistusaine

• eritteet klooripitoinen puhdistusaine 1000
ppm

• varotoimissa tapauskohtaisesti
– Kosketusvarotoimissa ESBL:n Klebsiella, MRSA,

VRE, CRE loppusiivous klooripitoinen 1000 ppm
– Tarttuvaa oksennus-ripulitautia sairastavan

kosketusvarotoimissa ylläpitosiivous
klooripitoinen 1000 ppm tai vetyperoksidi (esim.
Oxivir, Oxy+)



Tavallinen puhdistusaine vs
desinfektioaine

• desinfektioaineella suoritettu siivous ei ole selvästi
tavallisilla puhdistusaineilla suoritettua siivousta
parempaa

• siivous suoritetaan nihkeillä tai kosteilla
menetelmillä, joten desinfektioaineen vaikutusaika
jää lyhyeksi

• vaikka käytetään desinfiointiaineita, 1-2 t kuluttua
mikrobimäärä palautuu entiselle tasolleen

• tutkimusten mukaan desinfektioaineiden käytöllä
pelkästään ei ole voitu vähentää infektioita

• kädet usein tartunnan välittäjänä (mikrobit
leviävät käsien kautta pinnoilta ja hoitovälineistä)



Desinfektioaineita erityistilanteisiin

• Kloori
- Eritetahradesinfektioon ja erityistilanteissa (Noro,
C.difficile)
- > 1000 ppm

• Pesevä alkoholi
- Pesutehoa lisätty lisäämällä alkoholiin kvaternäärisiä

ammoniumklorideja eli kvatteja
- Bakteeri-itiöihin ei tehoa

• Vetyperoksidi
- Käytetään liuosmaisena tai kaasuna pintojen

desinfektioon
- Korkean tason desinfektioaine
- Ei ärsytä eikä allergisoi
- Ei jäämiä; hajoaa vedeksi ja hapeksi



Terveydenhuollon
laitoksen puhtaanapito



Lähde: Veli-Jukka Anttila infektiolääkäri, Hus 28.9.2017



Kuinka kauan mikrobit säilyvät
pinnoilla?

Mikrobi Säilyy elottomilla pinnoilla

Clostridium difficile (itiöt) 5 kk

Enterococcus spp., myös VRE 5 d- 4kk

Staphylococcus aureus, myös MRSA 7 d – 7kk

Noro virus jopa 2 vkoa

Wagenvoort& Joosten. J Hosp Infect2002;52:226-227.
– Kramer et al. BMC Infect Dis 2006;6:130.
– Otter et al. Infect Control Hosp Epidemiol2011;32:687-99.
– Huang et al. Arch Intern Med 2006;166:1945-1951.
– Weber et al.Am J Infect Control2010;38(Suppl1):S25-S33.



Grammassa ripuliulostetta on
miljardeja viruksia –
vain 100 norovirusta riittää
aiheuttamaan taudin

Norovirus

Lähde: Duodecim Terveyskirjasto



Tavanomaiset varotoimet
• Tavanomaisia varotoimia käytetään aina kaikkien potilaiden

hoidossa niin sairaalassa, avohoidossa kuin
pitkäaikaishoitolaitoksissa

• Pyritään estämään mikrobien siirtymistä työntekijästä
potilaaseen, potilaasta tai potilaan lähiympäristöstä
työntekijään ja edelleen työntekijän käsien välityksellä
toisiin potilaisiin

• Erite imeytetään ensin paperipyyhkeeseen. Eritealue
pyyhitään kloori 1000 ppm

• Päivittäinen ja loppusiivous yleispuhdistusaineella
ylläpitosiivouksesta laaditun tilakohtaisen työohjeen mukaan

• Käsihuuhde aina tilaan mentäessä ja poistuttaessa



Mikä hoitoympäristön puhdistamisessa
tärkeää tartuntojen torjunnan

näkökulmasta?
• käsihygienia
• rauhalliset liikkeet ja riittävä aika (työrauha)
• siivousvälineiden puhtaus

– Tietyissä tilanteissa huonekohtaiset välineet
– Siivousvälineiden puhdistus päivittäin esim. deko tai

pyyhkiminen
– Siivousvälineiden uusiminen riittävän usein esim. wc-

harja
• siivouspyyhkeiden aseptinen käsittely (myös

kuivana)
– Mikäli yksikkö pesee itse siivouspyyhkeet, tulee

huomioida pyykinpesukoneen riittävä lämpötila ja
missä pyyhkeet kuivataan



Mikä hoitoympäristön puhdistamisessa
tärkeää tartuntojen torjunnan

näkökulmasta?
• puhdistettavan pinnan tulee jäädä kuivaksi

– kosteassa pinnassa likaa, puhdistusainejäämiä ja veden
metallisuoloja

• eritetahradesinfektio kaikkien tehtävä
• kosketuspintojen puhdistus!

– kaikki ne pinnat, joihin potilas, asiakas, omainen,
hoitohenkilökunta jne. voi koskea mm.

• sängyn laidat, tukikahvat, tippatelineet
• valokatkaisimet, hälytyspainikkeet
• pöytäpinnat, tuolit
• kaukosäätimet, näppäimistöt
• ovenkahvat, -rivat
• käsipyyhepaperitelineet
• väliverhot



Hygieniamittauksia vuodeosastolla OYS

Tavoitearvo alle 250 RLU



Siivous

• Palveluasumisessa/hoitolaitoksessa asukkaan
omat tilat: kodinomainen siivous

• Yhteiset tilat useammin – siivouskerrat riippuvat
käytöstä

• Epidemiatilanteissa tehostetaan siivousta
– Wc-tilat, suihkutilat, yhteiskeittiöt, yhteiset tilat

päivittäin
– Saunatilat käytön mukaan
– Harkitusti desinfektioaineita
– Henkilökohtaisten esillä olevien tavaroiden määrää

kannattaa vähentää, jotta siivous onnistuu
– Tekstiilikalusteet?



ASUKASHUONE
Pitkäaikaishoito (kodinomainen hoito)
- siivous 1 x vko/tarvittaessa, tarkistussiivous tarvittaessa

1. eritetahrat poistetaan heti
2. likaantuneet kohdat ja kosketuspinnat puhdistetaan
3. kalusteet puhdistetaan
4. vuoteet pedataan
5. pehmustetut kalusteet imuroidaan tarvittaessa
6. roskakori tyhjennetään ja puhdistetaan
7. matot imuroidaan
8. lattia nihkeäpyyhitään / kosteapyyhitään
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Tutkimushuone/vastaanotto
Terveydenhuoltolaitos
• siivous päivittäin, mikäli huone käytössä päivittäin ja tilassa käy paljon
potilaita. Mikäli käyttö vähäisempää, riittää siivous 1 x vko ja tarkistus käytön
mukaan

1. eritetahrat poistetaan
2. likaantuneet kohdat ja kosketuspinnat puhdistetaan
3. tasopinnat puhdistetaan
4. tutkimuspöytä puhdistetaan
5. pesuallas ympäristöineen puhdistetaan
6. tarvikkeet (mm. käsipyyhkeet) täydennetään
7. roska- ja pyykkipussit vaihdetaan ja telineet puhdistetaan
8. Lattia nihkeäpyyhitään / kosteapyyhitään

Ei yleensä tarvitse tehdä välisiivouksia
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Yhteiskäytössä oleva WC-tila
Päivittäin:
• Eritteet poistetaan
• Roska-astiat tyhjennetään ja puhdistetaan
• Likaantuneet kohdat ja kosketuspinnat puhdistetaan
• Ovien kosketuspinnat puhdistetaan
• Suihkusta lasketaan lämmintä vettä noin yhden minuutin ajan
• Suihkupäät, kädensijat, seinätelineet ja suihkuletkut puhdistetaan
• Pesualtaat ympäristöineen (myös peili- ja peilihylly) puhdistetaan
• Saippua- ja käsihuuhdetelineet puhdistetaan
• WC-istuimet puhdistetaan
• Tarvikkeet täydennetään (mm. käsihuuhde, käsien pesuneste, wc-

ja käsipyyhepaperit)
• Lattia kosteapyyhitään



Kiitos!


