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Esipuhe
Keskustelu puutteista palveluasumisen järjestämisessä on viime aikoina ta-
voittanut suomalaiset laajasti. Tämä on herättänyt tunteita ja onneksi myös 
johtanut toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi. Ongelma on osoittautu-
nut monitahoiseksi. Liiallinen kustannustehokkuus, työvoimapula, osaa-
mattomuus – syitä palveluasumisen kohteiden asukkaita ja työntekijöitä 
piinaavaan ahdinkoon on varmasti monia.  Havaittujen puutteiden korjaa-
minen vaatii rahan lisäksi tahtoa, taitoa, tietoa ja tukea.

Hygienia on asia, joka on palveluasumisen kohteissa ensiarvoisen tär-
keä. Monet asukkaat ovat huonokuntoisia. On helppo ymmärtää, että vas-
tustuskyvyn heikennyttyä sairastuu helpommin ja huono hygienia altistaa 
infektioille. Siivous on kuitenkin toiminto, jossa usein säästetään ja jossa 
tarvittavaa osaamista ei aina ymmärretä.

Turvallinen, välittävä ja hygieeninen palveluasuminen kuuluu kaikille sitä 
tarvitseville. Lähdimme tekemään omaa osaamme palveluasumiseen liitty- 
vien puutteiden poistamiseksi suunnittelemalla opaskirjan, joka selkeästi neu-
voo, kuinka palveluasumisen kohteissa ylläpidetään hyvää hygieniaa. Saim-
me kirjoittajaksi puhtausalalla pitkään toimineen MMM Tarja Valkosalon, 
ja hänen lisäkseen kirjaan ovat kirjoittaneet Sastamalan Ruoka- ja Puhtaus-
palvelut Oy Servin kehityspäällikkö Marita Koskinen, joka myös aloitti kir-
jaan liittyvän suunnittelutyön, erikoistutkija Riika Mäkinen Vesi-Instituutti 
WANDERista, tuholaishallinnan kenttäbiologi  Sinna Lantea Rentokil Initial 
Oy:stä, ylitarkastaja Silja Särkijärvi Valvirasta ja toimittaja Tapio Välikylä.  
Lisäksi käsikirjoitusta ovat kommenteillaan edistäneet hygieniahoitajat  
Ulla-Maija Höglund Tampereen kaupungin Infektioiden torjuntayksiköstä 
ja Sirpa Ukkola Oulun yliopistollisen sairaalan Infektioiden torjuntayksi-
köstä. Lämmin kiitos kaikille! 

Oppaan näkökulma on ensisijaisesti tehostetun palveluasumisen yksi-
köiden vaatimassa hygieniatasossa. Palveluasumisen piirissä on myös pe-
rusterveitä ja vastustuskyvyltään normaaleja henkilöitä, joiden kohdalla 
oppaan hygieniakäytäntöjä voi ottaa käyttöön soveltuvilta osin.

Yrityksessämme on julkaistu hygieniaa käsitteleviä oppaita aiemminkin.  
Elintarvikehygieniaa käsittelevä Hygieniaopas on monelle tuttu, tätä on 
täydentänyt Pintahygieniaopas, uimahallien ja kosteiden tilojen hygieniaan 
on oma oppaansa ja vuonna 2018 ilmestyi Keittiöiden siivous- ja hygienia-
opas. Nyt julkaistu Kodinomaista palveluasumista hygieenisesti -opaskir-
ja täydentää hygieniaoppaiden sarjaa ja on oma tekomme palveluasumisen 
haasteiden ratkaisemiseksi.

Porissa 20.2.2020 Kaarina Kärnä, Ympäristökustannus Oy
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1 Johdanto
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asu-
minen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Tuettua asumista 
järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai it-
senäiseen asumiseen siirtymisessä. Palveluasumista järjestetään henkilöille, 
jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palvelu-
asumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palve-
luja, kuten hoiva- ja hoitopalveluja sekä ateriapalveluja. Tehostettua pal-
veluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on 
ympärivuorokautista.

1.1 Toimintaympäristö  
Asumispalvelut ovat avohoitoa, joka voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista. 
Se on kotona asumisen ja laitosasumisen välimuoto muun muassa lapsille, 
vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille, jotka tarvit-
sevat tukea, ohjausta ja hoitoa päivittäisissä toimissaan. Asukkaalla on oma 
vuokrattu huone ja muiden asukkaiden kanssa yhteiset oleskelu-, ruokailu- 
ja saunatilat. Asukas maksaa palveluasunnosta vuokrasopimuksen mukai-
sen vuokran ja palveluista peritään asiakasmaksuja. 

Tehostetussa palveluasumisessa asuvat ovat usein iäkkäitä, monisairai-
ta henkilöitä, jotka eivät kykene huolehtimaan omasta hygieniastaan ja joi-
den vastustuskyky heikentynyt.  Useimmilla vanhuksista on muistisairaus 
ja siihen mahdollisesti liittyviä käytöshäiriöitä, jopa ulosteella sotkemista. 
Heidän keskuudessaan tautien tarttuvuus on suuri.

Tilojen puhtausvaatimukset ja hygieniatasot vaihtelevat tiloissa tapah-
tuvan toiminnan, varotoimien ja riskienarvioinnin mukaisesti. Tilojen tulee 
olla kodinomaisia, puhtaita ja hygieenisiä. Puhtaat ja siistit tilat vaikuttavat 
myös viihtyvyyteen.

Työyhteisöissä työskentelee eri ammattiryhmien edustajia. Vastuu tehtä-
vistä jaetaan henkilökunnalle eri työvuoroissa tehtäviksi, jolloin tiedon ja-
kaminen ja tiedottaminen on erityisen tärkeää. Osassa kohteista esimerkik-
si siivoushenkilöstö vastaa siivouksesta, osassa hoitohenkilökunta muiden 
töiden ohessa, jolloin siivous rytmitetään muiden tehtävien lomaan. Lisäksi 
työntekoon voi osallistua eri alojen opiskelijoita, työharjoittelijoita ja tuki-
työllistettyjä. Asukkaat puolestaan voivat osallistua viriketoimintana erilai-
siin askareisiin esimerkiksi leipomiseen ja pöydän kattamiseen. 
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Hygienian toteutuminen asettaa erityisiä vaatimuksia henkilökunnan 
hygieniaosaamiselle. Tiloissa työskenteleviltä edellytetään hygieniakäytän-
töjen hyvää hallintaa, vastuiden ja tehtävien jakoa sekä muiden perehdyttä-
mistä tehtäviinsä ja kohteen hygieniavaatimuksiin. Tarkoituksenmukainen 
lopputulos edellyttää ajan tasalla olevia kirjallisia ohjeita, joiden tulee olla 
työntekijän saatavilla ja helposti löydettävissä. Perehdyttämisellä, opasta-
misella ja hygienian toteutumisen valvonnalla voidaan merkittävästi pie-
nentää tartuntojen leviämisen riskiä asukkaisiin, vierailijoihin ja henkilö-
kuntaan.

Riittävällä ja tarkoituksenmukaisella hygienialla, siivouksella ja omaval-
vonnalla luodaan edellytykset asukasturvallisuudelle, jolloin asukkaan on 
turvallista asua ja liikkua tiloissa. Myös työturvallisuus paranee merkittä-
västi. 

1.2 Tavanomaiset varotoimet

Hyvä hygienia perustuu tavanomaisiin varotoimiin. Oppaan tavoitteena 
on esitellä hyviä käytäntöjä siitä, miten hygienia saavutetaan palveluasu-
misyksiköiden arjessa muiden työtehtävien paitsi hoitotyön osalta. 

Tavanomaisia varotoimia noudatetaan palveluasumisen yksiköissä kai-
kissa töissä ja aina. Tavoitteena on katkaista mikrobien tartuntatiet asuk-
kaista työntekijään tai työntekijästä asukkaaseen sekä estää myös hoitoväli-
neiden ja ympäristön välityksellä tapahtuvat tartunnat.

Tilanteesta riippuen tavanomaiset varotoimet voivat toteutua erilaisilla 
työ- ja toimintatavoilla sekä taajuuksilla. Sellaista yhtä hygieniaa varmen-
tavaa toimintatapaa, joka sopisi kaikkiin erityyppisiin palveluasumisen yk-
siköihin kaikissa tilanteissa, ei kuitenkaan ole. Myös eri sairaanhoitopiirien 
ohjeissa on eroja. Siksi tässä oppaassakin voidaan esittää vain hyviä käy-
täntöjä. Palveluasumisyksiköiden tulee noudattaa alueensa sairaanhoitopii-
rin laatimia hygieniaohjeita.

Tavanomaisiin varotoimiin kuuluvat käsi-
hygienia, tarvittaessa suojainten käyttö, eri-
tetahrojen poisto, pisto- ja viiltotapaturmien 
ehkäisy, asukkaiden ja vierailijoiden ohjaus, 
huoneen valinta ja varustelu, pintojen ja vä-
lineiden puhtaus sekä likapyykin ja jätteiden 
käsittely.

Käsihygienia on tavanomaisten varotoi-
mien perusta. Siihen kuuluvat käsien saippua- 

Jokainen palveluasumis-
yksikössä työtä tekevä 
on velvollinen noudatta-
maan aina kaikessa  
työssä tavanomaisia  
varotoimia.
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pesu ja käsien desinfektio. Luku 4 sisältää ohjeita ja perusteluja oikeaan kä-
sihygieniaan sekä myös suojainten käyttöön ja työvaatetukseen.

Eritetahrat sisältävät paljon mikrobeja. Siksi niiden välitön poistaminen 
on välttämätöntä. Luvussa 6 käsitellään myös eritetahrojen poisto.

Palveluasumisyksiköiden hyvä hygienia ei toteudu pelkästään henkilös-
tön toiminnalla. Siksi myös asukkaat ja vierailijat opastetaan oikeaan käsi- 
ja yskimishygieniaan (luku 4). Mikrobien leviämisen estämisen näkökul-
masta on suositeltavaa sijoittaa asukkaat yhden hengen huoneisiin. 

Jokaisen yksikön tulee ehkäistä pisto- ja viiltotapaturmat. Pistävän ja 
viiltävän jätteen käsittelyä on esitelty luvussa 10.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat tuoneet uutta tietoa siivouksen merki-
tyksestä hoitoon liittyvien infektioiden torjunnassa. Palveluasumisyksiköi-
den siivouksen hyviä käytäntöjä käsitellään luvussa 6 sekä hoito- ja apu-
välineiden puhdistamista luvussa 8. Likapyykin käsittely ja tekstiilihuollon 
hyviä käytäntöjä on kuvattu luvussa 7 ja jätteiden käsittelyä luvussa 10.

1.3 Oppaassa käytetty sanasto

Oppaan sanasto pohjautuu julkaistuihin sanastoihin ja standardeihin. Kos-
ka termejä käytetään eri kohteissa ja yhteyksissä eri merkityksillä, määritel-
lään seuraavaksi muutama oppaassa käytetty termi.

Tavanomaiset varotoimet

Tavanomaisten varotoimien osa-alueita ovat
• käsihygienia
• työvaatetus
• suojainten käyttö
• eritetahrojen poisto
• asukkaiden ja vierailijoiden ohjaus
• huoneen valinta ja varustelu
• pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy
• pintojen sekä hoito- ja apuvälineiden puhtaus
• likapyykin ja jätteiden käsittely.
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Desinfioiva	puhdistusaine	
on Puhtausalan sanaston mukaan aine, joka sisältää sekä likaa irrottavia 
tehoaineita että mikrobeja tuhoavia aineosia. Desinfioivia puhdistusainei-
ta voidaan käyttää pintojen desinfioivassa puhdistuksessa ja eritetahrade-
sinfektiossa. Desinfioiva puhdistusaine voi esiintyä markkinoilla myös esi-
merkiksi nimellä desinfektioaine tai pesevä pintadesinfektioaine. 

Desinfektioaineella 
tehdään Puhtausalan sanaston mukaan mikrobit toimintakyvyttömiksi. Te-
hoaineena voi olla esimerkiksi alkoholi. Desinfektioainetta käytetään puh-
taalle pinnalle.

Eriteastioiden	pesu-	ja	desinfiointikone	
on standardin SFS-EN ISO 15883-3 -mukainen termi koneelle, jota kutsu-
taan myös muun muassa huuhtelu- ja desinfiointikoneeksi.

Lääkinnällinen laite
tarkoittaa lääkinnällisten laitteiden asetuksen (2017/745/EU, 2 artikla, koh-
ta 1) mukaan mm. instrumenttia, laitteistoa, välinettä tai muuta tarviketta, 
jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisillä, joko yksinään tai 
yhdistelminä mm. seuraavissa lääketieteellisissä tarkoituksissa:

- sairauden diagnosointi, ehkäisy, tarkkailu, hoito tai lievitys (veren- 
 sokerimittari, verenpainemittari)

- vamman tai toimintarajoitteen diagnosointi, tarkkailu, hoito, lievitys tai  
 kompensointi (esimerkiksi rollaattori, pyörätuoli, kuulolaite)

- anatomian taikka fysiologisen tai patologisen toiminnon tai tilan tutki-
 minen, korvaaminen tai muuntaminen (esimerkiksi proteesi, kuume-
 mittari, pef-mittari)
- sekä edellä mainittujen laitteiden puhdistukseen, desinfiointiin tai steri-
 lointiin nimenomaisesti tarkoitetut tuotteet. 

Suojakäsinehygienia 
on uusi oppaassa käyttöön otettu termi, jolla halutaan korostaa oikeiden 
hygieniakäytäntöjen ja aseptiikan toteuttamista niissä tilanteissa, joissa on 
tarpeen käyttää joko kerta- tai kestokäyttöisiä suojakäsineitä.


