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Sairaalahygienia              17.03.2014 

 

 

 
LELUJEN PUHDISTUS K-HKS:SSA 

 
Huollettavien lelujen tulee olla helposti puhdistettavia – vältetään leluja, joihin voi 
jäädä vettä sisälle. 

 
Lelujen määrää rajoitetaan siirtämällä osa puhdistetuista leluista kuukaudeksi ”le-
päämään”, jolloin etenkin vaikeasti puhdistettavista leluista vähennetään mikrobeja ja 
lelut kuivuvat kunnolla. 

 
Vaikeasti puhdistettavia leluja (esim. puulelut, palapelit yms.) ei viedä eristyshuo-
neisiin ja erityisesti kiinnitetään huomiota huoneisiin vietävien lelujen määrään. 

 
Vaikeasti puhdistettavat lelut sekä huonokuntoiset lehdet/kirjat poistetaan (etenkin 
epidemiatilanteissa). 

 
Lelujen huoltoon nimetään yksikössä vastuuhenkilö/-t ja lelujen puhdistukseen osal-

listuvat eri ammattiryhmät toimenkuvansa mukaisesti.   
Leluja voidaan käyttää huollon jälkeen sekä infektio- että puhtaalla puolella. 

 

Lelujen puhdistus 
 
Vuodeosasto  
Huoneet  

Lelut potilaskohtaiset. Käytössä olleet lelut huolletaan päivittäin ja puhdistetaan 
lapsen kotiuduttua jollakin seuraavista menetelmistä: 

a) pestään pesu- ja desinfektiokoneessa + 55–60 C (muovi-/leluohjelma) 
b) pyyhitään heikosti emäksisellä puhdistusaineella (esim. kasetit, kasettisoittimet, 

kaukosäädin, mekaaniset ja puulelut) 
c) pestään pesulassa muun pyykin mukana (esim. pehmolelut)  

Päivittäin huollettavat lelut toimittaa huoltoon huoneessa työskentelevä hoitaja.  
Loppusiivouksen yhteydessä lelut toimittaa huoltoon sairaalahuoltaja. 

 
Leikkihuone 
 

Käytössä olleet lelut huolletaan päivittäin ja puhdistetaan jollakin seuraavista  

menetelmistä:  
a, b, c. 
Kaikki lelut puhdistetaan 2 x vuodessa. 

Erityistä huomioitavaa:  

 Suuhun laitetut lelut kerätään erilliseen koriin (info myös vanhemmille) 

 Lasten käsien pesu ennen leikkimistä (ohjataan sekä lapsia että vanhempia) 

Lelut toimittaa huoltoon ”leikkitäti”. 
 
Päivystys/Odotustila ym.   
 

Kaikki lelut puhdistetaan 1 x viikossa (perjantai) jollakin seuraavista menetelmistä: 

a, b, c erikseen sovittujen vastuuhenkilöiden toimesta. 
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Toimenpide-/päivystyshuone  
 

Hoitaja kerää käytössä olleet lelut päivittäin erilliseen koriin, josta sairaalahuoltaja 
vie ne pesuun. Hoitaja tuo uudet lelut tilalle (huom. määrä!)  

Kaikki lelut puhdistetaan 2 x vuodessa. 
Lastenpkl  
Vastaanottohuone  
 

Lelut huolletaan kuten leikkihuoneen lelut.  

Huoneessa työskentelevän vastuulla on laittaa käytössä olleet lelut erilliseen  
koriin, josta sairaalahuoltaja huolehtii ne silmäyksikön huuhteluhuoneeseen  
ja puhdistaa lelut joillakin seuraavista menetelmistä: a, b, c. 

 
Odotustila ym. 

 
Lelut huolletaan kuten leikkihuoneen lelut. Lelut toimitetaan huoltoon ja 

puhdistetaan jollakin seuraavista menetelmistä: a. b, c sekä huolehditaan 
uudet lelut tilalle erikseen sovittujen vastuuhenkilöiden toimesta. 
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