
 

Tilanne 1 – käsidesinfektio ennen potilaaseen koskemista 
  
MIKSI:  
Käsien desinfektiolla suojataan potilasta hoitohenkilökunnan käsien välityksellä siirtyviltä mikrobeilta  
  
MILLOIN: ESIMERKKEJÄ: 
Ennen potilaaseen koskemista Kättely, liikkumaan avustaminen, potilaaseen 

kytkettyjen lääkinnällisten laitteiden 
koskeminen (esim. ruiskupumppu, tipanlaskija) 

Ennen hoitotoimenpiteitä Pukemisessa, peseytymisessä avustaminen, 
hiusten harjaus 

Ennen ei-invasiivisia tutkimuksia Pulssin, verenpaineen, happisaturaation, 
lämmön mittaus, hengitysäänten auskultointi, 
EKG-elektrodien asettaminen,  

Ennen ei-invasiivisia hoitotoimenpiteitä happimaskin tai happiviiksien asettaminen 
Ennen lääkkeiden antoa potilaalle tablettien antaminen, spira- tai 

nebulisaattorihoito 
Ennen suunhoitoa ja ruokailua hampaiden harjaaminen, syöttäminen 
  
  
EHKÄISTÄÄN:   
potilaan kolonisoituminen sairaalaperäisille mikrobeille (kolonisoituminen = mikrobi asettuu 

lisääntymään normaaliflooraan aiheuttamatta 
tautia) 

  

Tilanne 2 – käsidesinfektio ennen aseptisia toimenpiteitä 
  
MIKSI:  
Käsien desinfektiolla suojataan mikrobien (myös potilaan omien) pääsy potilaaseen invasiivisen 
toimenpiteen aikana 
  
MILLOIN: ESIMERKKEJÄ: 
Ennen potilaan ihon lävistämistä neulalla tai kanyylilla, 
tai muun invasiivisen välineen asettamista potilaaseen 

Verinäytteen otto, verensokerin otto, sc tai im 
injektion anto, iv kanyylin laitto 

Ennen suonensisäisesti annettavien lääkkeiden 
käyttökuntoon saattamista tai antamista potilaalle, 
ennen steriilin toimenpiteen valmistelua 

suonensisäisen lääkkeen antaminen, iv-kärryn 
täyttäminen, haavanhoitokärryn täyttäminen 

Ennen suoraan limakalvoille annosteltavien lääkkeiden 
valmistamista tai antamista 

silmätippojen laitto, 

Ennen invasiivisten välineiden laittamista, keskeytys 
invasiivisten välineiden käsittelyssä 

avanteiden, kanyylien ja katetrien, 
nesteensiirtolaitteiden, haavojen ym. käsittely 

Ennen limakalvoille tai suojaamattomille ihoalueille 
kohdistuvia hoitotoimenpiteitä 

haavanhoito, palovammojen hoito, kirurgisten 
haavojen hoito, 

  
EHKÄISTÄÄN  
potilaan riskiä saada infektio 
 
 
 

 



Tilanne 3 – käsidesinfektio eritteiden käsittelyn jälkeen (käytetään myös 
kertakäyttöisiä suojakäsineitä) 
MIKSI:  
Käsien desinfektiolla suojataan mikrobien siirtyminen työntekijään ja työntekijän käsien välityksellä 
ympäristöön 
  
MILLOIN: Esimerkkejä: 
Tilanteissa, jossa on riski joutua kosketuksiin 
suoraan/välillisesti eritteen kanssa 

vaipan vaihto, käytetyn 
kuikan/alusastian/portatiivin käsittely (esim. 
tyhjentäminen) 

 eritteisiin koskeminen (sylki, hiki, lima, veri, virtsa, 
uloste, siemenneste, kyynelneste, rintamaito, 
pleuraneste, korvavaikku, oksennus, 
aivoselkäydinneste, ascites, märkä, sappineste, 
luuydin jne.) 

 eritteitä sisältäviin astioihin/välineisiin koskeminen 
(mm. näyteastiat tai dreeniputket) 

  
EHKÄISTÄÄN:  
Hoitohenkilökunnan riskiä kontaminoitua mikrobeilla/saada infektio,  
hoitoympäristön kontaminoituminen eritteillä, mikrobien siirtyminen puhtaalta alueelta likaiselle. 
 

Tilanne 4 – käsidesinfektio potilaaseen koskemisen jälkeen 
 
MIKSI: 
Käsien desinfektiolla suojataan mikrobien siirtyminen työntekijään ja työntekijän käsien välityksellä 
ympäristöön 
  
MILLOIN: Esimerkkejä 
Tilanne 1:n jälkeen katso tilanteet 1 ja 2 
  
EHKÄISTÄÄN:  
Hoitohenkilökunnan riskiä kontaminoitua mikrobeilla/saada infektio, ympäristön kontaminoituminen 
  

Tilanne 5 – käsidesinfektio potilaan lähiympäristöön koskettamisen jälkeen 
  
MIKSI:  
Käsien desinfektiolla suojataan mikrobien siirtyminen työntekijään ja potilaan mikrobien siirtyminen 
muuhun hoitoympäristöön 
  
MILLOIN: Esimerkkejä: 
Kun on koskettu potilaan lähiympäristöön koskematta 
itse potilaaseen 

Potilaan lähiympäristöön kuuluvat: potilassänky, 
sängyn laidat, pöytä, vuodevaatteet, soittokello, 
kaukosäätimet tms., potilaan omat 
henkilökohtaiset tavarat 

  
EHKÄISTÄÄN:  
Hoitohenkilökunnan riskiä kontaminoitua mikrobeilla/saada infektio, ympäristön kontaminoituminen 
 


