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KÄSIHYGIENIA – POTILAS- JA TYÖTURVALLISUUTTA 
 

Taudinaiheuttajat leviävät sairaalassa tehokkaasti käsien välityksellä. Tätä  
tartuntatapaa kutsutaan kosketustartunnaksi. Tärkein yksittäinen tartunnan  
torjuntakeino on hyvä käsihygienia, joka oikein toteutettuna suojaa sekä potilaita että 
henkilökuntaa tartunnoilta. Jokaisen potilastyöhön sekä ruoan/lääkkeiden käsittelyyn 
osallistuvan on osattava huolellinen käsien desinfektio ja tarvittaessa niiden vesi-
saippuapesu. Jokainen työntekijä vaikuttaa omalla asenteellaan/toiminnallaan yk-
sikkönsä käsihygienian toteutumiseen. 
 
Käsihygienian tehostamiseksi K-KHS:ssa on aloitettu 1.10.2015 KhYHKÄ – toiminta-
malli. 

 
KÄSIEN DESINFEKTIO (30 s)  
 

Hävitetään iholta väliaikaiset (potilaasta ja ympäristöstä siirtyneet) mikrobit sekä 
vähennetään ihon pinnalla olevia omia mikrobeja. 
Kuiviin käsiin hierotaan 3–5 ml (= 2–3 painallusta annostelijasta) käsihuuhdetta. Huuhde 
hierotaan huolellisesti käsiin ja sormenpäihin, kunnes kädet ovat kuivat.  
Kädet desinfioidaan aina: 
 

 ennen ja jälkeen potilaan koskettamisen  

 ennen aseptisia toimenpiteitä 

 ennen ja jälkeen henkilökohtaisten suojainten käyttöä  

 hoitoympäristön koskettamisen ja eritteiden käsittelyn jälkeen  

 ennen lääkkeiden käsittelyä  
 
Käsien desinfektio ei kuivata käsien ihoa. Käsihuuhteessa oleva glyseroli (tai muut hoi-
tavat aineet) pitää käsien ihon hyväkuntoisena. 
 

 KÄSIEN VESI-SAIPPUAPESU (60 - 80 s) 
 

Poistetaan iholta lika sekä osa ihon pinnalla olevista väliaikaisista eli siirtyvistä 
mikrobeista. 
Pesuun käytetään nestemäistä saippuaa. Saippua annostellaan kostutettuihin käsiin, 
jotka pestään juoksevan veden alla. Kädet huuhdotaan huolella ja kuivataan kertakäyt-
töisellä paperipyyhkeellä kevyesti painelemalla. Vältetään edestakaista hankaamista. 
Hanat suljetaan käytetyllä paperipyyhkeellä.  
Kädet pestään vedellä ja saippualla: 
 

 kun ne ovat näkyvästi likaantuneet  

 WC-käyntien jälkeen   

 hoidettaessa vatsatautia sairastavia potilaita (esim. Noro, Cl difficile) 

 kädet pestään tai desinfioidaan ennen elintarvikkeiden käsittelyä  
 
 Usein toistuva vesi-saippuapesu kuivattaa ihoa. 
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KÄSIKORUT JA KYNSILAKKA   
 

Sormukset, kello, ranneketjut, aktiivisuusrannekkeet (yms.), tekokynnet (rakenne-
/geelikynnet yms.) sekä kynsikorut estävät kunnollisen käsihygienian toteutumi-
sen ja sen vuoksi niiden käyttö potilastyössä on kielletty. 
Lohkeileva kynsilakka lisää mikrobien määrää käsissä, koska mikrobit kerääntyvät kyn-
silakan halkeamiin. Kynsilakkaa ei käytetä potilastyössä, koska käsihuuhde pehmentää 
kynsilakan pinnan ja mahdollistaa mikrobien kerääntymisen pehmenneeseen ja lohkei-
levaan kynsilakkaan. 
 

Kts. Sairaanhoitopiirin tiedote 33/2012 (Koruttomat kädet) 
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