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Käsihygieniahavainnointi

• OYS:ssa aloitettu v. 2013

• eHuuhde käyttöön v. 2017

• Tavoitteena henkilökunnan käsihygienian 
toteutumisen parantuminen ja 
potilasturvallisuuden edistäminen 

• Henkilökunnan käsihygienian toteutumista 
seurataan säännöllisesti havainnoimalla, 
havainnoitavat saavat välittömästi 
henkilökohtaisen palautteen ja raportit 
helposti saatavilla (intrassa)



Mitä havainnoidaan?

• Desinfioivatko yksikön potilashoitoon 

osallistuvat hoitajat ja lääkärit kätensä 

WHO:n viidessä potilastilanteessa?

• Kuinka kauan desinfektio kestää 

sekunteina?

• (Käsihygienian toteutumisen esteet)

– Sormukset, pitkät kynnet ym.



Mitä raportoidaan?

• Hoitajien ja lääkäreiden käsien 
desinfektion kesto sekunteina 
yksiköittäin/koko sairaala

• Käsihuuhteen riittävä käyttöaika > 15 
sekuntia (%)

• Tilanteet (%) joissa käsihuuhdetta ei ole 
käytetty lainkaan

• Käsihygienian toteutumisen esteet 
(raportointi ei vielä käytössä)



Käsihygieniahavainnointitulosten 

hyödyntäminen
• Nettipohjainen WHO:n 5 tilanteen mukainen 

käsihygienian toteutumisen seuranta: 
lupaavat tulokset hoitajilla, mutta ei 
lääkäreillä. Posteri International Conference 
on Prevention & Infection control (ICPIC 
2017) Geneve 

• 30 sekuntia kestävä käsien desinfektio on 
epärealistinen tavoite lääkäreille ja 
hoitajille. Suullinen esitys International 
Federation of Infection Control (IFIC 2018) 
Krakova



Vinkkejä 

• Jos sinulla on kiinnostava aihe, sitä 

kannattaa esitellä

• Pyydä mukaan henkilö, joka on jo tehnyt 

aikaisemmin kansainvälisiä artikkeleita

• Tutustu kongressin järjestäjän antamiin 

ohjeisiin (aihealueet, päivämäärät, 

abstraktin sanamäärä jne.)



Abstrakti HIS -konferenssiin

• Deadline: 6.7.2018

• Abstraktin tiedot:

– otsikko

– Kirjoittajat: titteli, etunimi, sukunimi, 

organisaatio

– Sisältää maksimissaan 250 sanaa (rakenne: 

tavoite, johdanto, menetelmät, tulokset, 

johtopäätökset)



Posterin tekeminen: PowerPoint 

2010

• Käynnistä PowerPoint. Valitse: File (Tiedosto) > 
New (Uusi).

• Määrittele posterin koko ja suunta ( 
vaaka/pysty): Rakenne > Sivun asetukset > Dian 
esitystapa ( A3 paperi) + Suunta 

• Lisää taustaväri: Rakenne > taustatyylit > 
muotoile tausta. Myös taustalla käytettäviä kuvia 
voit tätä kautta lisätä ja muokata.

• Lisää tekstilaatikko: Lisää > tekstiruutu + vedä 
hiirellä haluamasi kokoinen ruutu tekstille. Voit 
käyttää tekstiruutua niin kuvateksteille, 
otsikoille kuin leipätekstillekin



OTSIKKO TITLE (suuri fonttikoko)
Työn tekijän titteli, nimi ja organisaatio 

(noin 30% pienempi fontti kuin otsikossa)

Johdanto Introduction:

Ytimekäs yhteenveto aiheesta. 
Sisältää keskeiset tiedot 
tulevasta asiasta.

Tulokset ja niiden 
esittely  Results: esitetään 

mitä ja miten tehtiin ja 
millaisiin lopputuloksiin 
päädyttiin: määrälliset ja 
laadulliset seikat, olosuhteet, 
hypoteesien paikkaansa 
pitävyys, tutkimuksen kritiikki 
ja tarkasteltu teoriapohja jne. 
Pisin kappale; ne tieteelliset 
saavutukset tähän.

Otsikot tekstissä tehdään 

selkeästi suuremmalla koolla, 
ne voidaan lihavoida tai 
käyttää eri fonttia.

Päätelmät ja 
yhteenveto tuloksista 
Conclusion: napakka ja 
tehokas. Analyysia ja 
pohdintaa tutkimuksen 
tienoilta. Tutkimuksen ydin 
tiivistettynä ja dramaattisena. 
Jää viimeisenä ihmisille 
mieleen

(Tutkimus) Metodien 
ja materiaalien 
esittely Methods: 

varsinaisesti ensimmäinen 
leipäteksti kappale. Kuvaileva, 
tutustutaan lähtökohtiin ja 
aiheeseen tarkemmin. 
Metodit, teoriapohja, 
hypoteesit ym. kerrotaan 
tässä.

Viitteet ja lähdeaineisto 
References (pienempi fonttikoko 
kuin leipätekstissä)
Kiitokset/rahoittajat/yhteistyöta
hot Acknowledgements
(pienempi fonttikoko kuin 
leipätekstissä)

Omat yhteystiedot your
contact information

(suurempi kuin leipäteksti)



Ennen painoon laittamista

• Posterin koko: Kongressin järjestäjä 

ilmoittaa yleensä

• Materiaalin valinta: Kangasposteri helppo 

kuljettaa

• Hinta

• Tallennus PDF –muodossa (ei tyhjiä ala- ja 

yläreunoja valmiissa posterissa)



Aurinkoista 

kevättä ja 

kesää! 



Lähteet

• Saija Silen, posterikurssimateriaali, 

Jyväskylän yo (2013)

• Raija Törrönen, posterikurssimateriaali, 

Itä-Suomen yo (2012)


