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Tässä laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan sairaalapotilaan muuttuvaa 

lähiympäristöä. Tutkimuksessa sairaalapotilaan muuttuva lähiympäristö -käsitteellä 

tarkoitetaan sairaalan potilashuoneeseen hoitohenkilökunnan mukana kulkeutuvia 

objekteja kuten tutkimusvälineitä ja henkilökohtaista omaisuutta, jotka sairaalan 

päivittäisessä toiminnassa tulevat potilaan läheisyyteen ja muuttavat potilaan 

lähiympäristöä. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitohenkilökunnan objektien 

kontaminoitumista metisilliiniresistentillä Staphylococcus aureus:lla (MRSA), MRSA:n 

laboratoriotutkimusprosessin vaiheita sekä miten kontaminoituneen objektin 

mahdollisia  tartuntareittejä potilaaseen on selvitetty. Tutkielman tavoitteena on kehittää 

sairaaloiden toimintakäytäntöjä infektioiden torjunnassa.  

 

Tutkielman menetelmänä oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja aineiston 

analyysimenetelmänä oli sisällönanalyysi. Tutkimuksessa käytettiin elektronista 

aineistohakua. Aineistohaut tehtiin Medic-, Medline (ovid)- ja CINAHL-tietokannoista, 

vuosina 2008-2012 ilmestyneistä artikkeleista. Lopulliseen katsaukseen valittiin ennalta 

määrättyjen sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla seitsemän vertaisarvioitua 

alkuperäistutkimusta. 

 

Tutkimuksen mukaan sairaalapotilaan muuttuvan lähiympäristön mahdollisia MRSA-

reservuaareja voivat olla: kiristyssiteet, stetoskoopit, avainnauhat ja 

henkilötunnistekortit, valkoiset työtakit, lääkäreiden kravatit sekä matkapuhelimet. 

Katsaukseen valituissa tutkimuksissa laboratoriotutkimusprosessin vaiheita kuvattiin 

heterogeenisesti. Mahdollisten tartuntareittien kuvaamisessa osassa aineistossa 

käytettiin kyselylomaketta, jolla selvitettiin objektin käyttökulttuuria. Objektien 

käyttökulttuureissa on aineiston mukaan eroavaisuuksia. Yhdessä tutkimuksessa 

tartuntareitin tarkastelussa käytettiin valokuvausta.  

 

Tämän pro gradu –tutkimuksen tuloksia voidaan  käyttää yleisesti erilaisten patogeenien 

tartuntareittien tarkastelussa, huomioiden erilaisten bakteerien ympäristössä 

säilymisominaisuudet. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sairaalahenkilökunnan 

ohjeistuksen kehittämiseen. Tutkimuksessa käytettyä, potilaan muuttuvaa 

lähimypäristöä voidaan käyttää apuna muiden toiminnan kautta muodostuvien 

ympäristöjen tunnistamisessa. Tutkimusta voidaan myös hyödyntää tutkimusten 

suunnittelussa tutkimuksissa, joissa halutaan selvittää kontaminoitujen objektien 

yhteyttä hoitoon liittyviin infektioihin. 
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This master´s thesis describes inpatients´ changing close inanimate environment 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus -reservoirs. In this thesis the concept of  

inpatient´s changing close inanimate environment refers to the different objects that 

hospital staff can bring from one patient the patient´s close environment thus changing 

the close environment for a moment. Objectives of the thesis are to describe objects 

being contaminated by MRSA, the laboratory process used for determining MRSA and 

the possible infection transmission routes from the inanimate environment. The aim of 

the thesis is to develop the infection control practices used in infection control work.  

 

The research method chosen for the thesis was systematic review and the method of 

analys was content analysis. Electronic data were collected from the Medic-, Medline 

(ovid)- and CINAHL -databases. The search was conducted for articles published 

during the years 2008-2012. During the process seven articles were selected for the 

study. The possible MRSA reservoirs in the inpatient´s´ close, inanimate environment 

may comprise stethoscopes, doctor white coats and mobile phones. The laboratory 

processes used in the research articles varied, which makes the comparison of the 

articles difficult. The possible contamination routes were examined in the selected 

articles with an questionnaire and using a photograph.  

 

The results of the study can be used when observing different contamination routes with 

different bacteria, for developing guidelines for hospital stuff and when drawing up a 

study design to observe possible transmission routes. The study can also be used to 

recognize  different microenvironments inside the hospital environment.  

 

Keywords:  inpatient´s close environment, MRSA, systematic review 
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1. JOHDANTO 

 

  

Euroopan tautikeskuksen (ECDC) mukaan Euroopassa joka 18. potilas saa päivittäin 

hoitoon liittyvän infektion (HAI) (ECDC 2013). Eri arvioiden mukaan 20-30% (ECDC) 

ja jopa 20%-70% (Harbarth ym. 2003) kaikista HAI:sta olisi estettävissä paremmalla 

hygienialla ja infektioiden torjuntatoimenpiteillä (ECDC 2008, WHO 2009). HAI:n 

esiintyminen on yksi hoidon laadun mittari ja HAI:n torjunta on tärkeä osa 

potilasturvallisuutta. (Ylipalosaari 2011, Kärki & Lyytikäinen 2013.) 

 

Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA)-kantajuudella ja infektiolla ovat 

laaja-alaiset vaikutukset. Potilaalle tieto MRSA-kantajuudesta voi luoda pelkoja mm. 

toisten tartuttamisesta (Andersson ym. 2011). MRSA on merkittävä HAI:n aiheuttaja ja 

(Calfee 2012, Kang ym. 2012) MRSA:n merkitys sairastavuuteen sekä kuolleisuuteen 

on huomattava. MRSA-kolonisaatiot sekä -infektiot aiheuttavat myös huomattavia 

kuluja terveydenhuollolle. (Calfee 2012, Kang ym. 2012.) 

 

Sairaalaympäristön puhtaus on yksi perinteisistä infektioiden torjuntatoimista. 

Sairaalaympäristön puhtauteen on mm. Suomessa käynnissä VTT:n High Tech 

Hospital-projekti (Salmi ym. 2012) sekä sairaalaympäristön dekontaminaation liittyen 

on valmisteilla kansainvälinen Cochrane-suositus (Lopez-Alcalde ym. 2011).  Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan sairaalapotilaan muuttuvaa lähiympäristöä, joka muodostuu 

hoitohenkilöstön mukana kulkeutuvien erilaisten objektien kuten tutkimusvälineiden 

sekä henkilökohtaisen omaisuuden myötä.  

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata hoitohenkilökunnan objektien 

kontaminoitumista MRSA:lla ja objektien mahdollisesti luomia tartuntareittejä 

potilaaseen. Tutkimuksessa myös tarkastellaan tutkimusaineistossa käytettyjä 

laboratoriotutkimusprosessin vaiheita. Tutkimus rajataan vuosina 2008-2012 

ilmestyneisiin alkuperäistutkimuksiin. Tutkimus on laadullinen, kuvaileva tutkimus, 

joka toteutetaan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Aineiston 

analyysimenetelmänä on sisällönanalyysi. Tutkielman tavoitteena on kehittää sairaalan 

toimintakäytäntöjä infektioiden torjunnassa. 
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2. METISILLIINIRESISTENTTI STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

(MRSA) SAIRAALAN ELOTTOMASSA YMPÄRISTÖSSÄ 

 

 

2.1 Staphylococcus aureus ja metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) 

 

Staphylococcus aureus -bakteeri kuuluu stafylokokkiryhmään ja se on grampositiivinen 

kokkibakteeri. S. aureus on yleinen, terveillä yksilöillä esiintyvä bakteeri, jota voi 

esiintyä nenässä, nenänielussa ja iholla (Vuopio-Varkila ym. 2003, Mustala 2011.) 

Väestöstä 25-30 % kantaa S. aureus:ta nenässään (Mustala 2011). Bakteeria voi esiintyä 

myös emättimessä, peräsuolen tai välilihan alueella. S.aureus-kantajuus voi olla 

tilapäistä tai jatkuvaa. Bakteeri voi levitä muualle iholle tai limakalvoille ja ihmisestä 

toiseen kosketus- tai aerosolitartuntana. (Vuopio-Varkila ym. 2003, 98-106.)  

 

Valtaosa S. aureus -kannoista tuottaa penisilliiniä hajottavaa penisillinaasientsyymiä. 

Tästä syystä S. aureukse:n aiheuttamia infektioita on perinteisesti hoidettu 

penisilliinaasia (beetalaktamaasia) kestävillä stafylokokkipenisilliineillä 

(beetalaktaamiantibiootit), joita ovat mm. metisilliini, oksasilliini, kloksasilliini ja 

dikloksasilliini. Metisilliiniresistenssiys tarkoittaa vastustuskykyä 

stafylokokkipenisilliinejä kohtaan. MRSA-bakteeri löydettiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1961, vuosi metisilliini-antibiootin käyttöönoton jälkeen. MRSA:lla tarkoitetaan 

metisilliiniresistenttiä S. aureus:ta, jonka metisilliiniresistenssi johtuu hankitusta mecA-

geenistä.  (Deurenberg ym. 2007, Mustala 2011, Virolainen-Julkunen 2004, Vuopio-

Varkila ym. 2003.) MRSA:n taustalta on löydetty myös mecA-geeniä muistuttava 

MecC-geeni (mecAIga251). Tämän geenin sekvenssi on 70% samanlainen kuin mecA-

geenin sekvenssi. mecC antaa bakteerisolulle samanlaisen resistenssi ominaisuuden 

muin mecA-geeni. (Garcia-Álvarez ym. 2011, Shore ym. 2011.) 

 

Kuvassa 1 on esitettynä, S.aureus bakteerisolun ekspressoimia eri virulenssitekijöitä 

sekä metisilliiniresistenssin siirtymistä ja ilmenemistä bakteerisolussa. Solun 

kromosomaaliset geenit ekspressoivat adhesiini- ja WTA-pintaproteeiineja (surface 

proteins) sekä erilaisia solusta erittyviä sytolyyttisiä toksiineja (toxins) ja entsyymejä 

(enzymes). Adhesiini- ja WTA-pintaproteenien ilmeneminen ovat yhteydessä mm. 
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ihmisen S. aureus nenä- ja ihokolonisaatioon. Resistenssiominaisuus transferroituu 

bakteerifaagin avulla soluun SCC-mec DNA-jaksona, jossa mecA-geeni sijaitsee. 

mecA-geeni koodaa penisilliiniä sitovaa PBP2a-proteiinia, joka syntetisoi soluseinän 

peptidoglykaania. β-laktaamiantibioottien toiminta perustuu niiden kykyyn sitoutua 

bakteerin soluseinän normaaliin PBP:n, jonka seurauksena pepetidoglykaani synteesi 

estyy ja bakteerisolu kuolee. β-laktaamiantibiootit eivät kuitenkaan pysy sitoutumaan 

muuntuneeseen PBP2a:n. (Deurenberg ym. 2007.) Tästä syystä  kaikki β-

laktaamiantibiootit ovat tehottomia MRSA-infektioiden hoidossa. MRSA-kannat voivat 

olla myös moniresistenttejä esim. klindamysiinille, erytromysiinille, aminoglykosideille 

ja fluorokinoloneille. (Mustala 2011, Virolainen-Julkunen 2004, Vuopio-Varkila ym. 

2003.) 

 

 

 

Kuva 1. Staphylococcus aureus ja metisilliiniresistenssiys. (Foster 2004.) 

 
2.2 Sairaalaympäristö ja MRSA:n laboratoriotutkimusprosessi 

  

Laboratoriodiagnostiikka on tärkeä osa infektioiden torjuntaa (Virolainen-Julkunen 

2004) ja ympäristön mikrobien tutkiminen on yksi väline hoitoon liittyvien infektioiden 

torjunnassa (Mounier & Pal 2012). Ympäristönäytteiden keräämisellä voi olla useita 
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tavoitteita kuten ympäristön puhtauden selvittäminen esimerkiksi leikkaussalikäyttöön, 

erilaisten välineiden puhtauden tarkistaminen ja seuranta,  epidemioiden tarkastelu sekä 

henkilöstön kouluttaminen. (Mounier & Pal 2012.) 

 

Bakteeriviljelynäytteellä osoitetaan elinkykyisiä bakteereita. Elinkykyisten bakteerien 

osoittaminen ympäristöstä on hyvä tarkastelutapa, kun halutaan selvittää bakteerin 

mahdollista osuutta ihmistartuntoihin tai infektioihin.  Tutkimustuloksien laatuun 

vaikuttavat monet eri tekijät. Ympäristötekijät kuten mm. lämpötila ja kosteus sekä 

tutkittavan pinnan ominaisuudet vaikuttavat bakteerin elinkelpoisuuteen ympäristössä. 

Bakteerin ominaisuudet kuten kyky säilyä ympäristössä ja bakteerin määrä vaikuttavat 

myös bakteerin selviytymiseen.   

 

MRSA:n on osoitettu säilyvän elinkelpoisena pinnoilla jopa kuukauden (Bartels ym. 

2008, Kramer ym. 2006, Neely ym. 2000, Sexton ym. 2006, Wagenwoort 2000). 

Wagenvoort ym. (2000) mukaan MRSA voi säilyä sairaalan pölyssä jopa vuoden. 

Williams ja Davis (2009) tutkimuksessa asetettiin 0,5 McFarlandin, seerumiin 

suspensoitua MRSA:ta (2 000 MRSA CFUs/ml) erilaisilla pinnoille ja tutkittiin, kuinka 

pitkään MRSA oli osoitettavissa pinnoilta. Tutkimuksessa MRSA oli osoitettavissa 

lasipinnalta 41 päivää, vinyylilattialta 45 päivää ja melamiinipintaiselta tasolta 60 

päivää. Kun suspensiona oli rikastusliemi ja bakteerin määrä suurempi (110 000 000 

MRSA CFUs/ml), MRSA oli osoitettavissa kaikilta pinnoilta vielä 60 päivän jälkeen. 

(Williams & Davis 2009.) Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on tuotu esille, että 

MRSA:n säilymiseen pinnoilla voi vaikuttaa pinnan materiaali (Noyce ym. 2006). 

 

2.2.1 MRSA:n laboratoriotutkimusprosessin vaiheet 

 

Laboratoriotutkimusprosessi jaetaan kolmeen vaiheeseen, joita ovat preanalyyttinen, 

analyyttinen ja postanalyyttinen. Preanalyyttisia vaiheita ovat mm. lähetteen 

kirjaaminen, näytteenotto, näytteen kuljetus ja säilytys. (Cimolai 2008, Da Rin 2009, 

Williams & Davis 2009.) Ympäristönäytteenoton suunnittelussa tulee tarkkaan 

huomioida näytteenottopaikat ja niihin vaikuttavat tekijät. Eri ympäristötekijöiden 

kirjaaminen, ympäristönäytteenoton yhteydessä, kuuluvat laboratoriotutkimusprosessin 

laatuun ja vaikuttavat mm. valittaviin kasvatusalustoihin. Ympäristötekijöitä ovat mm. 

näytteenoton sijoittuminen suhteessa siivoukseen, siivouksessa käytettyjen 
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Bakteerin 
ominaisuudet 

• Bakteerin kyky säilyä 
tutkittavassa 
ympäristössä ja 
tutkittavalla pinnalla 

• Bakteerin määrä 
tutkittavalla pinnalla 

Preanalyyttiset tekijät 

• Lähetteen 
kirjaaminen 

• Näytteenottotapa ja 
näytteenotossa 
käytetyt välineet 

• Näytteenoton 
onnistuminen 

• Näytteen kuljetus 
laboratorioon 

• Näytteen säilytys 

Määrityksessä käytetyt 
analyysimenetelmät ja 
tuloksen vastauskäytännöt 

• Kasvatusalustat mm. 
rikastuviljelyn käyttö 

• Valitut 
määritysmenetelmät 

• Analyysin onnistuminen 

• Postanalytiikan 
onnistuminen 

desinfektioaineiden mahdollinen käyttö sekä ilmastoinnin käyttö. (Mounier & Pal 

2012.) Analyyttisia vaiheita ovat puolestaan määrityksessä käytetyt menetelmät 

(Cimolai 2008, Da Rin 2009). Bakteriologiassa analyyttiset vaiheet, kuten bakteerin 

kasvatusalustat kuten mm. rikastusviljelyn käyttö, bakteeriviljelyn inkubointi 

olosuhteet, bakteerikasvuston seuranta ja valitut määritysmenetelmät, riippuva 

näytteestä, määritettävästä bakteerista ja vaikuttavat bakteerin osoitettavuuteen (Cimolai 

2008, Da Rin 2009, Williams & Davis 2009). Postanalyyttisiin vaiheisiin kuuluvat 

varsinaisen analyysin jälkeiset vaiheet. Kaikkien näiden kolmen vaiheen, 

preanalyyttisen, analyyttisen ja postanalyyttisen vaiheiden, onnistuminen vaikuttavat 

laboratoriotutkimuksen tuloksen laatuun. (Cimolai 2008, Da Rin 2009, Williams & 

Davis 2009). Ks. Kuvio 1. 

 

 

Kuvio 1. Ympäristöstä otetun bakteeriviljelynäytteen laatuun vaikuttavat tekijät 

  

Sairaalaympäristöstä voidaan tutkia vettä, ilmaa tai erilaisia pintoja. 

Ympäristönäytteiden käsittely tulisi pitää laboratoriossa erillään kliinisistä 

potilasnäytteistä. (Mounier & Pal 2012.) MRSA:n ympäristönäytteenotossa käytetään 

useita eri menetelmiä. Näitä ovat muun muassa sivelynäytteenotto (muun muassa 

Kotsanas ym. 2008, Tambekar ym. 2008, Treakle ym. 2009, Whittington ym. 2009, 
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Williams & Davis 2009), painantanäytteenotto (muun muassa Elhassan & Dixon  2012, 

Kohn ym. 2009, Kotsanas ym. 2008, Schroeder ym. 2009), huuhtelunäytteenotto (muun 

muassa Elhassan & Dixon  2012) sekä ilmanäytteenotto. Painantanäytteenottoa 

suositellaan tasaisille ja suurille pinnoille, sivelynäytteenottoa suositellaan puolestaan 

epätasaisille ja pienille pinnoille. Painantanäytteenotolla saadaan sekä kvalitatiivista että 

kvantitatiivista informaatiota. (Mounier & Pal 2012.) 

 

Mikrobiologisten näytteiden kuljetuksessa tulee huomioida näytteiden eheys ja 

näytteiden kuljetuksessa kuluva aika, niin että näyte säilyy kuljetuksen aikana 

laadukkaasti. Myös mahdollinen näytteestä johtuva tartuntariski tulee minimoida. 

Näytteessä tulee olla aina asiallinen merkintä tutkimuspyynnöstä. (Kabrane & Kallings 

2012) 

 

Staphylococcus aures on gramvärjäyksessä grampositiivinen kokkibakteeri. 

Mikroskooppinäytteessä se esiintyy yksittäisinä kokkibakteereina, pareina tai pieninä 

rykelminä. S. aureus kasvaa hyvin tavallisilla elatusaineilla. Bakteeripesäkkeen väri on 

yleensä keltainen, mutta väri voi puuttua ja myös muut stafylokokit voivat kasvaa 

keltaisina pesäkkeinä. S.aureus kestää hyvin kuljetusta. Bakteeri kestää jopa 

kuivumista. S. aureus eroaa muista stafylokokkiryhmän bakteereista koagulaasireaktion 

perusteella. S. aureus on ainoa koagulaasi-positiivinen stafylokokkilaji. Koagulaasi 

tuotannon lisäksi muita tärkeitä stafylokokkeja erottelevia perinteisiä laboratoriotestejä 

ovat mannitolin käyttö (S.aureus +), DNAaasin tuotto (S.aureus +), 

novobiosiiniresistenssi (S.aureus -) ja hemolyysi (S.aureus +).  (Vuopio-Varkila ym. 

2003.) S.aureuksen tunnistamisessa voidaan käyttää myös matriisiavusteista 

laserdesorptioionisaatio lentoaikamassaspektrometriaa (MALDI-TOF-MS) (Benagli 

2011, Rajakuna ym. 2009). 

 

MRSA-määrityksissä käytetään yleisesti MRSA:n määritykseen tarkoitettua 

kromogeniista maljaa. Kromogeenisilla maljoilla bakteerit ovat tunnistettavissa 

pesäkkeen värin ja morfologian perusteella (Kärpänoja 2007, Meurman 2011). 

Kromogeenisia maljoja voidaan käyttää niin primaariviljelymaljoina- kuin mikrobin 

jatkotunnistuksessa (Kärpänoja 2007). 
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Suomessa siirryttiin käyttämään European committee on antimicrobial susceptibility 

testing (EUCAST) herkkyysmääritystandardia vuoden 2011 alussa (Jalava ym. 2011). 

Tämä korvaa aikaisemmin  vuodesta 1996 käytössä olleen, FiRe-standardin. FiRe-

standardi perustui kansainvälisen NCCLSn standardiin (Virolainen-Julkunen 2004). 

EUCAST on julkaissut erillisen ohjeen kliinisesti ja/tai epidemiologisesti merkittävien 

resistenssimekanismien ja spesifisten resistenssien määrittämisestä. Ohjeessa MRSA:n 

metisilliini-/ oksasilliiniresistenssin määrittämiseen voidaan käyttää 

fenotyypitysmenetelmiä kuten MIC-testiä, kiekkoherkkyyttä tai lateksi agglutinaatiota 

sekä genotyypitystä PCR-menetelmällä. (Giske ym. 2012.) Metisilliiniresistenssi-

nimikkeen käyttö on yleisin käytetty nimike, joka juontaa vastaavassa 

herkkyysmäärityksessä aikaisemmin käytetystä metisilliini-antibiootista (CLSI 2009). 

Kefoksitiiniä pidetään herkkänä ja spesifinä mecA/mecC –geenistä johtuvalla 

metisilliiniresistenssille (Giske ym. 2012). 

 

Herkkyysmääritys tehdään aina puhtaaksi viljellystä bakteeri-kannasta (Virolainen-

Julkunen 2004).  EUCAST-standardissa suositellaan kasvatusalustaksi  Mueller-Hinton-

agaria ja suspension vahvuudeksi 0.5McFarlandia. Herkkyysmaljan inkubointia 

suositellaan hapellisissa olosuhteissa, +35+/-1ºC, 18 +/-2 tuntia. Maljan luku 

suositellaan tehtäväksi maljan takaa, tummaa taustaa vasten. (EUCAST 2012.) Kannat, 

joiden kefoksitiiniestorenkaan (30µg)  arvo on <22mm tulkitaan 

metisilliiniresistenteiksi kannoiksi (Giske ym. 2012, EUCAST 2012).  

Kiekkoherkkyysmenetelmä ei vaadi erityisiä välineitä. Menetelmän etuihin kuuluu 

myös, että menetelmä on tekijälle yksinkertainen (Jorgensen & Ferraro 2009). 

 

MRSA-määrityksessä on käytössä myös muuntuneen penisilliiniä sitovan proteiinin 

(PBP2a) osoitus latex-agglutinaatiomenetelmällä sekä mecA-geenin määritys PCR-

menetelmällä (Giske ym. 2012,  THL 2004). Kummankaan menetelmän sensitiivisyys 

ja spesifisyys ei ole 100% (Giske ym. 2012). mecA-geenin määritys ei tuo esiin mecC-

geeniä, kun alukkeet on suunniteltu mecA-geenin osoitusta varten. (Garicia-Álvarez ym. 

2011). MALDI-TOF-MS:n käyttöä MRSA:n määrityksessä on myös tutkittu ja se voi 

tulevaisuudessa tuoda hyötyä MRSA-diagnostiikkaan. (Du ym. 2002, Edward-Jones 

ym. 2000, Francois ym. 2007, Majcherczyk ym. 2006, Walker ym. 2002.) meC-geenin 

osuus MRSA:n taustalla tuo uusia haasteita MRSA:n diagnostiikkaan (Garica-Álvarez 

ym. 2011). 
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Ympäristönäytteen laboratoriotuloksen mukana on suositeltavaa antaa 

mikrobilöydöksen lisäksi kirjallinen selvitys. Selvityksestä tulisi käydä ilmi  seuraavat 

asiat: näytteenottajan tiedot, näytteenottotapa, -päivämäärä, -paikka sekä määrityksen 

tehnyt laboratorio. Näytteenottotietoihin on suositeltavaa liittää mahdolliset, tiedossa 

olevat näytettä neutralisoitavat tekijät, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi bakteerin 

kasvukykyyn tai analyysivaiheisiin. Selvityksestä tulisi myös käydä ilmi tutkimuksen 

pyynnön syy kuten esimerkiksi laaduntarkkailu, epidemiologinen syy tai muu syy.  

Selvityksessä tulee myös kirjata käytetyt analyysimenetelmät. Mikrobilöydös tai -

löydökset kirjataan sekä niitä suhteutetaan mahdollisiin käytössä oleviin raja-arvoihin. 

Selvityksessä tulee olla myös laboratorion vastuuhenkilön tiedot mahdollista 

yhteydenottoa varten. (Mounier & Pal 2012.) 

 

Nopealla MRSA-diagnostiikalla voidaan vaikuttaa potilaan hoitoon. Nopean 

diagnostiikan avulla voidaan esimerkiksi välttyä turhilta potilaseristyksiltä (Chang ym. 

2010). Tämä vaikuttaa niin potilaan hoitokokemukseen kuin henkilöstön työmäärään 

sekä kustannuksiin. 

 

2.2.2 Tyypityksen merkitys MRSA:n diagnostiikassa ja epidemiologian selvittelyssä 

 

Klonaalisten ryhmien eli perinnöllisesti samaa alkuperää olevien kantojen 

tunnistaminen mahdollistaa tiettyjen kantojen yleistymisen seurannan.  

Laboratoriodiagnostiikassa tässä voidaan käyttää erilaisia genomin tyypitysmenetelmiä. 

Tyypitystä voidaan käyttää useissa eri tilanteissa esimerkiksi infektioiden kulun 

selvittämisessä sairaalan sisällä tai sairaaloiden välillä, reservuaarin esim. kantajan 

identifioimisessa, erityisten epidemisten kantojen seurannassa sekä resistenssin 

omaavien kantojen kehityksen ja leviämisen seurannassa. (Witte 2012.) MRSA-

kantojen tyypitys toimii apuvälineenä tartuntareittien selvittämisessä ja MRSA-kantojen 

klonaalisten ryhmien tunnistamisessa. (Cimolai 2008.) Asthan ym. mukaan 

genotyypiltään erilaisilla MRSA-kannoilla on erilainen taipumus muodostaa pinnoille 

biofilmejä. Tutkijat suosittelevatkin spa-tyypitystä käyttöä biofilmin muodostumisen ja 

infektioiden seurannassa. (Atshan ym. 2012.) 

 

MRSA-kantoja on tyypitetty Suomessa 1990-luvun alusta lähtien. Menetelmiin ovat 

kuuluneet faagityypitys ja pulssikenttäelektroforeesi (PFGE) sekä vuodesta 2009 
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ensisijaiseksi menetelmäksi otettu Spa-tyypitys. (THL 2004, Mustala 2012.) Suomessa 

vuosina 1999-2009 MRSA-tyypityksen perusmenetelmänä oli PFGE. PFGE on 

menetelmänä työläs, teknisesti vaativa ja tulosten vertailussa on vielä ongelmakohtia. 

(Salmenlinna ym. 2008, THL 2004.) Spa-tyypityksen etuihin kuuluvat suhteellisen 

nopea menetelmä (Witte 2012), tulosten yksiselitteinen tulkinta, MRSA-kantojen 

kansainvälisen vertailun yksinkertaistuminen (Deurenberg 2007, Mustala 2012, 

Salmenlinna ym. 2008, Witte 2012) sekä menetelmän automatisoituminen (Salmenlinna 

ym. 2008). 

 

Spa-tyypityksen kohteena on spa-geeni. Spa-geeni koodaa S.aureuksen A-

pintaproteenia. Tässä geenissä on vaihteleva määrä toistojaksoja, joiden sekvenssin ja 

lukumäärän perusteella Spa-tyyppi määräytyy. (Deurenberg 2007, Mustala 2012). 

PFGE:tä käytetään vielä Spa-geenin osoituksen tukena. PFGE tehdään MRSA-kannoille 

Spa-tyypityksen lisäksi, kun Spa-tyyppi on Suomessa uusi eikä sitä vastaavaa PFGE-

tyyppiä tunneta. PFGE:tä käytetään myös tilanteissa, joissa esiintyy spa-tyyppi, jonka 

tiedetään esiintyvän useilla perimältään erilaisilla MRSA-kannoilla sekä 

epidemiaepäilyn aikana. (Mustala 2012.)  

 

Suomessa vuonna 2010 yli 1300 henkilöltä tyypitettiin MRSA-kanta. Tyypityksessä 

MRSA-kannat jakautuivat 165 eri Spa-tyyppiin. Vuonna 2009 tyypitetyt kannat 

jakautuivat 155 eri Spa-tyyppiin. Yleisimmät Spa-tyypit olivat vuosina 2010 ja 2009 

samat: t067 28% (v.2009: 26%), t172 14% (v.2009: 16%),  t008 9% (v.2009: 7%), t002 

4% (v.2009: 5%) ja t032 3% (v.2009: 6%). t067-kantaa esiintyi yhdeksässä eri 

sairaanhoitopiirissä ja t172-kantaa 16 eri sairaanhoitopiirissä. Kannat t008 ja t002 

tyypitettiin myös PFGE:llä. T008-kannoista lähes puolet (48%) olivat PFGE-tyyppiä 

FIN-25 ja yli kolmannes kannoista (36%) olivat PFGE-tyyppiä FIN-7. (Lyytikäinen ym. 

2011.) Monissa sairaalan elottoman ympäristöön kohdistuvissa tutkimuksissa on 

käytetty MRSA-kantojen tyypitystä tartuntojen epidemiologisessa tarkastelussa (mm. 

Rohr ym. 2009, Otter ym. 2011). 

 

2.3 Sairaalan elotonympäristö ja sairaalapotilaan muuttuva, eloton lähiympäristö 

 

Sairaalaympäristöllä tarkoitetaan sairaalan elotonta ympäristöä eli kaikkia sairaalan 

sisällä olevia tiloja, pintoja, huonekaluja ja aineita sekä välineitä. Ympäristö, jossa on 
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kosteutta ja orgaanista ainesta, sisältää aina runsaasti mikrobeja. Kuivilla pinnoilla 

mikrobit voivat säilyä eriasteisissa lepotiloissa. (Vuento ym. 2010.) Sairaalaympäristö 

luo mahdollisen tilan, jossa mikrobit voivat säilyä (Lopez-Alcalde ym. 2011). 

Ympäristön mikrobit vaihtelevat kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti erilaisissa 

terveydenhuollon ympäristöissä sekä saman terveydenhuollon ympäristön sisällä. 

Esimerkiksi sairaalan yleisissä tiloissa, potilasosastolla tai leikkaussalissa on hyvin 

erilaisia mikrobistoja. (Mounier & Pal 2012.)  

 

Sairaalaosastolla, käsillä usein kosketeltuja pintoja, pidetään suurimpana riskitekijänä 

ympäristöstä saadulle tartunnalle. Tämän yhteydessä usein korostetaan käsihygieniaa. 

Elhassan & Dixon (2012) tuovat kuitenkin esiin, että kontaminoitunut hoitoväline voi 

toimia myös tartuntareittinä samoin kuin kontaminoitunut käsi. Hoitohenkilökunta 

joutuu usein eri hoito- ja tutkimustilanteissa lähelle potilasta. Osa hoito- ja 

tutkimusvälineistä joutuu kosketuksiin potilaan kanssa esimerkiksi verinäytteenotossa 

käytetty kiristysside, EKG-elektrodien johdot tai stetoskooppi. Hoitohenkilökunta voi 

myös koskea potilaan lähiympäristöä muun muassa työvaatteillaan tai laskemalla hoito- 

tai tutkimusvälineitä potilashuoneeseen. Puhdistamattomien hoito- ja 

tutkimusvälineiden tai henkilökunnan työvaatteiden kautta patogeenit voivat siirtyä 

seuraavan potilaan lähiympäristöön. Patogeenit voivat siirtyä pinnoilta käsien kautta 

toisiin pintoihin tai potilaisiin.  

 

2.4 Sairaalaympäristön MRSA-reservuaareihin kohdistunut tutkimus 

  

Sairaalaympäristön pintojen ja välineiden kontaminoitumista MRSA:lla, mahdollisia 

MRSA-reservuaareja, on tutkittu useissa tutkimuksissa. Tutkimuskohteina ovat olleet 

potilaan lähiympäristö, potilashuoneessa paljon kosketellut pinnat, hoitohenkilökunnan 

työvälineet ja hoitohenkilökunnan työympäristö.  

 

Potilaan lähiympäristöä tarkastelevissa tutkimuksissa on tarkasteltu potilashuoneessa 

sijaitsevia, paljon kosketeltuja pintoja kuten potilassänkyä, sängyn vieressä olevaa 

pöytää, hoitajien kutsupainiketta ja infuusiopumppua  (mm. Beckingham ym. 2008, 

Chang ym. 2010, Cheng ym. 2008, Cheng ym. 2011, Dancer ym. 2008, Ferreira ym. 

2011). Hoitovälineisiin kohdistuneissa tutkimuksissa on tutkittu verinäytteenotossa 

käytettyjä kiristyssiteitä (Elhassan & Dixon 2012, Hensley ym. 2010), ortopedisessa 
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leikkauksissa käytettyjä kiristyssiteitä (Ahmed ym. 2009), stetoskooppeja (mm. 

Schroeder ym. 2009, Whittington ym. 2009), kuvantamislaitteiden pintoja (Ozsevik ym. 

2012), ultraäänilaitteiden johtoja (Sanz ym. 2011). Tutkimuksia on kohdistunut myös 

hoitohenkilökunnan mukana kulkeutuviin objekteihin kuten muun muassa  lääkäreiden 

työtakkeihin (Treakle ym. 2009) ja kravatteihin (Kohn ym. 2009), hoitohenkilökunnan 

avainnauhoihin ja henkilötunnistekortteihin (Kotsanas ym. 2008) sekä  lääkäreiden 

matkapuhelimiin (Tambekar ym. 2008). Myös potilaiden henkilökohtainen omaisuus on 

ollut tutkimusten kohteena mm.  Brady ym. (2011) tutkimuksessa tutkittiin potilaiden 

matkapuhelimia. 

 

MRSA-viljely-ympäristönäytteiden tutkimustuloksissa on eroavaisuuksia. Otter ym. 

(2009) tutkimuksessa selvitettiin käsin kosketeltavien pintoja, lontoolaisen sairaalan 

yleisillä alueilla. Tutkituilla pinnoilla ei esiintynyt MRSA:ta. Tutkijat toteavat 

tutkimuksessaan, että alueen MRSA-prevalenssi on matala. Hensley ym. (2010) 

tutkimuksessa tutkittiin verinäytteenottajien kiristyssiteiden kontaminoitumista 

MRSA:lla. Tutkituista kiristyssiteistä ei löytynyt MRSA:ta. Tutkijat pohtivat 

tutkimuksessa kiristyssiteiden käyttöä: kiristyssiteet pestiin päivittäin ja todetuille 

MRSA-kantajille käytettiin potilaskohtaisia kiristyssiteitä. (Hensley ym. 2010) 

 

Useissa tutkimuksissa on puolestaan osoitettu MRSA:ta esiintyvän 

sairaalaympäristössä, potilaan lähiympäristössä, hoitohenkilökunnan työympäristössä, 

hoito- ja tutkimusvälineissä sekä hoitohenkilökunnan henkilökohtaisessa omaisuudessa. 

MRSA:n esiintymistä on osoitettu MRSA-kantajan tai MRSA:lla infektoituneen 

potilaan lähiympäristössä (Bartels ym. 2008, Beckingham ym. 2008, Chang ym. 2010, 

Cheng ym. 2011, Cheng ym. 2008, Gehanno ym. 2009, Manian ym. 2011, Rohr ym. 

2008, Rutala ym. 2010), potilashuoneessa, kun tutkimuskohteena ei ole pelkästään 

MRSA-kantaja tai MRSA:lla infektoitunut potilas (Brady ym. 2011, Dancer 2008, 

Ferreira ym. 2011, Frazee ym. 2011, Goodman ym. 2008, Ikeh & Isamade 2011, 

Manian ym. 2011, Mulvey ym. 1022, Ohl y, 2012, Perdelli ym. 2008, Takei ym. 2010, 

Vickery ym. 2012), hoitohenkilökunnan työympäristössä (Frazee ym. 2011, Kim ym. 

2012, Lu ym. 2009, Otter ym. 2011, Shelly ym. 2011, Srikanth ym. 2012), 

hoitohenkilökunnan tai terveydenalan opiskelijoiden tutkimusvälineissä (Elhassan & 

Dixon 2012, Schroeder ym. 2009, Whittington ym. 2009, Wiliams & Davis) tai 

hoitohenkilökunnan henkilökohtaisessa omaisuudessa (Kohn ym. 2009, Kotsanas 
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ym. 2008, Tambekar ym. 2008, Treakle ym. 2009) sekä yleisesti sairaalaympäristössä 

(Faires 2012). 

 

Sairaalaympäristön MRSA-näytteistä saatuihin tuloksiin vaikuttavat useat tekijät. 

Perustana ovat MRSA:n esiintyvyys ja seulonta, tieto siitä kuinka paljon MRSA:ta 

esiintyy tutkittavan alueen väestössä (D´Agata 2009, Otter ym. 2009) ja kuinka paljon 

MRSA:ta esiintyy ja tiedetään esiintyvän potilaissa. Sairaalaorganisaation 

toimintakulttuurilla on myös merkitystä, muun muassa miten sairaalaorganisaatio 

huolehtii ympäristön puhtaudesta (Dancer 2009, Ikeh ym. 2010), miten 

eristystoimintoihin suhtaudutaan, sairaalaorganisaation ohjeistus ja perehdytys 

ohjeistukseen sekä henkilöstön sitoutuminen ohjeistuksen noudattamiseen (Elhassan & 

Dixon 2012, Treakle ym. 2009, Whittington ym. 2009).  

 

Potilas voi myös vaikuttaa ympäristön kontaminoitumiseen. MRSA-kantaja tai 

MRSA:lla infektoitunut potilas voi levittää MRSA:ta ympäristöön. Chang ym. (2010) 

tutkimuksessa osoitettiin, että MRSA-kantaja voi kontaminoida sairaalaympäristön 

sairaalaan tullessa jopa 25 tunnissa. MRSA-kantajan käyttäytymisellä 

sairaalaympäristössä on mahdollista vaikuttaa ympäristön kontaminoitumiseen mm. 

hyvän käsihygienian avulla. Ympäristötekijät vaikuttavat bakteerien selviytymiseen 

elottomassa ympäristössä mm. millaiset ovat tutkittavan välineen ympäristötekijät (Ikeh 

ym. 2010), miten tutkittavaa välinettä säilytetään, kuinka usein tutkittavaa välinettä 

käytetään ja puhdistetaan (Hensley ym. 2010, Elhassan & Dixon 2012, Whittington ym. 

2009) sekä millaisilta pinnoilta tutkittavaa MRSA-kantaa määritetään ja onko bakteeri 

suoraan pinnalla vai esimerkiksi humaaniperäisessä materiaalissa (Williams & Davis 

2009). Ks. Kuvio 2. 
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MRSA-prevalenssi 

• MRSA:n esiintyminen väestössä 

• MRSA-seulonta käytännöt 

• MRSA:n esiintyminen potilaissa 

Sairaalaorganisaatio 

• Toimintakulttuuri 

• Henkilökunnan ohjeistus ja 
perehdytys ohjeistukseen 

• Henkilökunnan sitoutuminen 
ohejeistukseen 

• Potilaiden ohjeistus 

• Potilaiden käyttäytyminen 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Sairaalaympäristön erityispiirteet tarkasteltaessa MRSA:n ympäristönäytteiden 

laboratoriotuloksia. 
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3. HOITOON LIITTYVÄT INFEKTIOT JA MRSA 

 

 

3.1 Kontaminaatio, tartunta, kolonisaatio, infektio ja hoitoon liittyvä infektio 

 

Keskeisiä käsitteitä määriteltäessä hoitoon liittyviä infektioita ovat kontaminaatio, 

tartunta, kolonisaatio, infektio sekä hoitoon liittyvä infektio. Kontaminaatiolla 

(englanniksi contamination)  tarkoitetaan mikrobin lyhytaikaista läsnäoloa (Vuento 

2010). Kontaminaatio- käsitettä käytetään yleisesti mm. mikrobin esiintyessä erilaisilla 

pinnoilla ja välineissä (Elhassan ym. 2011, Munoz-Price ym. 2012, Revdiwala ym. 

2012, Sanz ym. 2011). Kontaminaatio-käsitettä käytetään myös yhteydessä, jossa kädet 

likaantuvat esim. bakteerilla (Creamer ym. 2010, Stiefel ym. 2011).  

  

Tartunnalla (englanniksi transmission) puolestaan tarkoitetaan mikrobin siirtymistä 

yksilöstä toiseen (Vuento 2010). Kantajuus eli kolonisaatio (englanniksi colonizaation) 

tarkoittaa mikrobin esiintymistä tartunnan saaneen henkilön iholla tai limakalvoilla. 

Kantajuudessa mikrobi ei aiheuta kliinisiä oireita yksilölle. (Vuento 2010, THL 2009.)  

 

Infektion synty on monivaiheinen ketju tapahtumia. Infektiossa mikrobi lisääntyy 

henkilössä ja aiheuttaa kudosvauriota. (Vuento 2010.) Infektion aiheuttama mikrobi voi 

olla endogeeninen tai eksogeeninen. Endogeenisinä mikrobin lähteinä voivat toimia 

esimerkiksi henkilön omat mikrobit mm. iholta, nenästä, suusta, maha-suolikanavasta 

tai vaginasta. Eksogeeninen mikrobin lähde on muualta kuin yksilöstä peräisin. Näitä 

puolestaan voivat sairaalaympäristössä olla hoitohenkilökunta, vierailijat, hoitovälineet 

ja -laitteet tai muu eloton ympäristö. (Horan ym. 2008, THL 2009, WHO 2011.) 

Monien hoitoon liittyvien infektioiden taustalla on mikrobin kolonisaatio (Vuento 

2010). Infektio määritelmien yhteyksissä usein korostetaan kolonisaatio ja infektio 

käsitteiden eroa, samoin kuin vamman tai ei-infektoivan materiaalin kuten kemikaalien 

aiheuttaman tulehduksen erotusta mikrobin aiheuttamasta infektiosta (Horan ym. 2008, 

Vuento 2010).  

 

Tartuntatautilaki määrittelee sairaalainfektion terveydenhuollon toimintayksikössä 

annetun hoidon aikana syntyneeksi tai alkunsa saaneeksi infektioksi (Tartuntatautilaki 

989/2006). Suomenkielisessä teoksessa Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta 
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esitellään käsite ”hoitoon liittyvä infektio”. Tämän käsitteen taustalla on 

englanninkielinen käsite ”healt care-associated infection”, josta käytetään 

suomenkielisessä kirjallisuudessa lyhennettä HAI. (Syrjälä 2010, 21.) Kotimaisissa 

julkaisuissa käytetään myös lyhennettä HLI (Hietaniemi & Einimö 2013). HAI-käsite 

on ollut jo pitkään käytössä myös kansainvälisissä artikkeleissa (mm. Horan ym. 2008). 

WHO:n käyttämä lyhenne samalle englanninkieliselle käsitteelle on HCAI (WHO 

2011). HAI-käsitteen taustalla on terveydenhuollon toiminnan muuttuminen: yhä 

enemmän terveydenhoidollisia toimia toteutetaan avohoidossa ja hoitoon liittyvä 

infektio voi syntyä kaikissa eri hoitotilanteissa (Syrjälä 2010, WHO 2011). 

Aikaisemmin hoitoon liittyvä infektio –käsitteen tilalla ovat olleet Tartuntatautilaissakin 

käytetty sairaalainfektio-käsite (Syrjälä 2010, Tartuntatautilaki 989/2006) ja 

englanninkieliset käsitteet ”nosocomial infection ja ” hospital infection” (WHO 2011). 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytetään hoitoon liittyvien infektioiden lyhennettä HAI, 

johtavan kotimaisen kirjallisuuden mukaisesti. 

 

Hoitoon liittyvien infektioiden aiheuttajamikrobina voivat toimia bakteerit, sienet, 

virukset tai parasiitit (Syrjälä 2010). Epidemiologisesti merkittävinä patogeeneina 

pidetään mm. tavanomaisille antibiooteille resistenttejä mikrobeja kuten MRSA:ta, 

laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavia bakteereja (ESBL, Extended Spectrum Beta-

Lactamase), tämä ominaisuus esiintyy tavanomaisimmin Escherischia coli ja 

Klebsiella-bakteerilajeilla, sekä vankomysiinille resistenttejä enterokokkeja (VRE), 

karbapenemaasigeeni-positiivisia enterobacteriaceae-heimon bakteereita kuten 

pseudomonakset ja akinetobakteeri, Clostridium difficile:ä. Muita epidemiologisesti 

merkittäviä patogeeneja ovat mm. Candida-lajit sekä hoidon aikana saadut respiratoriset 

ja gastroentestinaaliset virukset. (PPSHP 2013, Sydnor & Perl 2011). Hoitoon liittyvän 

infektion toteamiseen on määritelty seuraavat ehdot: potilaalla todetaan mikrobin, 

mikrobien tai mikrobin toksiinin aiheuttama paikallinen tai yleisinfektio, joka ei ollut 

osoitettavissa tai inkuboitumassa potilaan tullessa hoitoon. Kolmantena ehtona on se, 

että infektio todetaan hoitojakson aikana tai sen jälkeen. (Syrjälä 2010,  Horan ym. 

2008.) Käsitteen standardisoitu määritelmä mahdollistaa niin valtakunnallisen kuin 

kansainvälisen hoitoon liittyvien infektioiden seurannan (WHO 2011). 

 

ECDC:n vuosiin 2011-2012, eurooppalaisiin akuutteihin sairaaloihin, kohdistuneen 

tutkimuksen mukaan 5,6%  potilaista sai HAI:n. Käytännössä tämä tarkoittaa, että joka 
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päivä joka 18. potilas saa HAI:n. Tutkimuksessa havainnointihetkellä 7,4% potilaalla 

esiintyi ainakin yksi HAI:ta (ECDC 2013, Kärki & Lyytikäinen 2013). Euroopassa 

yleisimpiä infektioita olivat keuhkokuume ja alempien hengitysteiden infektiot (19,4% 

ja 4,1%),  leikkausalueen infektiot (19,6%), virtsatieinfektiot (19,0%), verenkierto 

infektiot (10,6%) ja maha-suolikanavan infektiot (7,6%) (ECDC 2013).  Suomessa 

yleisimmät HAI:t olivat leikkausalueen infektiot (23,9%) ja keuhkokuumeet (18,2%). 

(ECDC 2013, Kärki & Lyytikäinen 2013.) 

 

Tutkimukseen raportoiduista infektioista 54,1%  oli raportoitu infektion aiheuttaja 

mikrobi. Yleisimpiä mikrobeja olivat Escherichia coli (15.9%), Staphylococcus aureus 

(12,3%), Enterococcus spp. (9,6%), Pseudomonas aeruginosa (8,9%), Klebsiella spp. 

(8,7%), koagulaasi-negatiivinen staphylococcus (7,5%), Candida spp. (6,1%), 

Clostridium difficile (5,4%), Enterobacter spp. (4,2%), Proteus spp. (3,8%) ja 

Acinetobacter spp. (3,6%). (ECDC 2013.) Suomessa tavallisimpia infektioiden 

aiheuttajia olivat Staphylococcus aureus, enterokokit ja Escherichia coli (ECDC 2013, 

Kärki & Lyytikäinen 2013). 

 

3.2 Hoitoon liittyvien infektioiden riskitekijät ja torjuntatoimet 

 

WHO:n tekemän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan HAI:n riskitekijät 

vaihtelevat terveydenhuoltoalan yksiköiden välillä sekä erilaisten hoitomuotojen välillä. 

Korkean tulotason maissa riskitekijöinä pidetään yli 65-vuoden ikää (WHO 2011), 

päivystyksenä teho-hoitoon saapumista (Ylipalosaari ym. 2011, WHO 2011), 

sairaanhoidon jatkumista yli seitsemän vuorokautta, keskuslaskimokatetrin tai 

virtsakatetrin laittoa, leikkausta, trauman aikaansaamaa immunosupressiota, 

neutropeniaa ja McCabe-Jacksonin luokituksen mukaista nopeasti etenevää tai 

kuolemaan johtavaa sairautta tai kooma tilaa. (WHO 2011.) Muita riskitekijöitä ovat 

pitkittynyt antibioottien käyttö ja mm. infektio alttiiden potilaiden kertyminen 

tarkkailuosastolle (Dettenkofer 2001).    

 

Ylipalosaari ym. (2011) jakaa tehohoidon aikana kehittyvälle infektiolle seuraavat 

riskitekijät: potilaaseen ja hänen perustauteihinsa liittyvät ”sisäsyntyiset” tekijät, 

akuuttiin sairausprosessiin liittyvät seikat sekä kajoavat hoito- ja tutkimustoimenpiteistä 

johtuvat tekijät. Sisäsyntyisiä tekijöitä ovat muun muassa immuunipuolustusta 
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heikentävät perussairaudet kuten diabetes ja syöpäsairaudet sekä niiden hoidot, 

ikääntyminen ja aliravitsemus. Näihin riskitekijöihin ei voida infektioiden 

torjuntatoimenpiteillä käytännössä vaikuttaa. Tehohoidossa olevien traumapotilaiden 

infektioriski on suurin. Huomattava osa infektioiden riskitekijöistä on 

tehohoitopotilailla ulkoisia. Ulkoisia riskitekijöitä ovat mm. kajoavat hoidot ja 

valvontalaitteet. Näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa infektiotorjunnan keinoin. 

(Ylipalosaari 2011.) 

 

Matalan- ja keskitulotason maissa esiintyvät samankaltaiset riskitekijät sekä mm. 

köyhyyteen liittyvät tekijät kuten huono hygienian hoito ja rajoitetut resurssit. Näihin 

liittyviä riskitekijöitä ovat alle yhden vuoden ikä, matala syntymäpaino, parenteraalinen 

ravitsemus sekä kaksi tai useampi sairaus. Yleisinä torjuntatoimien onnistumisen 

riskitekijöinä pidetään taloudellisen tuen vähäisyyttä, infektioiden torjuntatyöhön 

koulutuksen saaneiden henkilöiden riittämätöntä määrää, alimitoitettuja 

sairaalayksiköitä sekä riittämättömiä välineitä ja tarvikkeita. (WHO 2011.) 

 

Uudempi kansainvälinen tutkimus tuo esiin myös korkean tulotasomaiden henkilöstön 

kuormittuneisuuden tuomat riskitekijät. Cimiotti ym. (2012) vertailututkimuksessa on  

osoitettu yhteys hoitajien ylikuormittuneisuudella ja hoitoon liittyvien 

virtsatieinfektioiden sekä leikkausalueiden infektioiden välillä. Tutkijoiden mukaan 

hoitajien työmäärän lisääntyessä yhdellä potilaalla virtsatieinfektioiden määrä lisääntyi 

noin yhdellä potilaalla 1000 potilasta kohti ja leikkausalueiden infektiot kahdella 

potilaalla 1000 potilasta kohti. (Cimiotti ym. 2012).  

 

Hoitoon liittyvien mikrobien hallintaan sairaalaympäristössä on useita menetelmiä. 

Näitä ovat mm. mikrobien aikainen löytyminen mm. laboratoriotesteillä kuten MRSA-

seulonnoilla, perinteiset infektioiden torjuntatoimet kuten käsien pesu, suojakäsineiden 

ja muiden suojainten käyttö. (Lopez-Alcalde 2011, Ylipalosaari ym. 2011.) Oikein 

toteutettu käsihygienia estää myös potilaan lähiympäristön pinnoilta tapahtuvan 

mikrobien mahdollisen leviämisen (Ylipalosaari ym. 2011). Muita infektioiden 

torjuntatoimia ovat pisto- ja viiltovahinkojen esto,  kolonisoituneiden ja 

infektoituneiden potilaiden eristäminen, dekolonisaatio, hoidossa käytettävien laitteiden 

huolto ja puhdistus sekä sairaalan yleinen puhdistaminen (Lopez-Alcalde 2011, 

Ylipalosaari ym. 2011). Antibioottien rationaalinen käyttö kuuluu myös infektioiden 
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torjuntatoimiin (Loeb 2008). Perustana infektioiden torjuntatyössä on koko 

terveydenhuollon henkilöstön kouluttaminen infektioiden torjuntaan. Tämän lisäksi 

tarvitaan riittävä määrä potilashoitoon osallistuvia työntekijöitä ja infektioidentorjunnan 

ammattilaisia. (Syrjälä 2010.)  

 

3.3 Sairaalan elottoman ympäristön merkitys hoitoon liittyvien infektioiden taustalla 

 

Rakenteellisesti ja toiminnallisesti hyvin suunnitellun terveydenhuoltoyksikön ei pitäisi 

aiheuttaa HAI:ta. Tekniset häiriöt ja inhimilliset laiminlyönnit voivat kuitenkin altistaa 

hoitoon liittyville infektioille. (Vuento ym. 2010.) Krame ym. (2006)  ja Rutala ym. 

(2001) mukaan mikrobit voivat siirtyä sairaalaympäristöstä hoitohenkilökunnan tai 

potilaiden kautta toisiin potilaisiin ja voivat näin lisätä HAI:n riskiä. Tutkimuksen 

mukaan MRSA-kantajat levittävät ympäristöönsä MRSA:ta, mutta ympäristön luoma 

riski potilaan kontaminoitumiselle on paljon pienempi (Wilson ym. 2007). 

 

Hietaniemi ja Einimö (2013) mukaan tartunnan lähteenä voi olla infektoitunut henkilö 

tai ympäristön mikrobilähde, joka voi elollisten pintojen kuten käsien lisäksi 

kontaminoida myös elottomia pintoja kuten hoitoon ja toimenpiteisiin liittyviä 

objekteja. Myös ympäristön pöly tai vesi voi toimia tartunnan lähteenä. Elottomilta 

pinnoilta mikrobit voivat siirtyä elollisille pinnoille ja toisin päin. Elollisten ja 

elottomien pintojen kautta mikrobit voivat siirtyä esimerkiksi potilaisiin ja mahdollisesti 

kolonisoitua tai infektoitua mikrobille. (Hietaniemi & Einimö 2013.) 

 

Sairaalaympäristön merkitystä HAI:n taustalla on tutkittu muun muassa 

sairaalaympäristöön parhaiten soveltuvilla pinnoilla (Schmidt ym. 2012), tutkimalla 

sairaalaympäristön puhtautta (Goodman ym. 2008, Munoz-Price ym. 2012) ja 

vertailemalla eri puhdistusmenetelmiä (Cheng ym. 2011, López-Alcalde ym. 2011) sekä  

bakteeriviljelynäytteiden avulla, ottamalla näytteitä erilaisista pinnoista ja objekteista 

(mm. Munoz-Price ym. 2012). Sairaalaympäristön puhtauteen kohdistuvissa 

tutkimuksissa on esitetty näyttöä siitä, että sairaalapintoja ei aina puhdisteta suositusten 

mukaisesti (Carling ym. 2008 & Jefferson ym. 2011) ja erilaisilla pinnoilla sekä 

välineissä kasvaa bakteereja, jotka voivat toimia mahdollisina hoitoon liittyvien 

infektioiden aiheuttajina (mm. Munoz-Price ym. 2012, Krame ym. 2006). Lopez-

Alcalde ym. (2011) valmistelevat parhaillaan Cochrane-ohjeistusta sairaalaympäristön 
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dekontaminaatiosta HAI:n vähentämiseksi (Decontamination of environmental surfaces 

in hospitals to reduce hospital acquired infections). WHO:n käsien puhdistamista 

koskevassa ohjeistuksessa neuvotaan käsien puhdistaminen potilaan lähiympäristön 

koskettamisen jälkeen (WHO 2013). Vaikka pintojen ja välineiden merkitys on 

huomioitu monissa terveydenhuollon ohjeistuksissa (Schmidt ym. 2012), silti sen 

merkitystä ei vielä tunneta tarkasti (Cookson ym. 2011, Schmidt ym. 2012, Vuonto 

2010, Ylipalosaari ym. 2011).  

 

Pintojen tarkastelun tekee haastavaksi pintoihin kohdistuvat muutokset esim. lämpötilan 

ja kosteuden suhteen sekä eri materiaaleilla kuten eritteillä ja mikrobeilla 

kontaminoitumisen suhteen. Humaaniperäisen materiaalin kuten veren esiintyminen  

pinnoilla voi lisätä bakteerien mm. MRSA:n ympäristössä säilymistä (Williams & Davis 

2009). Potilaan läheisyydessä olevat, paljon käsin kosketeltavat pinnat, muodostavat 

suuremman tartuntariskin kuin pinnat, jotka sijaitsevat kaukana potilaasta (Dancer 2008, 

White ym.  2008). Mikrobien läsnäolo ei ole yksistään infektioon johtava syy vaan 

taustalla ovat usein potilaan riskitekijät (Dettenkofer 2001). Pintojen kautta tapahtuvien 

tartuntojen on osoitettu kasvavan etenkin epidemioiden aikana (Lemmen ym. 2004, 

Fitzpatrick ym. 2000). Sairaalaympäristön suoran yhteyden osoittaminen HAI:n on 

hankalaa (Munoz-Price ym. 2012).  

 

3.4 Staphylococcus aureukse:n ja metisilliiniresistentti Staphylococcus aureukse:n 

(MRSA) aiheuttamat infektiot 

 

Staphylococcus aureukse:n aiheuttamista infektioista infektionlähteenä on usein 

henkilön oma bakteerifloora. Stafylokokki-infektion riskitekijöitä ovat potilaan 

paikallisen vastustuskyvyn heikkeneminen, potilaan yleisen vastustuskyvyn heikkous ja 

bakteerin tavallista suurempi virulenssi. Paikallista vastustuskykyä voivat heikentää 

esimerkiksi vierasesineen aiheuttama kudostuho tai ärsytys, leikkaushaava tai jokin muu 

haava, huono verenkierto tai virusinfektion jälkitila. Yleinen vastustuskyvyn heikkous 

on esimerkiksi vastasyntyneillä, diabeetikoilla, vaikeita infektioita sairastavilla tai muita 

tauteja sairastavilla sekä immunosuppression alaisilla potilailla. (Vuopio-Varkila ym. 

2003.)  
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Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus voi kolonisoida ihoa ja limakalvoja. 

Haavat, ihon läpäisevät vierasesineet, kirurgiset toimenpiteet, tehohoito, puolustuskykyä 

heikentävät perussairaudet ja korkea ikä lisäävät oireisen MRSA-infektion riskiä. 

(Mustala 2011.) MRSA-kantajalla on suurentunut riski saada MRSA-infektio verrattuna 

herkän S. aureus:n (MSSA) kantajan riskiin (Arvola 2012, Syrjälä & Kolho 2010).  

Suurin osa MRSA-infektioista muodostuu terveydenhuollon ympäristössä (Khabbaz 

ym. 2010, 2013). Suurin osa MRSA-infektioista syntyy siten, että henkilö saa ensin 

MRSA tartunnan ja tulee MRSA:n kantajaksi ja myöhemmin hänelle kehittyy MRSA:n 

aiheuttama infektio esimerkiksi hoitotoimenpiteeseen liittyen. 

  

MRSA-kannat aiheuttavat samankaltaisia infektioita kuin tavalliset 

stafylokokkibakteerit. Suurin osa stafylokokkien aiheuttamista infektioista ovat lieviä 

kuten märkänäppylät, paiseet ja muut ihoinfektio. Tärkeimpiä S. aureus:n aiheuttamia 

kliinisiä infektioita ovat iho- ja pehmytkudosinfektioiden lisäksi, kirurgiset 

haavainfektiot sekä luu- ja nivelinfektiot ja vakavat yleisinfektiot esimerkiksi sepsis ja 

endokardiitti. (Mustala 2011, Vuopio-Varkila ym. 2003).  

 

ECDC:n vuosiin 2011-2012 kohdistuneessa prevalenssitutkimuksessa raportoiduista 15 

000 HAI:sta, 1243 (12,3%) olivat S .aureus:n aiheuttamia. Näistä kannoista  41,2%  oli 

metisilliiniresistenssi. (ECDE 2013.) Suomessa S. aureus oli yksi tavallisimmista 

infektion aiheuttajista ja tutkituista S. aureus-kannoista 4,1% (2/49) olivat metisilliinille 

resistenttejä (ECDC 2013, Kärki & Lyytikäinen 2013). Invasiivisten MRSA-

infektioiden esiintymisen vähenemisestä on näyttöä osassa tutkimuksista (Calfee 2012, 

Kallen ym. 2010).  

 

MRSA:n aiheuttamat negatiiviset vaikutukset ovat  huomattavia (Calfee 2012). 

Potilaalle tieto MRSA-kantajuudesta voi olla stressaavaa. Potilaat voivat kokea itsensä 

likaiseksi ja uhaksi toisille henkilöille. (Andersson ym. 2011.) MRSA-infektion 

hoitotulokset ovat myös huonompia kuin herkän S. aureus:n aiheuttamissa infektiossa 

(Edward ym. 2009).   MRSA:n lisämorbiditeetin ja –mortaliteetin taustalla on mm. 

oikean mikrobilääkityksen viivästyminen. MRSA:n tehoavat mikrobilääkkeet ovat 

myös tavanomaisia antibiootteja kalliimpia ja niihin saattaa liittyä suurempi 

sivuvaikutusten riski. (Syrjälä & Kolho 2010.) 
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MRSA aiheuttaa epidemioita sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muissa 

pitkäaikaishoitoloissa. Avohoidon MRSA-tapaukset ovat lisääntyneet, mutta avohoidon 

MRSA:ta ei pidetä suurena ongelmana Suomessa. (Mustala 2011.) Amerikkalainen 

Centre for Disease Control and Prevention on luonut erilaisia ohjeistuksia ja suosituksia 

MRSA:n varalta myös mm. kouluille ja urheilijoille (CDC 2010/1). Suomessa MRSA-

löydöksiä seurataan valtakunnallisesti Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen ylläpitämän 

tartuntatautirekisterin avulla (Mustala 2011). 2000-luvun puolesta välistä lähtien 

Suomessa on ollut vuosittain noin 1300 uutta MRSA-tapausta. (Mustala 2011.) Vuonna 

2010 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1267 uutta MRSA-tapausta. Luku vastaa 

vuoden 2009 löydöksiä. (Lyytikäinen ym. 2011.) 
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4. TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET  

  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on kuvata sairaalapotilaan muuttuvan, 

elottoman lähiympäristön metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) -

reservuaareja ja niiden laboratoriotutkimusprosessin vaiheita sekä miten MRSA:n 

tartuntareittejä on selvitetty. Tutkimuksessa sairaalapotilaan muuttuva lähiympäristö -

käsitteellä tarkoitetaan sairaalan potilashuoneeseen, potilaan lähiympäristöön, 

hoitohenkilökunnan mukana kulkeutuvia objekteja kuten tutkimusvälineitä tai 

henkilökohtaista omaisuutta, jotka muuttavat potilaan lähiympäristöä ainakin 

hetkellisesti. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan objekteja, joiden on osoitettu 

kontaminoituneen MRSA:lla. Laboratoriotutkimusprosessin vaiheiden tarkastelulla 

tarkoitetaan preanalyyttisia-, analyyttisia- ja postanalyyttisia vaiheita. Tutkielman 

tavoitteena on kehittää sairaaloiden infektioiden torjuntatoimia.  

  

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

 

1.  Millaiset hoitohenkilökunnan objektit voivat kontaminoitua MRSA:lla?  

2.  Millaisia eri laboratoriotutkimusprosessin vaiheita objektien tarkastelussa on 

käytetty? 

3.  Miten tarkasteltavien objektien mahdollisia tartuntareittejä on  tutkimuksissa 

selvitetty? 

 

  



23 

 

 

5. TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO 

 

 

5.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus (systematic review, systematic overview, systematic 

literature review, integrative review) on tieteellinen tutkimusmenetelmä. Se on 

perusteellinen, systemaattinen, tiettyyn tutkimuskohteeseen tarkennettu 

tutkimustulosten synteesi. Systemaattisuudella tarkoitetaan ennaltamääriteltyä ja 

suunniteltua toimintaa ja sen toteutusta. (Bettany-Saltikov 2010, Kääriäinen & Lahtinen 

2006, Polit & Beck 2010.) Beecroft, Booth ja Rees (2010) kuvaavat systemaattista 

kirjallisuuskatsausta kirjallisuuskatsausten ”kultaiseksi standardiksi” tarkasteltaessa 

terveydenhuollon tehokkuutta. Systemaattiset katsaukset ovat yksi tapa rakentaa 

näyttöön perustuvaa toimintaa (evidence-based practise). Näyttöön perustuvan 

toiminnan keskeisenä lähtökohtana on potilaan hyvä hoito. (Liikanen 2009.)  

 

Kääriäinen & Lahtinen (2006) määrittelevät systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

tutkimusmenetelmäksi, jossa identifioidaan ja kerätään olemassa olevaa tietoa, 

arvioidaan tiedon laatua sekä syntetisoidaan tuloksia rajatusta ilmiöstä 

retrospektiivisesti ja kattavasti. Systemaattista kirjallisuuskatsausta voidaan käyttää 

aiemman tiedon jäsentäjänä (Kääriäinen & Lahtinen 2006) ja sillä voidaan luoda kattava 

kuvaus tutkimuskohteesta (Booth ym. 2010). Sen avulla voidaan koota aikaisemmista 

tuloksista yleistyksiä  tai ohjeistuksia. Menetelmä toimii myös apuvälineenä 

ristiriitaisten tulosten tarkastelussa. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella voidaan 

myös tarkastella tiedonaukkoja ja löytää tulevaisuuden tutkimuskohteita. (Booth ym. 

2010.) Julkaistu systemaattinen kirjallisuuskatsaus ei välttämättä  takaa riittävää näyttöä 

käytäntöjen ohjeistukseksi (Gerrish 2010). 

 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on monivaiheinen prosessi. Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen suunnitteluvaiheisiin kuuluvat tutkimuskohteen määrittäminen, 

tutkimuksen kulun eri vaiheiden suunnittelu ja  tutkimussuunnitelman tekeminen. 

Tutkimuksen toteuttamisvaiheeseen kuuluvat kirjallisuuden systemaattinen hakeminen, 

relevanttien tutkimusten valinta, kirjallisuuden laadun arviointi ja tärkeän tiedon valinta 

valikoidusta tutkimuksista. Viimeisenä vaiheena on katsausraportin kirjoittamisvaihe, 
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johon kuuluvat yhteenvedon laadinta, tulosten tulkinta ja tulosten esittäminen sekä 

tulosten kirjoittaminen. (Bettany-Saltikov 2010, Booth ym. 2010, Kääriäinen & 

Lahtinen 2006, Liikanen 2009, Newell & Burnard 2011.) Tutkimuksen vaiheet on 

esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Tutkimuksen kulun vaiheet 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet 

 

I Suunnitteluvaihe ja tutkimussuunnitelman tekeminen 

- Aihetta käsittelevään materiaaliin tutustuminen 

- Tutkimuskysymysten muotoilu 

- Hakutermien valinta ja muotoilu sekä tietokantojen valinta ja esitestaus 

- Tutkimusten sisäänotto- ja poissulkukriteerien määritteleminen 

- Samankaltaisten tutkimusten etsiminen Database of Abstracts of Reviews of Effects - (DARE), 

Cochrane Database of Systematic Reviews- (CDSR)  ja The Joanna Brgiggs Instituution- (JBI) 

tietokannoista 

- Tutkimussuunnitelman kirjoittaminen 

 

II Tutkimuksen toteuttamisvaihe 

- Systemaattinen, elektroninen aineistohaku 

- Relevanttien tutkimusten valinta  

 Valinta otsikoiden perusteella 

 Valinta tiivistelmien perusteella 

 Valinta kokotekstien perusteella 

- Tärkeän tiedon valinta katsaukseen valituista alkuperäistutkimuksista, aineiston laadunarviointi 

ja analyysointi sisällönanalyysillä 

 

III Katsausraportin kirjoittaminen 

- Tutkimuksen kulun raportointi, tulosten esittely, pohdinta sekä johtopäätokset 

 

5.2 Tutkimuksen suunnitteluvaihe 

 

Tutkimus alkaa tutkimuskohteen määrittämisellä (Booth ym. 2010, Kääriäinen & 

Lahtinen 2006, Liikanen 2009). Tutkimuksen tekeminen aloitettiin aihepiiriin 

tutustumisella niin aihepiirin kannalta tärkeiden tahojen kuten THL, ECDC ja CDC:n 

www-sivustoihin tutustumalla, kotimaiseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen 

tutustumalla sekä elektronisilla aineistohauilla. Tämän kautta tutkimuksen tavoite, 
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tarkoitus ja tutkimuskysymykset rakentuivat ja käytettävät hakusanat muodostuivat. 

Samalla myös määriteltiin tutkimusten sisäänotto- ja poissulkukriteerit. 

Sisäänottokriteereiden määrittelyllä pyritään minimoimaan tutkijan subjektiivista harhaa 

(Bettany-Saltikov 2010, Booth ym. 2010, Kääriäinen & Lahtinen 2006, Newell & 

Burnard 2011). Ks.Taulukko 1.  

 

Tutkimuksen sisäänottokriteerit olivat seuraavat: 1) tutkimus oli julkaistu vuosina 2008-

2012, 2) tutkimuksessa oli tiivistelmä, 3) tutkimuksen julkaisukieli oli suomen tai 

englannin kieli 4) tutkimus sijoittui sairaalaympäristöön, potilashuoneessa vierailevan 

hoitohenkilökunnan mukana potilashuoneeseen kulkeutuviin objekteihin kuten 

tutkimusvälineisiin tai henkilökohtaiseen ominaisuuteen, 5) tutkimuksessa otettiin 

MRSA:n osoittamista varten mikrobiologisia viljelynäytteitä, 6) tutkimuksessa 

osoitettiin MRSA:n esiintyminen hoitohenkilökunnan mukana, potilashuoneeseen 

kulkeutuvissa objekteissa kuten tutkimusvälineissä tai henkilökohtaisessa 

omaisuudessa, 7) työvaatteet huomioitiin henkilökohtaisena ominaisuutena, 8) pois ei 

rajata tutkimusvälineitä, jotka saattavat olla sijoitettuina myös potilashuoneisiin. 

Tutkimuksen poissulkukriteerit olivat puolestaan seuraavat: 1) suojaimiin kuten mm. 

suojakäsineisiin kohdistuvat tutkimukset, 2) invasiivisiin välineisiin kohdistuvat 

tutkimukset. 

 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa valittiin käytettävät aineistonhakumenetelmät. 

Tutkimuksessa käytettiin elektronista aineistohakua. Elektronisen haun lisäksi ei tehty 

manuaalista kirjallisuushakua. Aineistohakua varten tutkija konsultoi Oulun yliopiston, 

lääketieteellisen tiedekunnan informaatikkoa tutkimukseen sopivista tietokannoista ja 

niiden käytöstä. Tutkija toimi kuitenkin aihepiirin asiantuntijana. Tutkimuksen 

suunnitteluvaiheessa esitestattiin valitut tietokannat. Hakusanoja testattiin valituissa 

hakutietokannoissa ennen varsinaisia aineistohakuja. Ks. Taulukko 1. 

 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen kuului selvittää jo mahdollisesti aikaisemmin 

tehtyjä tai teon alla olevia systemaattisia kirjallisuuskatsauksia. Centre for Reviews and 

Dissemination (CRD) suosittelee Database of Abstracts of Reviews of Effects - (DARE) 

ja Cochrane Database of Systematic Reviews- (CDSR) tietokantojen käyttöä 

aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tarkistamiseen. (Booth ym. 2010.) Näiden lisäksi 
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tutkija etsi The Joanna Briggs Instituutin (JBI) -tietokannasta samankaltaisia 

tutkimuksia. Ks. Taulukko 1. 

 

MRSA:n liittyen on tehty useita erilaisia  systemaattisia kirjallisuuskatsauksia esim. 

Infektioiden torjunta strategiat MRSA:n leviämistä vastaan vanhusten hoitokodeissa 

(Hughes 2011), kertakäyttöisten suojakäsineiden, esiliinojen sekä kasvosuojainten 

käyttö MRSA:n leviämistä vastaan sairaalaympäristössä (Lopez-Alcalde 2009) ja 

MRSA:n kolonisaation hoito antimikrobisilla lääkkeillä (Loeb ym. 2008).  Sairaalan 

elottoman ympäristön puhdistuskäytäntöihin on tekeillä myös systemaattinen 

kirjallisuus katsauksen perusteella suositus (López-Alcalde ym. 2011). Systemaattista 

kirjallisuuskatsausta, joka keskittyisi MRSA:lla kontaminoituihin, hoitohenkilökunnan 

mukana potilashuoneeseen kulkeutuviin objekteihin, ei esiinny  DARE- ja CDSR- 

tietokannoissa.  

 

JBI-tietokannasta löytyi akuuttien hoitoyksiköiden MRSA-reservuaareihin liittyvä 

Halcomb, Griffiths ja Fernandez (2008) tutkimus: Role of MRSA reservoirs in the acute 

care setting. JBI-tietokannasta löytyi myös samojen tutkijoiden tutkimus (2008) liittyen 

akuuttien hoitoyksiköiden MRSA eristyskäytäntöihin ja niihin sitoutumiseen: The role 

of patient isolation and compliance with isolation practices in the control of nosocomial 

MRSA in acute care. Halcomb ym. (2008) ympäristön MRSA-reservuaareihin 

kohdistuneessa tutkimuksessa on samankaltainen tavoite kuin tässä tutkimuksessa, 

mutta se ei kuitenkaan poissulje tämän tutkimuksen tarvetta.  

 

Halcomb ym. (2008) tutkimus kohdistuu eri vuosiin kuin tämä tutkimus. Halcomb ym. 

(2008) katsauksessa on koottu alkuperäistutkimuksia vuosilta 1990-2005. Tässä 

tutkimuksessa aineistohaku kohdistuu vuosiin 2008-2012. Halcomb ym. tutkimuksessa 

on tutkittu alkuperäistutkimuksia huomattavasti laajemmalla aikavälillä, käyttäen 

useampia tietokantoja. Tässä tutkimuksessa valitun aikavälin taustalla on mm. MRSA 

diagnostiikan muuttuminen ja käytäntöjen yhtenäistyminen. Mm. Suomessa vuonna 

2009 ensisijaiseksi MRSA-kantojen tyypitys menetelmäksi valittiin Spa-tyypitys (THL 

2004, Mustala 2012). Spa-tyypityksen etuihin kuuluu mm. MRSA-kantojen 

kansainvälisen vertailun yksinkertaistuminen (Mustala 2012, Salmenlinna ym. 2008). 
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Halcomb ym. tutkimuksessa on kaksi tutkimuskysymystä: millaisten kliinisessä 

ympäristössä esiintyvien välineiden kontaminoituminen on yhdistetty MRSA:n 

leviämiseen akuutti sairaanhoidossa ja mikä on ympäristön pintojen merkitys MRSA:n 

leviämisessä akuutti sairaanhoidossa. Halcomb ym. tutkimuksessa on tutkittu laajasti 

ympäristön kontaminoitumista mm. bakteeriviljelyä, ilmanäytteenottoa käsittelevien 

tutkimusten avulla. Tässä tutkimuksessa puolestaan keskitytään kuvamaan toiminnan ja 

objektien kautta muodostumaa ympäristöä: potilaan muuttuvaa lähiympäristöä. 

Halcomb ym. tutkimuksessa tuodaan esiin, että kontaminoituneen välineen aiheuttaman 

kolonisaation tai infektion yhteyden osoittaminen ei ole yksinkertaista. Tässä 

tutkimuksessa yhtenä tutkimuskysymyksenä on selvittää valituissa tutkimusartikkeleissa 

käytetyt tartuntareittien tarkastelutavat. 

 

5.3 Tutkimuksen toteuttaumisvaihe 

  

Tutkimuksen toteuttamisvaiheessa suoritettiin systemaattinen, elektroninen 

aineistohaku. Elektronisen aineistohaun ongelmatilanteissa konsultoitiin elektroniseen 

aineistohakuun perehtynyttä, Oulun yliopiston, lääketieteellisen tiedekunnan 

informaatikkoa. Aineistohaussa ei käytetty manuaalista aineistohakua. Relevanttien 

tutkimusten valinta tapahtui systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmän 

mukaisesti sekä ennalta määriteltyjen sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla. Ks. 

Taulukko 1. 

  

5.3.1  Elektronisessa aineistohaussa käytetyt viitetietokannat ja hakusanat 

 

Alkuperäistutkimusten haku tehtiin Medic, CINAHL ja Medline (Ovid) 

viitetietokannoilla. Tietokantojen valinta perustui kirjallisuudessa suositeltuihin 

tietokantoihin (Booth ym. 2010, Liikanen 2009, Newell & Burnard 2011) sekä Oulun 

yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston informaatikon suosituksiin.  

 

Artikkelihakujen hakusanapareina käytettiin seuraavia termejä: MRSA AND contam*, 

MRSA JA kontam*. MRSA-lyhenteen käytöstä konsultoitiin Oulun yliopiston 

lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston informaatikkoa. Vakiintuneen lyhenteen käyttö 

sopi aineistonhaku termiksi.  

 



28 

 

 

5.3.2 Elektronisen aineistohaun vaiheet ja alkuperäistutkimusten valinta 

 

Alkuperäistutkimusten elektroninen aineistohaku tehtiin 5.11.2012 ja 22.11.2012. 

Tietokantojen halutulokset vaihtelivat 0 hakutuloksesta 380 artikkeliin. Kotimaisesta 

Medic-tietokannasta löytyi 0 hakutulosta, Medline (ovid) 380 ja CINAHL 104 

hakutulosta. Hakutulokset tallennettiin kunkin hakutietokannan hakumuistiin 

mahdollista myöhempää tarkastelua varten. Ks. Taulukko 2. 

 

Seuraavana vaiheena oli hakutulosten otsakkeiden luku. Hakutuloksena oli erilaisia 

ympäristöjä käsitteleviä tutkimusartikkeleja kuten hoivakoti-, kaupunki- ja 

maaseutuympäristöä  käsitteleviä tutkimuksia. Osa hakutuloksista sijoittui 

sairaalaympäristöön, mutta käsittelivät invasiivisia hoitovälineitä tai kertakäyttöisiä 

suojavälineitä. Otsakkeiden perusteella poisrajattiin tutkimukset, jotka selvästi 

käsittelivät muuta kuin sairaalaympäristöä ja objekteja, jotka eivät selvästi sopineet 

tutkimukseen. 

 

Otsakkeiden luvun jälkeen Medline (Ovid):sta valittiin 123 ja CINAHL:sta 91 artikkelia 

jatkoon, yhteensä 214 artikkelia. Artikkelit tuotiin RefWorks-

viitteidenhallintaohjelmaan, jossa hakutulokset yhdistettiin ja päällekkäiset artikkelit 

poistettiin Duplicate-toiminnon avulla, jonka jälkeen artikkeleita jäi 213.  Ks. Taulukko 

2. 

 

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa luettiin 213 artikkeleiden tiivistelmät. Tässä 

vaiheessa osa tutkimuksista poisrajautuivat seuraavista syistä: artikkeli oli kokoelma-

artikkeli, tutkimus ei kohdistunut sairaalaympäristöön, ympäristöviljelynäytteitä ei 

otettu, tutkimuksessa tutkijat asettivat MRSA-bakteerin tutkittavalle pinnalle, 

tutkimuksen kohteena oli invasiivinen esine, MRSA:ta ei löytynyt tutkituista näytteistä 

tai MRSA:ta ei määritetty bakteeriviljelynäytteestä. Ks. Taulukko 2. 

 

Medline (ovid):n hakutuloksissa oli Medical journal of Australia -lehden pääkirjoitus 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA): “missing the wood for the trees”  

(Collignon 2008). Tässä pääkirjoituksessa esiteltiin lyhyesti julkaisun Kotsanas ym. 

(2008) artikkelia, joka käsitteli MRSA:lla kontaminoituja henkilötunnistekortteja ja 
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avainnauhoja. Kyseinen artikkeli ei esiintynyt elektronisenhaun tuloksissa. Artikkeli 

lisättiin tutkimuksen aineistoon, sillä se vastasi tutkimuksen sisäänottokriteereitä. 

 

Tutkija ei löytänyt kuuden artikkelin tiivistelmää (Borovina ym. 2012, Burden ym. 

2011, Cipolla ym. 2011, Kannan ym. 2008, Lawlor ym. 2012 sekä  Community-

acquired MRSA boosts need for awareness: Hand hygiene, knowledge block cross-

contamination 2008).  

 

Tiivistelmän perusteella valitut ja poisrajatut artikkelit arkistoitiin RefWorks:n, omiin 

kansiohin, mahdollista myöhempää tarkastelua varten. Kokotekstejä jäi luettavaksi 80. 

Näistä kahta artikkelia ei ollut saatavilla. Tilanteessa konsultoitiin informaatikkoa. 

Saatavilla olevien 78 artikkelin kokotekstit luettiin ja niistä seitsemän artikkelia valittiin 

tutkimukseen. Poisrajautuneet 71 kokotekstiä arkistoitiin omaan kansioon. Ks. 

Taulukko 2. 

 

Valituista seitsemästä tutkimuksesta Whittington ym. (2009) ja Schroeder ym. (2009) 

tutkimuksen valinta katsaukseen ei ollut yksinkertaista. Whittington ym. (2009) 

tutkimuksessa tutkittiin potilassängyn vieressä olevia ja osaston henkilökunnan 

stetoskooppeja. Potilassängyn vieressä olevien stetoskooppien mukaan ottaminen tähän 

katsaukseen osana potilaan muuttuvaa lähiympäristöä ei ollut yksinkertaista. Tutkimus 

kuitenkin valittiin katsaukseen, koska potilassängyn vieressä oleva stetoskooppi voi 

toimia kontaminoitujen käsien vektorina ja se voi siirtyä potilaalta toiselle potilaalle, 

hoitojakson päätyttyä. Tutkimuksessa oli myös tutkittu henkilökunnan omia 

stetoskooppeja. Schroeder ym. (2009) tutkimuksen aineisto oli puolestaan kerätty 

sairaalasta ja terveyskeskuksesta, eikä ole tästä syystä selkeästi sisäänottokriteereiden 

mukaan sairaaympäristöön kuuluva. Tutkimus kuitenkin valittiin jatkoon, sillä 

tutkimuksen otos (92 objektia) oli suhteellisen suuri verrattuna muihin jatkoon 

valittuihin tutkimuksiin nähden ja tutkimuksen aineisto oli osittain kerätty 

sairaalaympäristöstä. Elektronisen aineistohaun vaiheet on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Elektronisen aineistohaun vaiheet ja alkuperäistutkimusten valinta 

 

Elektronisen aineistohaun vaiheet ja alkuperäistetutkimusten valinta 

 

 

Elektroninen aineistohaku 5.11.2012  ja 22.11.2012  

- Tietokannat: Medic, Medline (ovid) ja CINAHL 

- Hakusanat: MRSA AND contam*, MRSA JA kontam* 

 

Hakutulokset 

- Medic: 0 hakutulosta 

- Medline (ovid): 380 hakutulosta 

- CINAHL: 104 hakutulosta 

 

Hakutulosten otsakkeiden luku ja niiden perusteella tehdyt valinnat: 

- Medline (ovid): valittiin 123 hakutulosta 

- CINAHL:  valittiin 91 hakutulosta 

- Valitut ja poisrajatut artikkelit arkistoitiin 

- Valitut yht. 214 hakutulosta vietiin Refworks-viitteidenhallintaohjelmaan, jossa poistettiin 

päällekkäiset artikkelit. Jäljelle jäi 213 hakutulosta.  

 

Valittujen tiivistelmien luku ja niiden perusteella tehdyt valinnat: 

- 213  tiivistelmää luettavana 

- Kuuden artikkelin tiivistelmää ei ollut saatavilla 

- Yksi uusi artikkeli löytyi hakutuloksena olleen pääkirjoituksen avulla 

- Jatkoon valittiin yht. 80 artikkelia 

- Valitut ja poisrajatut artikkelit arkistoitiin 

 

Valittujen kokotekstien luku ja niiden perusteella tehdyt valinnat: 

- 80 kokotekstiä luettavana 

- Kahta kokotekstiä ei ollut saatavilla 

- Seitsemän kokotekstiä valittiin varsinaiseen katsaukseen 

- Valitut ja poisrajatut artikkelit arkistoitiin 
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5.3.3 Katsaukseen valittujen alkuperäistutkimusten laadullinen tarkastelu  

 

Valitut tutkimusartikkelit olivat julkaistu seuraavissa lehdissä: American Journal of 

Infection Control (1), Anaesthesia (1), The Journal of Family Practice (1), Medical 

journal of Australia (1), Medical journal of Malaysia (1), Pakistan Journal of Medical 

Sciences (1) ja Postgraduate medical journal (1). Kaikki julkaisut ovat  vertaisarvioituja 

julkaisuja, joka lisää tutkimusartikkeleiden luotettavuutta.  

 

Aineiston laadun arvioinnissa käytettiin Liikanen & Lehto. (2013) muotoilemaa 

arviointikriteeristöä. Heidän kriteeristönsä on muotoiltu Joanna Briggs instituutin (JBI) 

ja Centre for Reviews and Dissemination (CRD) systemaattisten kirjallisuuskatsauksien 

tekoon tarkoitettujen artikkelin arviointikriteeristöjen pohjalta. (Taulukko 3.) 

Arivointikriteeristön mukaan huomioitiin seuraavia tekijöitä: tutkimuksen tarkoituksen 

kuvaus, tutkimusasetelman sopivuus tutkimukseen, aineiston keruun kuvaus, aineiston 

keruun sopivuus tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tutkimukseen osallistujien 

edustavuus. 
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Taulukko 3. Liikanen & Lehto (2013) JBI:n ja CRD:n -arviointikriteeristöstä 

muotoilema artikkelien laadullisten kriteerien tarkastelu taulukko. 
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Kaikissa katsaukseen valituissa seitsemässä tutkimusartikkelissa kuvattiin tutkimuksen 

tarkoitus. Kaikissa tutkimuksissa oli tarkoituksena selvittää objektin kontamineisuutta, 

lukuun ottamatta Schroeder ym. (2009) tutkimusta, jossa tarkoituksena oli selvittää 

käsihuuhteen soveltuvuutta tutkittavan objektin puhdistamiseen. Tutkimusasetelmat 

sopivat kaikissa tutkimuksissa asetetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikki 

tutkimukset olivat kokeellisia tutkimuksia ja niissä oli käytetty 

bakteeriviljelynäytteenottoa objektin bakteerikontaminoitumisen selvittämiseksi. 

Bakteeriviljelynäytteellä on mahdollista osoittaa elinkykyisiä bakteereja. 

Bakteeriviljelynäytteenoton käyttö oli yksi katsauksen sisäänottokriteereistä. Osassa 

tutkimuksista oli keskitytty MRSA:n ja osassa tutkimuksissa oli selvitetty myös muut 

objektissa esiintyvät bakteerit. Muun muassa Tambekar ym. (2008) Intiassa tehdyssä 

tutkimuksessa yhtenä patogeeni löydöksenä oli Salmonella typhi. 

  

Whittington ym. (2009) ja Schroeder ym. (2009) tutkimuksissa vertailtiin objektin 

mikrobikantaa ennen ja jälkeen objektin puhdistamisen. Whittington ym. (2009) 

tutkimuksessa selvitettiin stetoskooppien puhdistustapoja ja puhdistustiheyttä 

kyselylomakkeella. He myös pyysivät hoitohenkilökuntaa puhdistamaan stetoskoopit ja 

puhdistutapa kirjattiin ylös. Puhdistetusta stetoskoopista otettiin uusi viljelynäyte, jolla 

selvitettiin puhdistamisen tehoa ja onnistumista. Schroeder ym. (2009) tutkimuksessa 

selvitettiin alkoholipitoisen käsihuuhteen kykyä vähentää stetoskooppien 

mikrobikantaa, kun käsien desinfiointi ja stetoskoopin puhdistus toteutettiin 

samanaikaisesti. Tutkimuksessa neuvottiin tutkimuksen osallistujia toteuttamaan 

käsihuuhteen käyttö heidän normaalien tapojensa mukaisesti. Tutkimukseen 

osallistuneiden ohjaaminen käsihuuhteen oikeaan käyttöön ja objektin puhdistamiseen 

olisi kuvannut paremmin käsihuuhteen käytön tehoa objektin puhdistamiseen. 

Tutkimukseen osallistuneiden käsihuuhteen käyttötavat ovat voineet poiketa toisistaan 

ja tämä voi vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Puhdistamiseen käytettiin työpisteissä 

olevia käsihuuhteita. Yhden käsihuuhteen käyttö kaikilla tutkimukseen osallistuneilla 

olisi poissulkenut mahdolliset käsihuuhteesta johtuvat erot puhdistamisen tuloksista. 

Tähän katsaukseen Schroeder ym. (2009) ja Whittington ym. (2009) tutkimuksista 

otettiin tutkimuksen ensimmäinen vaihe, objektin bakteeriviljelynäytteen tulos ennen 

puhdistusta.  
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Osassa tutkimuksista oli käyttänyt kyselylomaketta kuvaamaan käytetyn objektin 

käyttökulttuuria, puhdistusmenetelmiä sekä -tiheyttä. Elhassan & Dixon (2012) 

tutkimuksessa tutkittiin eri ammattiryhmien kiristyssiteiden kontaminoitumista, 

puhdistustapoja ja puhdistamisen tiheyttä. Tutkimuksessa myös selvitettiin objektin 

käyttötiheyttä, sitä kuinka moneen potilaaseen kiristyssidettä päivän aikana käytettiin. 

Kohn ym. (2009) tutkimuksessa vertailtiin sairaalalääkäreiden kravattien 

kontaminoitumista ja lääketieteen opiskelijoiden, jotka eivät käyneet 

sairaalaympäristössä, kravattien kontaminoitumista. Treakle ym. (2009) tutkimuksessa 

viljelynäytteenoton lisäksi selvitettiin työtakin käyttösyytä, pesupaikkaa, pesutapoja 

sekä pesutiheyttä. Tambekar ym. (2008) tutkimuksessa käytettiin myös 

kyselylomaketta. Tutkimuksessa selvitettiin lääkärien matkapuhelimien mikrobikantaa 

ja verrattiin löydöksiä lääkärin erikoisalaan sekä sukupuoleen. Kotsanas ym. (2008) 

tutkimuksessa selvitettiin avainnauhojen ja henkilökorttien mikrobikantaa ja -määrää 

sekä välineen käyttöikää.  

 

Kaikissa valituissa tutkimuksissa kuvattiin aineiston keruu vaihe. Kaikissa 

tutkimuksissa otettiin bakteeriviljelynäytteitä, joka oli yksi tutkimuksen sisäänotto 

kriteereistä. Kaikissa tutkimuksissa käytetty aineiston keruumenetelmä tai -menetelmät 

sopivat tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Elhassan & Dixon (2012), Kotsanas ym. (2008), Schroeder ym. (2009) ja Treakle ym. 

(2009)  tutkimuksissa tarkastellaan osastoa selvitettäessä tutkittavan objektin 

kontamineisuutta. Näissä tutkimuksissa osasto on rajattu ympäristö. Tässä 

tutkimusasetelmassa ei huomioida eri osastojen välillä liikkuvaa henkilökuntaa. Tästä 

syystä tutkimuksien otosjoukkoa ei voida pitää edustavana. Esimerkiksi Suomessa 

osastoilla verinäytteitä ottavat usein bioanalyytikot /laboratoriohoitajat, jotka tuovat 

näytteenottovälineet mukanaan, eivätkä yleensä käytä osaston välineitä. Poikkeuksena 

tästä ovat mm. eristyshuoneet. Whittington ym. (2009) tutkimuksessa tarkasteltiin 

osastoa kokonaisuutena. Tutkimusartikkelissa on  maininta, että kaikille tutkimuksen 

aikana osastolla vierailleelle hoitohenkilökunnalle, joilla oli stetoskooppi, otettiin 

tutkimukseen mukaan. Whittington ym. (2009) tutkimuksen otosjoukkoa voidaan pitää 

edustavana.  
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Kohn ym. (2009) ja Tambekar ym. (2008) tutkimukset kohdistuvat puolestaan yhteen 

ammattiryhmään, lääkäreihin. Kohn ym. (2009) tutkimuskohteena olivat kravatit. 

Lääkäreiden työpukeutuminen voi hyvinkin poiketa muun henkilökunnan 

pukeutumisesta ja voi olla mahdollista, etteivät muut ammattiryhmät käytä kravatteja.  

Tästä syystä voi olla hyvinkin perusteltua kohdistaa tutkimus yhteen ammattiryhmään ja 

otosjoukko voidaan nähdä edustavana. Tambekar ym. (2008) tutkimus kohdistui 

lääkäreiden matkapuhelimiin. Tässä tutkimuksessa olisi voitu tutkia myös muiden 

ammattiryhmien matkapuhelimia ja näin olisi saatu laajempi kuva yhden osaston 

tilanteesta. Toisaalta osaston henkilökunnan määrittäminen ei ole aina yksinkertaista. 

Ks. Taulukko 3. 

 

Alkuperäistetutkimusten laadunarvioinnin perusteella ei hylätty yhtään tutkimusta. 

Aineiston analysoinni yhteydessä tarkastellaan erikseen laboratoriotukimusprosessin 

laatua, joka vaikuttaa varsinaisiin MRSA-löydöksiin. 

 

5.3.4 Aineiston analyysi ja katsausraportin kirjoittaminen 

 

Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on 

tekstimuotoisen aineiston käsittelyä, jossa eritellään tekstiä. Tässä 

analyysimenetelmässä etsitään tekstistä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002.) Sisällönanalyysi on menetelmänä systemaattinen ja objektiivinen (Elo 

& Kyngäs 2008). Tutkimuskysymyksessä kaksi kohdalla käytettiin deduktiivista 

sisällönanalyysiä. Deduktiivista sisällönanalyysiä voidaan käyttää, kun pohjalla on 

valmis matriksi esimerkiksi teoria, malli, mind map tai kirjallisuuskatsaus (Elo & 

Kyngäs 2008). Tutkimuskysymystä kaksi verrattiin laboratoriotutkimusprosessin 

vaiheisiin: preanalyyttisiin, analyyttisiin ja postanalyyttisiin vaiheisiin. Preanalyyttisia 

vaiheisiin kuuluvat mm. näytteenotto ja näytteen kuljetus sekä säilytys, analyyttisiin 

vaiheisiin kuuluvat puolestaan käytetyt analyysimenetelmät ja postanalyyttisiin 

vaiheisiin tuloksen vastaaminen. Laboratoriotutkimusprosessi käsittää kaikki vaiheet 

tutkimuksen lähetteestä/ tarpeesta aina siihen, että laboratoriotutkimuksen tulos on 

käytettävissä. Kaikkien laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheiden onnistuminen 

vaikuttavat laboratoriotutkimuksen tuloksen laatuun. (Cimolai 2008, Da Rin 2009, 

Williams & Davis 2009). 
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Aineistoa analysoitaessa artikkeleita luettiin useaan kertaan. Sisällönanalyysiä käytettiin 

valittaessa tutkimuskysymyksiin vastauksia tutkimusartikkeleista. Tutkimuskysymykset 

olivat selkeät ja vastausten löytäminen tutkimuskysymyksiin oli yksinkertaista. 

Toisaalta valituissa alkuperäisartikkeleisssa esim. laboratoriotutkimusprosessin 

vaiheiden kuvauksen heterogeenisuus teki tiedon vertailun hankalaksi. 

Laboratoriotutkimusprosessin vaiheiden heterogeenisuus myös vaikuttaa MRSA-

löydösten laadun arviointiin. 

 

Varsinainen katsausraportti on esitettynä pääotsakkeessa 6 Sairaalapotilaan muuttuvan, 

elottoman lähiympäristön metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) -

reservuaarit systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan. Katsauksen tuloksia on 

tarkasteltu Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus - sekä Pohdinta ja johtopäätökset -

osioissa. 
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6. SAIRAALAPOTILAAN MUUTTUVAN, ELOTTOMAN 

LÄHIYMPÄRISTÖN METISILLIINIRESISTENTTI 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) RESERVUAARIT 

SYSTEMAATTISEN KIRJALLISUUSKATSAUKSEN MUKAAN 

 

 

6.1 Hoitohenkilökunnan mukana kulkeutuvien objektien kontaminioituminen MRSA:lla 

 

Katsaukseen valituissa tutkimuksissa MRSA:ta esiintyi erilaisissa objekteissa niin  

tutkimusvälineissä kuin henkilökunnan henkilökohtaisessa omaisuudessa. 

Tutkimusvälineissä MRSA:ta esiintyi stetoskoopeissa (Schroeder ym. 2009, 

Whittington ym. 2009) ja kiristyssiteissä (Elhassan & Dixon 2012). Henkilökunnan 

henkilökohtaisessa omaisuudessa tai henkilökohtaisessa käytössä olevista objekteissa 

MRSA:ta esiintyi  valkoisissa työtakeissa (Treakle ym. 2009), lääkäreiden kravateissa 

(Kohn ym. 2009), avainnauhoissa sekä tunnistekorteissa (Kotsanas ym. 2008) ja 

lääkäreiden matkapuhelimissa (Tambekar ym. 2008) 

 

Elhassan & Dixon (2012) tutkimuksessa eri hoitohenkilökunnan kiristyssiteistä 

MRSA:ta esiintyi 6/50 (12%) kiristyssiteessä. Schroeder ym. (2009) tutkimuksessa 

hoitajien, lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden stetoskoopeissa MRSA:ta esiintyi 

3/92 (3,3%) stetoskoopissa. Whittington ym. (2009) tutkimuksessa MRSA:ta esiintyi 

2/46 (4,3%) stetoskoopissa, 2/92 (2,1%) näytteessä, joista toinen löydös oli stetoskoopin 

kuuntelukappaleen kalvo-osassa ja toinen  toisen stetoskoopin korvakappaleessa. 

Toinen MRSA:lla kontaminoitunut stetoskooppi oli potilassängyn viereen sijoitettu 

stetoskooppi ja toinen oli henkilökohtainen stetoskooppi. Potilassängyn viereisestä 

stetoskoopista MRSA:ta esiintyi korvakappaleessa ja henkilökohtaisessa stetoskoopissa 

MRSA:ta esiintyi kuunteluosassa. Ks. Taulukko 4. 

 

Kohn ym. (2009) tutkimuksessa  MRSA:ta esiintyi 16/50 (32%) kravatissa. Kotsanas 

ym. (2008) tutkimuksessa MRSA:ta esiintyi 7/59 (11,9%) avainnauhassa ja 

tunnistekortissa,  joista  4/21 (19%) avainnauhassa ja 3/18 (16,7%) 

henkilötunnistekortissa. Tambekar ym. (2008) tutkimuksessa MRSA:ta esiintyi 15/75 
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(20%) matkapuhelimessa. Treakle ym. (2009) tutkimuksessa MRSA:ta esiintyi 6/149 

(4%) valkoisissa työtakeissa. Ks. Taulukko 4. 

 

Taulukko 4. Tutkimukseen valitut tutkimusartikkelit. 

 
KIRJOITTAJAT  TUTKITTU 

OBJEKTI/  

OBJEKTIT 

OTOS TULOKSET / MRSA 

LÖYDÖKSET  

Elhassan & Dixon 

2012 

 Lääkäreiden, 

hoitohenkilökunnan 

henkilökohtaiset sekä 

osastojen yhteiset 

kiristyssiteet 

50 

kiristyssidettä, 

yhteensä 50 

näytettä 

6/50 (12%) 

kiristyssiteessä 

Kohn, Husni, 

Tan, Tan, 

Kunaseelan, 

Nuriah, Ong & 

Morad 2009 

 

  

 

  

Yleis- ja 

erikoislääkäreiden sekä 

kirurgian-,  ortopedian-, 

lastentautien-, 

synnytyslääkärien ja 

gynekologien kravatit 

50 eri 

lääkäriryhmään 

kuuluvan 

henkilökunnan 

kravattia 

16/50 (32%) lääkäreiden 

kravatissa  

Kotsanas, Scott, 

Gillespie & 

Korman 2008 

 Sairaalahenkilökunnan 

(munuaisosasto, 

gastroenterologia ja 

tehohoidon) ja 

infektioden 

torjuntahenkilökunnan 

tunnistekortit ja 

avainnauhat sekä näiden 

yhteydessä kulkevat 

klipsit, kynät ja avaimet 

 

59 eri henkilön 

tarvikkeista 

otettiin neljä 

näytettä, yht. 

236 näytettä 

7/59 (11,9%) 

avainnauhassa ja 

henkilötunnistekortissa,  

joista  4/21 (19%) 

avainnauhassa ja 3/18 

(16,7%) 

henkilötunnistekortista 

Schroeder, 

Schroeder & 

D´Amico 2009  

 Hoitajien, lääkäreiden ja 

lääketieteen 

opiskelijoiden 

stetoskoopit 

92 

stetoskooppia 

3/92 (3,3%) 

stetoskoopissa 

Tambekar, 

Gulhane, Dahikar 

& Dudhane 2008 

 

 Lääkäreiden 

matkapuhelimet  

75 

matkapuhelinta 

15/75 (20%) 

matkapuhelimessa 

Treakle, Thom, 

Furuno, Strauss, 

Harris & 

Perencevich 2009 

 

 Sairaalahenkilökunnan 

valkeat työtakit 

149 työtakkia 6/149 (4%) työtakissa 

Whittington, 

Whitlow, 

Hewson, Thomas 

& Brett 2009 

 

 Tehohoito-osaston 

henkilökohtaiset ja 

osaston yhteiset 

stetoskoopit 

46 

stetoskoopista 

otettu näyte 

kahdesta 

kohdasta yht. 

92 näytettä 

2/ 46 (4,3%) 

stetoskoopissa, 2/92 

(2,1%) näytteessä, joista 

toinen kuuntelukalvo 

osassa ja toinen 

korvakappaleessa 
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6.2 Tutkimusartikkeleissa kuvattujen laboratoriotutkimusprosessien vaiheet 

  

6.2.1 Tutkimusten laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttiset vaiheet 

 

Preanalyyttisia vaiheita tuotiin esiin kaikissa tutkimuksissa. Onnistunut näytteenotto on 

edellytys luotettavalle laboratoriotulokselle. Useimmissa tutkimuksissa näytteenotto 

suoritettiin yhden kerran, yhdellä näytteenottotavalla.  Elhassan & Dixon  (2012) ja 

Kotsanas ym. (2008) tutkimuksissa käytettiin kahta näytteenottotapaa ja Kohn ym. 

(2009) tutkimuksessa sama näytteenottotapa suoritettiin kahdesti. Näytteenotto on 

kuvattu kaikissa tutkimuksissa kohtalaisen tarkasti. Käytettyjä näytteenottomenetelmiä 

olivat sivelynäyte (Kotsanas ym. 2008, Tambekar ym. 2008, Treakle ym. 2009, 

Whittington ym. 2009), painantanäyte (Elhassan & Dixon  2012, Kohn ym. 2009, 

Kotsanas ym. 2008, Schroeder ym. 2009,) ja huuhtelunäyte (Elhassan & Dixon  2012). 

Osassa tutkimuksissa on käytetty yhtä sivelynäytetikkua tutkittavan välineen usean 

kohdan tutkimiseen (Tambekar ym. (2008), Treakle ym. 2009) ja osassa tutkimuksissa 

välineen eri kohdat  tutkittiin eri sivelynäytetikuilla (Kotsanas ym. (2008), Whittington 

ym. (2009)). Näistä syistä tutkimusten otoskoot eivät ole samat kuin otettujen 

näytteiden määrät. 

 

Tutkimusten otoskoot vaihtelivat 46-149 tutkimuskohteen välillä. Hyvän otoskoon 

määrittäminen ei ole yksinkertaista tämänkaltaisessa tutkimuksessa. Tutkimustulokseen 

myös vaikuttaa, miten laajasti ja miltä alueilta tutkittavasta objektista on otettu näytteitä. 

Whittington ym. (2009) tutkimuksessa tutkittiin 46 stetoskooppia, joista otettiin 

näytteitä kahdesta kohdasta, yhteensä 92 näytettä. Schroeder ym. (2009) tutkimuksen 

otoskoko oli 92 stetoskooppia, joista otettiin 92 näytettä. Elhassan & Dixon (2012) 

kiristyssiteisiin kohdistunut tutkimus ja Kohn ym. (2009) lääkäreiden kravatteihin 

kohdistuneiden tutkimuksien otoskoot olivat molemmissa 50 objektia. Kotsanas ym. 

(2008) tutkimuksessa puolestaan tutkittiin 21 avainnauhaa ja 18 tunnistekortteja, 

yhteensä 59 eri objektia, joista otettiin yhteensä 236 näytettä eri näytteenottokohdista. 

Tambekar ym. (2008) tutkimuksessa tutkittiin 75 matkapuhelinta, joista otettiin 75 

näytettä. Treakle ym. (2009) tutkimuksessa tutkittiin 149 valkoista työtakkia, joista 

otettiin 149 näytettä. Ks. Taulukko 4. 
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Schroeder ym. (2009) ja Treakle ym. (2009) tutkimuksissa näytteenoton suorittivat 

tutkittavan välineen käyttäjät. Käyttäjän itse suorittama näytteenotto voi vaikuttaa 

heterogeenisiin näytteenottotekniikoihin, joka voi heikentää tutkimustuloksien 

luotettavuutta. Muissa tutkimuksista näytteenoton suoritti tutkimusryhmän jäsen. 

Tambekar ym. (2008)  tutkimuksessa, näytteenoton kuvauksen yhteydessä, tuodaan 

esiin aseptiset työskentelytavat.  Näytteenottaja on tehnyt käsien saippuapesun ja 

desinfioinnin ennen näytteenottoa. Aseptisen toiminnan avulla voidaan välttää 

mahdollisesti käsien kontaminoitumisen kautta johtuva väärä positiivinen tulos. 

Kotsanas ym. (2008) tutkimuksessa näytteenottopaikkoja on havainnollistettu 

valokuvan avulla. Ks. Taulukko 5. 

 

Tutkittavan objektin tai näytteen kuljetuksesta laboratorioon ei ole mainintaa kaikissa 

tutkimuksissa. Elhassan & Dixon  (2012) tutkimuksessa kuvataan tutkittavien 

kiristyssiteiden kuljetus laboratorioon lyhyesti. Tambekar ym. (2008) tutkimuksessa 

näytteiden kuljetuksesta on mainintana näytteiden nopea kuljetus laboratorioon 

steriileissä kuljetuspurkeissa. Näytteiden kuljetuksen esiintuominen lisää tutkimuksen 

luotettavuutta. Näytteen preanalyyttiset vaiheet vaikuttavat laboratoriotuloksiin. Väärin 

säilytetty tai kuljetettu näyte voi antaa esimerkiksi väärän negatiivisen 

laboratoriotuloksen tai näytteen kontaminoituminen kuljetuksen aikana voi antaa väärän 

positiivisen tuloksen. Näytteiden kuljetustavat voivat olla myös vakiintuneita 

käytänteitä, joita ei katsota tarpeen tuoda esille tieteellisessä julkaisussa. Ks. Taulukko 

5. 
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Taulukko 5. Tutkimuksen laboratoriotutkimusprosessin laatuun ja tuloksiin vaikuttavat 

tekijät. 

 Elha

ssan 

& 

Dixo

n 

2012 

Kohn, 

Husni, 

Tan, Tan, 

Kunaseela

n, Nuriah, 

Ong & 

Morad 

2009 

Kotsanas

, Scott, 

Gillespie 

&Korma

n 2008 

Schroede

r, 

Schroede

r & 

D´Amico 

2009 

Tambeka

r, 

Gulhane, 

Dahikar 

& 

Dudhane 

2008 

 

Treakle, 

Thom, 

Furuno, 

Strauss, 

Harris & 

Perencevic

h 2009 

 

Whittingto

n, Whitlow, 

Hewson, 

Thomas & 

Brett 2009 

 

Näytteenoton  

kuvaus 

 

X X X X X X X 

Näytteiden 

kuljetuksen 

kuvaus 

 

X _ _ _ X _ _ 

Rikastusviljelyn 

käyttö 

analytiikassa 

 

_ _ X _ _ X _ 

Bakteeripesäk- 

keiden 

kvantitatiivinen 

määritys 

 

_ _ X X _ - _ 

Analyysivaihei- 

den kuvaus 

 

X X X X X X X 

Tyypityksen 

käyttö 

analytiikassa 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

Postanalyyttisten 

vaiheiden kuvaus 

 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

6.2.2 Tutkimusten laboratoriotutkimusprosessien analyyttiset- ja postanalyyttiset vaiheet 

 

Käytetyissä analyysimenetelmissä ja analyysivaiheiden esittämisessä oli eroja eri 

tutkimusten välillä. Valittuihin analyysimenetelmiin vaikuttavat tutkimuskohteena oleva 

bakteeri tai bakteerit. Muun muassa Treakle ym. (2009) tutkivat yleisesti tunnettuja, 

hoitoon liittyvien infektioiden aiheuttajia kuten MRSA:ta ja VRE:tä. Tambekar ym. 

(2008) tutkimuksessa määritettiin puolestaan useita eri bakteereja.  

 

Rikastusviljelyn käytössä oli eroja eri tutkimusten välillä. Kotsanas ym. (2008) ja 

Treakle ym. (2009) tutkimuksissa käytettiin rikastusviljelyä. Rikastusviljelyn käyttö 

edesauttaa pientenkin bakteerimäärien osoitettavuutta. Erot rikastusviljelyn käytössä 

tekevät tutkimusten analysointivaiheista vaikeasti toisiinsa verrattavia.  
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Elhassan & Dixon (2012) ja Treakle ym. (2009) tutkimuksessa analysointivaiheet 

esitetään tarkasti. Elhassan & Dixon (2012) kuvaavat käytetyt maljat, maljojen 

inkubointiolosuhteet sekä inkubointiajan, tutkimuksen kulun vaiheet ja MRSA:n 

herkkyysmäärityksen. Treakle ym. (2009) tutkimuksessa kuvattiin hyvin näytteiden 

analysointivaiheita. Tutkimuksessa etsittiin MRSA:n lisäksi VRE:tä, joka vaikuttaa 

valittuihin analysointimenetelmiin. Tutkimuksessa käytettiin rikastusviljelyä. 

Rikastusviljelyn inkubointiaika oli 24h tai 48h. Rikastusputkissa näkyvä bakteerikasvu 

jatkoviljeltiin verimaljoille ja MRSA-selektiivisille CHROMagar-maljoille.   

Kohn ym. (2009) tutkimuksessa kuvattiin käytetyt analyysivaiheet. Käytettyjä 

analyysimenetelmiä olivat pesäkkeiden makroskooppinen tarkastelu, koagulaasitesti ja 

Oxacilliini herkkyysmääritys.  

 

Schroeder ym. (2009) ja Whittington ym. (2009) tutkimuksessa analyysivaiheet 

puolestaan kuvattiin lyhyesti. Schroeder ym. (2009) tutkimuksessa näytemaljojen 

inkubointiaika on esitettynä, mutta varsinaisia analyysimenetelmiä ei tuotu 

yksityiskohtaisesti esille. Tutkimuksessa mainittuja menetelmiä olivat gramvärjäys ja 

koagulaasitesti. Whittington ym. (2009) tutkimuksessa mainitaan näytteiden viljely 

primaarimaljoille, mutta maljojen tietoja ei ole esitetty. Tutkimuksessa on maininta 

primaarimaljojen inkuboinnista (37ºC, 24h). Tutkimuksessa on myös maininta, että 

bakteerilöydösten tunnistuksen ja herkkyysmäärityksen suoritti kokenut mikrobiologi. 

Tarkemmin analyyttisia vaiheita ei ole tuotu esille. Kotsanas ym. (2008) tutkimuksessa 

kuvataan näytteiden analysointivaihe myös lyhyesti. Analysointi vaiheesta kuitenkin 

tuodaan esille, mille maljoille ja rikastusliemeen näytteet viljeltiin ja mm. MRSA-

selektiivisen maljan käytöstä on maininta.  

 

Tambekar ym. (2008) tutkimuksessa kuvattiin näytemaljojen inkubointi sekä käytetyt 

määritysmenetelmät. Kaikkia käytettyjä menetelminä ei mainita, mutta menetelmistä  

gramvärjäys, pesäkemorfologia, pigmentin muodostus, fluoresenssi, katalaasi-, 

koagulaasi-, urea- ja oksidaasi-testit ovat mainittuina. Tutkimuksessa määritettiin kaikki 

bakteerilöydökset, joka vaikuttaa käytettyihin analyysimenetelmiin. Ks. Taulukko 5. 

MRSA-kantojen tyypittäminen on looginen menetelmävalinta MRSA-kantojen 

epidemiologista kulun selvittelylle (Cimolai 2008). Kotsanas ym. (2008) tutkimuksessa 

ei suoraan kerrota, että MRSA-kantoja olisi tyypitetty. Tutkimuksessa kuitenkin 

mainitaan, että ”potilaita, joilla esiintyi tutkimuksessa osoitettuja kliinisiä MRSA-
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kantoja, esiintyi kaikilla tutkittavilla osastoilla”. Tutkimuksissa ei selkeästi esitelty 

MRSA-kantojen tyypityksen käyttöä. Ks. Taulukko 5. 

 

Tutkimuksissa ei ole esitetty postanalyyttisiä vaiheita. Postanalyyttisten vaiheiden 

puuttuminen ei vaikuta tässä tutkimusten laatuun, sillä tulokset ovat olleet tutkijoiden 

käytettävissä ja sisältäneet tutkijoiden toivomat yksityiskohdat. Jatko- tai 

lisätutkimuksen kannalta on kuitenkin suositeltavaa, että teoriaosuudessa esitelty 

vastausraportti kirjataan ympäristönäytteenoton yhteydessä. Vastausraportti olisi myös 

ohjannut näytteenottovaiheessa havainnoitavia asioita esim. näytteenottopaikasta. 

Toisaalta tulosten käsittely artikkelissa voidaan nähdä postanalytiikkana.Ks. Taulukko 

5. 

 

6.3 MRSA:n tartuntareittien kuvaus ja selvittäminen sairaalapotilaan muuttuvassa, 

elottomassa, lähiympäristössä 

 

Monissa sairaalan kontaminoitumista tarkastelevissa tutkimuksissa on taustalla 

hypoteesi, kontaminoituneen pinnan mahdollisuudesta levittää patogeeniä potilaisiin tai 

henkilökuntaan. Yhtenä tutkimuskysymyksenä olikin selvittää artikkeleissa käytettyjä 

tartuntareittien selvittämisen menetelmiä. Artikkeleissa menetelminä käytettiin kyselyjä 

välineen käyttökulttuurista, puhdistustavoista ja –tiheydestä, puhdistuksen onnistumista 

viljelynäytteiden avulla ja objektia kuljettavan henkilön liikkumisesta 

sairaalaympäristössä. Yhdessä tutkimuksessa käytettiin myös valokuvausta 

tartuntareitin havainnollistamiseen. Tartuntareittien selvittämiseen käytetyt menetelmät 

ovat esitettynä taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Tutkimuksissa käytetyt mahdollisen tartuntareitin selvitysmenetelmät. 

Tutkimuksissa käytetyt mahdollisen tartuntareitin selvitysmenetelmät: 

 

- Kysely välineen käyttökulttuurista 

- Kysely objektin puhdistamistavoista  ja -tiheydestä 

- Puhdistuksen onnistumisen selvittäminen 

- Objektia kuljettavan henkilön liikkuminen sairaalaympäristössä 

- Tartuntareitin havainnollistaminen valokuvan avulla 

 

 



44 

 

 

Elhassan & Dixon (2012) tuovat esiin kiristyssiteen tartuntareittejä useassa kohdassa 

tutkimustaan mm. kiristyssiteen näytteenottovaiheessa, kun he kuvaavat valittuja 

näytteenottokohtia. Näytteenottokohdiksi he valitsivat kohdat, jotka koskevat potilasta.  

Elhassan & Dixon (2012) tutkimuksessa käytettiin myös objektien makroskooppista 

tarkastelua. Kolmessa tutkimuksessa käytettiin bakteeriviljelynäytteenoton lisäksi 

kyselylomaketta (Elhassan & Dixon 2012, Treakle ym. 2009, Whittington ym. 2009). 

Elhassan & Dixon (2012) käyttivät tutkimuksessaan kyselylomaketta, jolla he 

selvittävät kiristyssiteen puhdistuskulttuuria sekä  käyttöikää. He myös selvittivät, 

kuinka moneen potilaaseen kiristyssidettä käytettiin päivittäin. Heidän tutkimus toi 

esiin, että kiristyssiteen puhdistuskäytänteissä oli suuria eroja. Käytettyjä menetelmiä 

olivat muun muassa kiristyssiteen kotipesu tai alkoholilla pyyhkiminen. Treakle ym. 

(2009) tutkimuksessa kyselylomakkeella koottiin tietoa muun muassa työtakin 

pesupaikasta, pesutiheydestä ja käyttöympäristöstä. Whittington ym. (2009) 

tutkimuksessa käytettiin kyselylomaketta, jossa selvitettiin stetoskoopin puhdistamiseen 

liittyviä seikkoja. He selvittivät, kuinka usein sängyn vieressä olevat stetoskoopit 

puhdistettiin ja millä menetelmällä puhdistus toteutettiin. Myös henkilökohtaisten 

stetoskooppien käytöstä esitettiin kysely. Ks. Taulukko 6. Kyselyn tulokset ovat 

tutkimuksissa esitetty hyvin lyhyesti. 

 

Treakle ym. (2009) vertasivat mikrobiologisten näytteiden ja kyselylomakkeiden tietoja  

keskenään. Vertailu toi esiin mm. että kolme MRSA:lla työtakkinsa kolonisoitunutta 

osallistujaa tapasivat potilaan aikaisemmin samana päivänä. Tämän kaltainen 

kyselylomakkeen yhdistäminen bakteriologisiin näytteisiin voi tuoda lisätietoja 

mahdollisista tartuntareiteistä ja kuvata sairaalan ympäristöjä uudella tavalla. 

Tutkimuksessa selvisi myös, että 64% tutkimukseen osallistuneista eivät olleet 

pesettäneet työtakkiansa viikkoon ja 17% eivät olleet pesettäneet työtakkiansa 28 

päivään. Objektien käyttökulttuureissa voi siis olla eroavaisuuksia.  

 

Whittington ym. (2009) tutkimuksessa selvitettiin objektien käyttöön liittyviä tekijöitä. 

Tutkimusasetelma kohdistui stetoskoopin puhdistamiseen, sen toteutustapoihin ja 

tehokkuuteen. Stetoskooppien näytteenotossa eriteltiin potilashuoneessa sijaitseva ja 

henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu stetoskooppi. Näiden tietojen avulla pystytään 

ymmärtämään paremmin mahdollisesti kontaminoituneen välineen tuomaa riskiä muille 

potilaille.  



45 

 

 

Tartuntareittien visuaalinen tarkastelu tuli myös yhdessä tutkimuksessa esille. Kotsanas 

ym. (2008) tutkimukseen liitettiin valokuva, joka selventää tutkimuskohteena olevaa 

välinettä sekä esittelee mahdollisen tartuntatien, kun hoitohenkilökunnan edustaja nojaa 

potilassängyn, niin että hänen avainnauha ja tunnistekortti koskevat potilassängyn 

vuodevaatteita. Ks. Taulukko 6. Valokuvassa tarkastellaan kahta tartuntareittiä: 

potilaasta välineeseen tai välineestä potilaaseen. 

 

Kaikissa tutkimuksissa ei kuitenkaan tuoda tartuntareittejä tarkemmin esille. Kohn ym. 

(2009) tutkimusartikkelin pohdintaosiossa mainitaan kravattien olevan mahdollinen 

tartuntareitti. Itse tartuntaa ei kuvata tai selvitetä tarkemmin. Tambekar ym. (2008) 

puolestaan tuovat tartuntareittien tarkastelun esille omassa pohdinnassaan kuvaillen   

matkapuhelinten mahdollisia kontaminoitumisreittejä esimerkiksi kontaminoituneiden 

käsien kautta. Schroeder ym. (2009) tutkimuksessa tuodaan kirjallisuuden avulla esiin 

välineiden mahdollista osuutta toimia bakteerien tartuntatienä.  
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7. TUTKIMUKSEN EETTISET NÄKÖKOHDAT JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Tämä pro gradu -tutkielma toteutettiin Tutkimuseettisen toimikunnan kirjaamien 

tutkimuksen hyviä käytäntöjä noudattaen (Tutkimuseettinen toimikunta 2002) ja 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmäkirjallisuuden  mukaisesti (Gerrish & 

Lacey 2010, Hirsjärvi ym. 1997, Polit & Beck 2010). Hyvään tieteellisen käytäntöön 

pyrittiin rehellisyydellä, yleisellä huolellisuudella ja tarkkuudella tutkimustyön eri 

vaiheissa. Toisten tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukaiseen huomiointiin pyrittiin 

mm. tarkalla lähdeluettelolla ja selkeillä lähdemerkinnöillä. Hyvään tieteelliseen 

käytäntöön kuuluvat tutkimuksen suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin 

yksityiskohtaisuus. (Tutkimuseettinen toimikunta 2002).  

 

Tutkimuksen toistettavuuteen ja luotettavuuteen pyrittiin tutkimuksen kaikissa 

vaiheissa. Artikkelihakutulosten  luotettavuuteen pyrittiin myös tietokantojen hyvällä 

hallinnalla ja hakusanojen suunnittelulla. Tietokantojen käytöstä ja hakusanojen 

valinnasta konsultoitiin Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan informaatikkoa. 

Tutkija harjoitteli elektronista aineistohakua ennen varsinaista artikkelihakua.  

 

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen kuuluu artikkelihakujen tarkka kuvaus, jotta 

hakutulokset olisivat toistettavissa. Tässä tutkimuksessa käytettiin vain elektronista 

aineistohakua. Elektronisen aineistohaun vaiheet on pyritty kirjaamaan tarkasti ja 

hakujen vaiheita on havainnollistettu kuvion avulla. Artikkelien valintaa koskevat 

sisäänottokriteerit suunniteltiin etukäteen kirjallisuuden pohjalta.  Kriteerit kirjattiin 

raporttiin erillisen otsakkeen alle, jotta niiden tarkastelu olisi helppoa tutkimuksen 

lukijalle. Tutkimukseen valitut artikkelit sekä poisrajatut artikkelit tallennettiin 

hakutietokantoihin sekä RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan mahdollista myöhempää 

tarkastelua varten. Raportissa on pyritty kirjaamaan tutkimuksen eri vaiheet tarkasti. 

 

Tämän tutkielman luotettavuuteen voivat vaikuttaa artikkelivalintojen subjektiivinen 

valikoitumisriski, kieliharha, julkaisuharha sekä aineistohaun toteuttaminen pelkästään 

elektronisella aineistohaulla. Tutkimukseen sisäänotettujen artikkelien valinnan teki 

tutkija yksin. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksen teossa suositellaan ainakin kahden 
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tutkijan käyttöä artikkelivalinnoissa. Yhden tutkijan valitessa artikkeleita  saattaa  

tutkimukseen valikoituihin artikkeleihin vaikuttaa ns. subjektiivinen valikoitumisriski. 

Artikkelien otsakkeiden ja tiivistelmien lukuvaiheissa tutkija pyrki poisrajauksessa 

varovaisuuteen.  

 

Artikkelihaut rajattiin suomen ja englanninkielisiin artikkeleihin. Artikkelihakujen 

rajaus tiettyyn kieleen voi johtaa kieliharhaan, sillä muilla kielillä julkaistut tämän 

tutkimuksen kannalta oleelliset tutkimukset, jäävät  löytymättä. Julkaisuharhan 

mahdollisuus on myös olemassa. Negatiiviseksi koettuja tutkimustuloksia ei välttämättä 

julkaista ja julkaisemattomien tutkimusten löytyminen on vaikeaa. Tutkimuksen 

luotettavuuteen voi myös vaikuttaa aineistohaun rajaaminen pelkkään elektroniseen 

aineistohakuun. Manuaalisen aineistohaun avulla olisi voinut löytyä tutkimuksen 

sisäänottokriteereihin sopivia tutkimusartikkeleita. 
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8. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

 8.1 Infektioiden torjunta osana kliinistä laboratoriotiedettä ja muita terveystieteitä 

 

Suomen Terveydenhuoltolain 1. luvun 8. § mukaan: Terveydenhuollon toiminnan on 

perustuttava näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon 

toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. (1326/2010.) 

Infektioiden torjunta kuuluu osaksi laissa määriteltyä laadukasta, turvallista ja 

asianmukaista toimintaa, se on osa niin potilasturvallisuutta kuin 

työntekijäturvallisuutta. Kliinisille laboratorioille suunnatun EN ISO 15189 (2007) 

standardin mukaan kliinisten laboratorioiden tehtäviin kuuluu tuottaa diagnoosia 

tukevaa tietoa ja mm. hoitaa sekä estää sairauksia ja edistää terveyttä. 

 

Elottomanympäristön osuus HAI:n taustalla on herättänyt jo pitkään kansainvälistä 

huomiota mm. ympäristön kontaminoitumiseen kohdistuneissa tutkimuksissa eri 

terveystieteiden erikoisalojen kansainvälisissä, tieteellisissä julkaisuissa niin kliinisen 

laboratoriotieteen (mm. Hemsley ym. 2010, Ng ym. 2011, Williams & Davis 2009) kuin 

radiografia-tieteen (mm. Boyly ym. 2010, Kim ym. 2012, Shelly ym. 2011) sekä eri 

ammattialojen edustajien keskuudessa (mm. Kim ym. 2010). Sairaalaympäristön 

merkityksen ajankohtaisuus näkyy mm. sairaalaympäristön puhdistamiseen liittyvässä, 

valmisteilla olevasta Cochrane-suosituksessa, joilla pyritään yhtenäistämään 

sairaalaympäristön puhdistamiskäytänteitä (López-Alcalde ym. 2011), kotimaisessa 

infektioiden torjunnan alan julkaisuissa (Hietaniemi & Einimö 2013), kotimaisissa 

hankkeissa (Enbom ym. 2012, Salmi ym. 2012,) sekä tuoreessa kirjallisuudessa kuten 

mm. European manual of clinical microbiology (2012) teoksessa, jossa käsitellään 

sairaalan elottoman ympäristön mikrobiflooran määrittämistä.  

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa kuvattiin sairaalapotilaan muuttuvan lähiympäristön 

MRSA-reservuaareja. Tutkimuksessa sairaalapotilaan muuttuvalla lähiympäristöllä 

tarkoitetaan sairaalan henkilökunnan mukana kantamien objektien muodostamaa 

muutosta sairaalapotilaan lähiympäristössä. Objektien läsnäolo potilashuoneessa 

muuttaa sairaalapotilaan lähiympäristöä ainakin hetkellisesti. Henkilökunnan kantamat 

objektit tulevat potilaan lähiympäristöön erilaisissa hoito- ja tutkimustilanteissa.  
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Tämä pro gradu -tutkielma on kirjoitettu kliinisen laboratoriotieteen näkökulmasta. 

Liikanen (2009) pohtii teoksessaan Kliininen laboratoriotiede, mitä näyttöön perustuva 

kliininen laboratoriotoiminta voisi olla. Liikasen mukaan näyttöön perustuva kliininen 

laboratoriotoiminta on tutkimustietoon perustuvaa toimintaa kliinisen laboratoriotieteen 

alueella esimerkiksi laboratorioasiakkaiden ohjauksessa ja näytteiden ottamisessa. 

(Liikanen 2009.) Tutkimustiedon käyttö on perustana näyttöön perustuvalle toiminnalle. 

Laboratoriotutkimuksen näytteenoton esimerkiksi verinäytteenoton tai EKG:n oton voi 

suorittaa mm. laboratoriohoitaja, bioanalyytikko, sairaanhoitaja tai joku muu työhön 

koulutuksen saanut henkilö sairaanhoidon erityisvastuualueesta tai valtiosta riippuen. 

Näytteenottovaiheessa potilaan lähiympäristöön tuodaan useita erilaisia objekteja, joista 

monet siirtyvät seuraavaan potilaskontaktiin. Tämä pro gradu -tutkielma voidaan nähdä 

osana näyttöön perustuvaa kliinistä laboratoriotoimintaa.  

 

Terveydenhuollon tutkimuskohteiden rajaaminen tiettyyn tieteenalaan ei ole aina 

yksiselitteistä. Moni tutkimuskohde voi soveltua hyvin eri terveystieteiden alalle. 

Terveydenhuollossa korostuukin moniammatillisuus monessa toiminnassa. 

Moniammatillisuuden näkökulmasta voidaankin puhua näyttöön perustuvasta 

terveydenhuollosta. Tämä tutkielma kuuluu näyttöön perustuvaan terveydenhuoltoon ja 

se on kirjoitettu kliinisen laboratoriotieteen asiantuntijuutta käyttäen.  

 

8.2 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineiston tarkastelu 

 

Tämä systemaattinen kirjallisuuskatsaus rajattiin sairaalaympäristöön. Tutkimuksen 

elektronisen aineistohaun aikana tutkija löysi tutkimuksia, jossa oli tutkittu erilaisten 

ympäristöjen kontaminoitumista MRSA:lla mm. pitkäaikaishoitolaitosten (Gaspard ym. 

2009), yksittäisten klinikoiden (Otter ym. 2011) ja  ambulanssien (Eibicht & Vogel 

2011) MRSA-reservuaareja. Käsite sairaalaympäristö ei ollut aina ongelmaton. 

Sairaalan tai hoitokodin määritelmät kansainvälisessä kontekstissa voivat poiketa 

kotimaisista määritelmistä.  

 

Erilaisten objektien tarkastelu kansainvälisessä tutkimuksessa ei ole aina yksikertaista 

mm. erilaisten toimintakulttuurien takia. Kohn ym. (2009) Malesiassa tehdyssä 

tutkimuksessa tutkittiin lääkäreiden kravatteja. Työvaatteiden luonteessa on myös 
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erilaisia käsityksiä eri kulttuureissa. Myös sairaalaympäristön ja erilaisten objektien 

puhdistamisessa on erilaisia toimintatapoja ja mm. Suomessa sairaalan puhtaudesta 

vastaavat laitoshuoltajat ja välineistä vastaavat välinehuoltajat ovat koulutettuja 

tehtäviinsä.  

 

Katsauksen yhtenä taustatekijöinä huomioitiin MRSA-prevalenssia. Katsaukseen 

valituissa tutkimuksissa ei tuotu selvästi esiin tutkittavan alueen MRSA-prevalenssia. 

MRSA:n esiintymisessä voi olla isojakin eroja eri alueiden välillä. Potilaiden MRSA-

kantajuus voi puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon sairaalaympäristössä esiintyy 

MRSA:ta.  

 

Katsauksen sisäänottokriteereihin kuului, että tutkimuksessa oli osoitettu MRSA:n 

läsnäolo objektissa. Katsauksesta rajautuivat pois tutkimukset, joissa MRSA:ta ei 

esiintynyt tutkitussa objektissa. Tämän seurauksena tästä katsauksesta on jäänyt pois 

useita tutkimuksia, joissa on osoitettu ettei erilaisissa objekteissa esiinny MRSA:ta. 

Näissä tutkimuksissa on voitu osoittaa, ettei esim. tässä katsauksessa kontaminoiduiksi 

osoitetuissa objekteissa esiinny MRSA:ta. Tämän tutkimuksen yhtenä 

tutkimuskysymyksenä oli kuitenkin kuvata mahdollisia MRSA-reservuaareja, eikä 

kuvata MRSA-reservuaarien kokonaistilannetta. 

 

Tämän tutkimuksen katsaukseen valittiin seitsemän alkuperäistutkimusta. Valituissa 

tutkimuksissa oli tutkittu niin henkilökunnan tutkimusvälineissä kuin 

henkilökohtaisessa omaisuudessa tai henkilökohtaisessa käytössä olevia objekteja. 

MRSA:ta esiintyi seuraavissa objekteissa: kiristyssiteissä, stetoskoopeissa, 

avainnauhoissa ja henkilötunnistekorteissa, työtakeissa, lääkäreiden kravateissa sekä 

matkapuhelimissa. Objekteissa MRSA-löydökset vaihtelivat 3,3%-32% välillä. Tämä 

katsaus tuo esiin, että MRSA:ta esiintyy sairaalapotilaan muuttuvassa, elottomassa 

lähiympäristössä, erilaisilla alueilla, erilaisissa objekteissa. Tätä tietoa voidaan käyttää 

hyväksi suunniteltaessa objektien puhdistukseen ja huoltoon liittyviä käytänteitä. Tieto 

erilaisten objektien kontaminoitumisesta voi myös tuoda esiin ohjeistuksen tarvetta 

erilaisten objektien puhdistamiselle, joiden puhdistamiseen ei ole aikaisemmin 

kiinnitetty huomiota. 

 



51 

 

 

Katsaukseen valittujen tutkimusten laboratoriotutkimusprosessien heterogeenisuus tekee 

tutkimusten vertailun mm. MRSA-löydösten vertailun haasteelliseksi. Yhtenäiset 

näytteenottotavat, näytteen kuljetus ja -säilytys käytännöt, rikastusviljelyn käyttö ja 

yhtenäiset analyysimenetelmät tekisivät tutkimusten vertailun kansainvälisessä 

kontekstissa luotettavammaksi. Kaikissa tutkimuksissa ei selvitetty tarkasti 

laboratoriotutukimusprosessin eri vaiheita. Taustalla voi olla useita seikkoja: käytänteitä 

ei ole vakioitu, osa käytänteistä voi olla vakiintuneita ja niiden kirjaamista 

tutkimusartikkeliin ei ole koettu tärkeäksi tai artikkelin sallittu pituus on rajoittanut 

artikkeliin valittuja aiheita. Useissa tutkimukseen valituissa artikkeleissa tutkimus oli 

kohdistettu myös muihin patogeeneihin, joka on puolestaan vaikuttanut myös valittuihin 

menetelmiin. Laboratoriotutkimusprosessin vakioiminen mahdollistaisi tutkimusten 

luotettavan vertailun. Tutkimuksissa ei ole otettu kantaa analyysivaiheiden 

laaduntarkkailulle. Tätä voidaan pitää yleisenä käytäntönä ja siksi tämä osuus on 

saatettu jättää mainitsematta. Laaduntarkkailu koko laboratoriotutkimusprosessissa on 

tärkeä osa laboratoriotoimintaa. Ympäristöolosuhteiden kirjaaminen näytteenoton 

yhteydessä voisi myös toimia yhtenä tutkimusten vertailtavuutta lisäävänä tekijänä ja 

voisi tuoda lisätietoa ympäristön merkityksestä mm. huoneilman laadun tai 

puhdistusaineiden vaikutuksesta bakteerin osoitettavuuteen. 

  

Katsaukseen valituissa tutkimuksissa ei käytetty bakteerikantojen tyypitystä. 

Ympäristönäytteistä löytyneiden bakteerinkantojen tyypitys ja niiden vertailu sairaalan 

potilaiden bakteerikantoihin voisi tuoda lisäinformaatiota (Cimolai 2008) selvitettäessä 

ympäristön merkitystä HAI:n taustalla. Tutkimuksia, joissa on vertailtu ympäristön 

MRSA-kantoja ja potilasnäytteiden kantoja on tehty (Rohr ym. 2009).Yhtenä syynä 

tyypityksen käyttämättömyydelle voi olla esim. taloudelliset syyt.  

 

Tutkimusten otoskoot vaihtelivat 18-149 objektin välillä. Osassa tutkimuksissa 

otoskoko oli pieni. Suuret otoskoot mahdollistavat laajemmin objektien 

kontaminoitumisen selvittämisen. MRSA-löydösten merkityksen arviointi ei ole 

yksinkertaista, sillä yksikin kontaminoitunut objekti voi muuttaa usean potilaan 

lähiympäristöä yhden tunnin, yhden päivän tai viikon aikana. Osassa tutkimuksissa yhtä 

objektia oli testattu useasta eri kohdasta, eri näytteenottokerroilla. Tämä voi tuoda 

lisätietoa myös objektin mahdollisista kontaminoitumis- ja tartuntareiteistä. 
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Osassa tutkimuksissa tutkimus kohdistui useampaan osastoon (Elhassan & Dixon 

2012,Schroeder ym. 2009) ja osassa tutkimuksissa oli tarkasteltu yhtä osastoa ja siellä 

vierailevan henkilökunnan objekteja (Whittington ym. 2009) ja osassa tutkimuksissa 

tutkittiin puolestaan tiettyä ammattiryhmää (Kohn ym. 2009, Tambekar ym. 2008). 

Tutkimukset, joissa ei rajattu osasto-käsitettä koskemaan osaston omaa henkilökuntaa 

vaan sisällytettiin myös eri osastojen välillä liikkuva henkilökunta, tuovat paremmin 

esiin, miltä sairaalapotilaan muuttuva lähiympäristö voi todellisuudessa näyttää. 

Esimerkiksi Suomessa verinäytteenottaja tai EKG:n ottaja voi vierailla usealla eri 

osastolla esim. yhden tunnin tai vuorokauden aikana. Yksikin kontaminoitunut objekti 

voi kulkeutua usean potilaan lähiympäristöön. Näiden asioiden tarkastelu kuvaa 

sairaalan sisäisiä, toiminnan kautta muodostuvia ympäristöjä, kuten sairaalapotilaan 

muuttuvaa, elotonta lähiympäristöä ja millaisia tartuntareittejä toiminnan kautta 

kontaminoitunut objekti voi muodostaa. 

 

Tartuntareittien tarkastelussa tutkimuksissa käytettiin objektien käyttökulttuurin 

selvittämistä kyselylomakkeen avulla sekä valokuvausta. Kolmessa (Elhassan & Dixon 

2012, Treakle ym. 2009, Whittington ym. 2009) katsaukseen valitussa tutkimuksissa  

käytettiin kyselytutkimusta osana tutkimusta. Mm. Treakle ym. (2009) tutkimuksessa 

vertailtiin kontaminoidun objektin, työtakin, potilaskontakteja päivän aikana. Tämän 

kaltainen kyselylomakkeen yhdistäminen bakteriologisiin näytteisiin voi tuoda lisätietoa 

mahdollisista tartuntareiteistä, henkilökunnan liikkuvuudesta ja kuvata sairaalan 

ympäristöjä uudella tavalla. Samassa tutkimuksessa tuotiin myös esiin, että työtakkien 

pesemistiheydessä oli vaihteluja, mm. 17% tutkimukseen osallistuneista eivät olleet 

pesettäneet työtakkiansa 28 päivään. Objektien käyttökulttuureissa voi siis olla 

eroavaisuuksia. Valokuvauksen käyttö objektien mahdollisesti luomissa tartuntareiteissä 

havainnollistaa tutkittavan objektin ilmenemistä potilaan lähiympäristössä, muuttuvassa 

lähiympäristössä. Kotsanas ym. (2008) tutkimuksessa käytettiin valokuvaa 

havainnollistamaan avainnauhan ja henkilökortin koskemista potilaan lähiympäristöön, 

hoitohenkilön kurottuessa potilaan lähelle. Valokuvalla on havainnollistettu objektien 

luomia mahdollisia tartuntareittejä. Henkilökohtaisiksi koettujen objektien käytölle 

voidaan myös luoda ohjeistuksia, joilla työntekijöitä velvoitetaan tiettyyn, hyväksi 

osoitettuun käytäntöön. 
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8.3 Johtopäätökset 

 

- Sairaalapotilaan muuttuvan lähiympäristön mahdollisia MRSA-reservuaareja 

ovat: kiristyssiteet, stetoskoopit, avainnauhat ja henkilötunnistekortit, 

lääkäreiden työtakit, lääkäreiden kravatit sekä matkapuhelimet. Mahdollisten 

MRSA-reservuaarien löytäminen voi tuoda esiin uuden ohjeistuksen tarvetta 

liittyen mm. puhdistettaviksi koettuihin objekteihin ja puhdistuskäytänteisiin. 

 

- Tutkimuksissa käytetyt laboratoriotutkimuksen vaiheet eivät olleet yhtenäisiä ja 

tästä syystä laboratoriotulosten vertaileminen ei ole yksinkertaista. Sairaalan 

ympäristönäytteiden laboratoriotutkimusprosessin vaiheille tulisi laatia 

yhtenäiset käytännöt. Prosessiin tulisi myös sisällyttää lähete, jossa 

huomioitaisiin mahdolliset näytteen laatuun vaikuttavat tekijät mm. esitiedot 

kuten tutkitun objektin materiaali, objektin puhdistuksen ajankohta ja 

puhdistuksessa käytetyt aineet sekä analyysivaiheessa käytetyt kasvatusalustat ja 

määritysmenetelmät. 

 

- Sairaalapotilaan muuttuvan elottoman ympäristön patogeenien tartuntareittejä 

potilaaseen on selvitetty osassa tutkimuksissa (Elhassan & Dixon (2012Treakle 

ym. (2009), Whittington ym. (2009)). Objektin mikrobiologisen näytteenottoon 

on liitetty muun muassa kyselylomake, jolla on selvitetty objektin 

käyttökulttuuria kuten käyttötiheyttä, puhdistuskäytäntöjä sekä kuinka monia 

potilaita testattava objekti on kohdannut. Kyselylomake voi olla yksi keino 

selventää sairaalapotilaan muuttuvaa lähiympäristöä, miten se muodostuu sekä 

millaisia riskitekijöitä eri objektit voivat luoda. 

 

- Yhdessä katsaukseen valitussa tutkimuksessa (Kotsanas ym. 2008) käytettiin 

tartuntareitin tarkastelussa valokuvaa. Valokuvien käyttö voi tuoda 

lisäinformaatiota selvitettäessä sairaalapotilaan muuttuvaa lähiympäristöä muun 

muassa, miten muuttuva lähiympäristö muodostuu ja millaisia riskitekijöitä 

objektit voivat luoda. Kuvassa esitetään, kuinka hoitohenkilön avainnauha ja 

henkilötunnistekortti koskevat potilassänkyä hoitohenkilön kurottaessa potilaan 

lähelle. Valokuvan avulla voidaan  myös löytää uuden ohjeistuksen tarvetta 
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esim. henkilökunnan henkilökohtaisen ominaisuuden tai henkilökohtaisessa 

käytössä olevien objektien huollolle. 

 

8.4 Tutkimuksen käytettävyys ja jatkotutkimusaiheet 

  

Tämän pro gradu -tutkielman tuloksia voidaan  käyttää yleisesti erilaisten patogeenien 

tartuntareittien tarkasteluun, kun huomioiden erilaisten bakteerien ympäristössä 

selviytymisominaisuudet. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sairaalahenkilökunnan 

ohjeistuksen kehittämiseen kuten hoito- ja tutkimusvälineiden sekä henkilökohtaisen 

omaisuuden tai henkilökohtaisessa käytössä olevien objektien huoltoon esimerkiksi 

puuttuvan ohjeistuksen tarkasteluun. Tutkimus ei ole kuitenkaan tarpeeksi kattava, jotta 

sen pohjalta voitaisiin tehdä suosituksia objektien käytöstä. 

 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sairaalaympäristön puhtauteen kohdistuvien 

tutkimusten suunnittelussa, joissa halutaan tarkastella kontaminoitujen objektien 

mahdollisia tartuntareittejä.  

 

Tutkimuksessa käytettyä, potilaan muuttuvaa lähiympäristö -käsitettä voidaan käyttää 

apuna muiden toiminnan kautta muodostuneiden ympäristöjen tunnistamiseksi 

sairaalaympäristössä tai potilaan hoitoketjussa.  

 

Jatkotutkimusta tarvitaan sairaalahygieniaa tarkastelevien ympäristönäytteiden 

laboratoriotutkimuksiin parhaiten soveltuvista vaiheista kuten yhtenevistä lähetteen 

kirjaamiskäytänteistä, näytteenottotavoista, analyysimenetelmistä ja tulosten 

kirjaamiskäytänteistä. Jatkotutkimuksena tarvitaan vielä ympäristön kontaminoitumisen 

yhteyden selvittämistä HAI:n. Yhtenä jatkotutkimusaiheena voisi olla myös 

henkilökunnan sitoutuminen erilaisiin objektien puhdistuskäytäntöihin. Jatkotutkimusta 

tarvitaan myös sairaalan sisäisen toiminnan mallintamisesta, jotta voitaisiin tunnistaa 

toimintakulttuurin luomia erilaisia ympäristöjä ja tunnistaa niiden kautta muodostuvia 

riskitilanteita. 
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