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Tavoitteena puhtaat kädet - tietoa käsihygieniasta potilaille ja vierailijoille 

Käsihygienia tarkoittaa käsien pesua ja/tai käsihuuhteen käyttöä. Se on paras yksittäinen infektioiden 
torjuntakeino. Mikrobit (bakteerit ja virukset) tarttuvat tavallisimmin henkilöstä toiseen käsien välityksellä eli 
kosketustartuntana. Kosketustartunta on tavallisin tartuntareitti sairaalassa. 

Kotona riittää käsien pesu saippualla. Sairaalassa käsihuuhteen käyttö on tehokkain tapa estää mikrobien 
leviäminen. Sairaalassa olevien potilaiden vastustuskyky on heikompi ja he saavat herkemmin infektioita. 

Sairaalan henkilökunnan lisäksi myös potilaiden, läheisten ja vierailijoiden on syytä osallistua infektioiden 
torjuntaan huolehtimalla suositusten mukaisesta käsihygieniasta eli käsien puhtauteen liittyvistä asioista. Vältä 
vierailuja sairaalassa, jos sinulla on infektio. Sairaalassa on toistaiseksi VIERAILUKIELTO, vain kriittisesti 
sairaiden potilaiden omaiset voivat käydä vierailulla, ottaen ensin yhteyttä hoitohenkilökuntaan. 

Sairaalamme käsienpesuaineet ja käsihuuhteet ovat ihoystävällisiä ja turvallisia käyttää. Henkilökunta opastaa 
mielellään käsihygieniaan liittyvissä asioissa. 

 

Milloin peset kädet? 

Kädet tulee pestä vedellä ja pesunesteellä, kun ne ovat näkyvästi likaiset, WC-käynnin jälkeen ennen 
käsihuuhdetta sekä aina poistuessasi ripulipotilaan huoneesta ennen käsihuuhteen laittoa. Voit pestä kädet 
pelkällä vedellä, kun ne ovat tahmeat käsihuuhteesta. 

Miten peset kädet? 

 Avaa vesihana ja kastele kädet lämpimällä vedellä. 

 Ota pesunestettä annostelijasta yksi painallus. 

 Pese molemmat kätesi hieromalla pesunestettä (30s.) kaikkialle käsiisi. Huomioi erityisesti kynnenaluset, 
sormienvälit ja peukalot. 

 Huuhtele pesuneste huolellisesti pois käsistäsi juoksevan veden alla. 

 Kuivaa kätesi käsipaperiin. 

 Sulje vesihana käsipaperilla ennen kuin heität paperin roskiin. Älä sulje hanaa paljailla käsillä. 

Milloin laitat käsihuuhdetta? 

Suositusten mukaan laitat käsihuuhdetta: 

 osastolle, poliklinikalle tai potilashuoneeseen tullessasi ja sieltä poistuessasi 

 ennen ruokailua 

 yskimisen ja niistämisen jälkeen 

 WC-käynnin yhteydessä käsien pesun jälkeen 

 ennen ja jälkeen hoitotoimenpiteiden (haavasidosten, virtsakatetrin tai virtsapullon käsittelyiden). 

On oikein muistuttaa, jos huomaat henkilökunnan, vierailijoiden tai muiden potilaiden noudattavan 

huonosti edellä mainittuja ohjeita.  



Miten laitat käsihuuhdetta? 

 

Ota käsihuuhdetta kaksi annosta (3–5 

ml) kuiviin käsiisi. 

 

Hiero molempien käsiesi sormenpäitä 

vuorotellen käsihuuhteeseen. 

 

Hiero käsihuuhdetta joka puolelle 

käsiisi. 

 

Hiero käsihuuhteella molempien 

käsiesi peukalot. 

 

Hiero käsihuuhteella sormien välit, 

kämmenselät ja kämmenten sivut. 

 

Hiero käsihuuhdetta lopuksi 

ranteisiisi. 

Jatka hieromista niin kauan, että 

kätesi ovat kuivat. 
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