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KYSin HYGIENIAOHJE OLKAN VAPAAEHTOISILLE 
 

Sairaalahygienia on kaikkien yhteinen asia, jolla minimoidaan infektioiden leviäminen sairaa-

lassa. Infektioita aiheuttava mikrobi voi olla peräisin potilaasta, henkilökunnasta, hoitoympä-

ristöstä tai esimerkiksi vapaaehtoisesta. Mikrobien tartuntateitä on kolme: 

• kosketustartunta (käsien tai pintojen välityksellä) 

• pisaratartunta (hengitysteiden kautta) 

• ilmatartunta (hengitysteiden kautta). 

 

Kosketustartunta on yleisin hoitoon liittyvien infektioiden leviämistapa. Pisarat taas leviävät 

yskittäessä ja aivastaessa ja voivat levitä jopa 1,5 metrin päähän. Ilmatartunnassa mikrobit 

pysyvät tartuttavina pienissä hiukkasissa, kuten pölyhiukkasissa tai ihohilseessä. 
 

Käsihygienia on infektioiden torjunnan perusta. Se on tärkein yksittäinen keino estää infekti-

oita ja moniresistenttien mikrobikantojen leviämistä sairaalassa. Hygieniasta huolehtiminen 

suojaa potilaita, henkilökuntaa, vierailijoita sekä vapaaehtoista itseään. 

 

Mitä ohjeistus tarkoittaa vapaaehtoisille? 

 

Henkilökohtainen hygienia 

• Huolehdi omasta hygieniastasi. 

• Pidä puhtaita, pestäviä vaatteita. 

• Tule sairaalaan hajusteettomana. 

• Älä tupakoi vapaaehtoistehtävän aikana. 

• Jätä päällysvaatteet ja mahdolliset laukut vaatesäilytykseen. 

• Vältä vuorolla omien hiusten ja kasvojen koskettelua ja pidä pitkät hiukset kiinnitet-

tynä. 

 

Käsihygienia 

• Käsienpesu vedellä ja saippualla sekä käsihuuhteen käyttö aina 

o ennen ja jälkeen vuoron 

o wc-käynnin jälkeen 

o kun kädet ovat likaiset 

• Kädet desinfioidaan aina 

o osastolle tullessa ja lähtiessä 

o eri potilashuoneisiin mennessä ja lähtiessä. 

• Ota käsihuuhdetta vähintään kaksi painallusta kuiviin käsiin. Hiero käsihuuhdetta 

huolellisesti käsiisi, erityisesti sormenpäihin ja peukaloihin, kunnes kädet ovat kuivat. 

• Pidä kynnet mahdollisimman siisteinä, lyhyinä ja lakattomina. 
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• Tule sairaalaan mahdollisimman koruttomana. Erityisesti käsissä olevat korut ja kellot 

haittaavat käsihygieniasta huolehtimista. 

• Ehjä iho suojaa infektioilta. Voit ylläpitää käsien hyvinvointia käsivoiteella kotona. 

• Älä koske sairaalassa eritteisiin. Jätä eritteiden siivoaminen henkilökunnalle.  
 

Terveenä vuoroon 

• Tule terveenä sairaalaan, ettet tartuta muita, esim. vatsatauti, hengitystieinfektio, märkivä 

haava. 

• Jos yskit tai aivastat, suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla. Laita käytetty nenäliina 

välittömästi roskiin ja käytä käsihuuhdetta. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta pu-

serosi hihan yläosaan, älä käsiisi. 

• Hengitysinfektion jälkeen voit tulla vuoroon, kun olet terve. 

• Vatsataudin jälkeen odota 2 oireetonta päivää ennen kuin tulet vuoroon. 

• Jos omassa tai lähipiirisi terveydentilassa on jotain mikä mietityttää vapaaehtoistoiminnan 

näkökulmasta, ota asia puheeksi OLKAn työntekijöiden kanssa. 

 

Vapaaehtoisen liivi 

• Älä pidä liivin taskuissa käytettyjä nenäliinoja tai omia eväitä. 

• Osastolla toimivat vapaaehtoiset vaihtavat liivin jokaisen vuoron jälkeen. 

• Auloissa toimivat vapaaehtoiset vaihtavat liivin viiden kerran jälkeen. 

• Vaihda tämän lisäksi liivi aina tarvittaessa. 

• Liivin voi jättää pesuun mihin tahansa sairaalapesulan pyykkipussiin. 

 

Omat tavarat (apuvälineet, digilaitteet) 

• Omien apuvälineiden tulee olla silmälle puhtaat, esimerkiksi kävelykeppi, pyörätuoli, ran-

netuki. Muuten riittää hyvä käsihygienia. 

• Jätä käsilaukku ja kaikki ylimääräinen vaatesäilytykseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ohje pohjautuu HUSin infektioidentorjuntayksikössä tehtyyn ohjeeseen.  

Ohje on muokattu lopulliseen muotoon KYSin Infektio- ja sairaalahygieniayksissä yhteistyössä KYSin OLKA-toiminnan kanssa. 


