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Helsingin yliopiston virologian osasto, Hyksin suu- ja leuka- 

sairauksien klinikka, THL sekä Työterveyslaitoksen ja 

sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijat ovat teh-

neet yhteistyössä ohjeen, miten toimia suun terveyden-

huollon yksiköissä epidemian aikana.  Hoitotoimenpiteet tulee suorittaa 

niin, että pisaroiden ja aerosolien muodostus minimoidaan ja aerosolien  

leviäminen ympäristöön estetään mahdollisimman tehokkaasti. Potilasta 

ja hoitohenkilökuntaa suojaavien hoitokäytäntöjen lisäksi tärkeässä roo-

lissa vastaanotolla ovat asiantunteva ja ammattitaitoinen välinehuollon 

henkilökunta sekä asianmukaisesti suunnitellut välinehuollon tilat.

Hammaslääkäriasema Helmiäisessä infektiontorjunta-
käytännöt on hiottu viimeisen päälle
Tamperelainen Hammaslääkäriasema Helmiäinen on panostanut asep-

tiikkaan ja välinehuoltoon aina instrumentteja, laitteita sekä vastaanotolla 

käytettävää vedenpuhdistusyksikköä myöten. 

”Epidemian aikana välinehuollon ja hammashoitoyksikön 

 aseptiikka- ja hygieniakäytännöt tulevat entistäkin tärkeämmiksi. Meil-

lä  Helmiäisessä kaikki hygieniakäytännöt on hiottu viimeisen päälle  

tarkoiksi, ja niitä päivitetään aina tarpeen tullen. Luonnollisesti seuraam-

me kaikkia viranomaisohjeita ja suosituksia, ja lisäksi olemme olleet aktii-

visesti yhteydessä Tampereen yliopistollisen sairaalan infektioyksikköön, 

josta olemme aina saaneet uusimmat suositukset ja ohjeistukset”, kertoo 

Helmiäisen välinehuoltaja Terhi Leppänen.

Välinehuoltaja on oman alansa ammattilainen
”Hyvin tehty välinehuolto ja hyvin tehty toimenpide takaavat sen, että po-

tilas tulee ja lähtee toimenpiteestä ainoastaan omat mikrobit mukanaan,” 

hän jatkaa.

Leppänen on oman alansa rautainen ammattilainen. Hän on työs-

kennellyt Tampereen yliopistollisen sairaalan suu- ja leukakirurgian  

poliklinikalla 11 vuotta ja erikoistunut siellä hammasinstrumentteihin. 

Lisäksi kokemusta on tullut Tampereen Hatanpään välinehuoltokeskuk-

sesta ja tekonivelsairaala Coxan välinehuollosta. Leppänen on myös kou-

luttanut välinehuoltajia, hammashoitajia ja hygieniahoitajia Tampereen 

yliopistollisessa sairaalassa ja ollut mukana asiantuntijana Opetushalli-

tuksen tekemässä hammashoidon välinehuollon verkkokoulutuksessa. 

”Koulutus on erittäin tärkeää, sillä välinehuolto on hyvin tarkkaa asep-

tisesti toteutettua työtä. Suunterveyden hoitoyksiköillä on tärkeä tehtävä 

tartuntojen torjuntatyössä. Työ on toimenpidekeskeistä, joten välineiden 

puhtaustasolle ja työskentelyhygienialle on omat tarkat vaatimuksensa. 

Lisäksi tulee tietenkin noudattaa viranomaisohjeita ja lainsäädännöllisiä 

vaatimuksia”, Leppänen kertoo. 

Välinehuolto ja instrumenttien kierto
Välinehuollon keskeinen tehtävä on puhdistaa ja desinfioida hammas-

hoidossa käytettävät välineet liasta ja mikrobeista sekä tarvittaessa  

pakata ja steriloida ne turvallisesti. Helmiäisessä on panostettu väline-

huoltoon uusimpien suositusten mukaisesti. 

Vastaanottojen aseptiikka ja välinehuollon tärkeys ovat viime kuukausina olleet paljon 
esillä koko maailmaa ravistelleen COVID-19-pandemian myötä. Hammaslääkäriasema  
Helmiäisessä asiantunteva infektiontorjunta ja välinehuolto ovat kaiken toiminnan perusta.

TEKSTI TIINA RISSANEN  KUVA DINO AZINUR

”Hyvin tehty välinehuolto ja hyvin tehty  
toimenpide takaavat sen, että potilas 
tulee ja lähtee toimenpiteestä ainoas-
taan omat mikrobit mukanaan.”
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Desinfektion ja steriloinnin jälkeen erityistä huomiota on kiinnitettävä 

välineiden käsittelyyn, kuljetukseen ja säilytykseen, jotta ne eivät konta-

minoidu ennen käyttöä. 

Helmiäisessä välinehuoltaja hoitaa keskitetysti instrumenttien nou-

don hoitohuoneista. Välinehuollon yhteydessä on steriilivarasto, josta 

instrumentit toimitetaan huoneisiin. ”Hoitohuoneissa säilytetään mahdol-

lisimman vähän tavaraa, mutta toki kaikki tarvittava. Kirurgiset huoneet 

ovat asia erikseen, koska niissä kaikki instrumentit ovat steriloituja ja pa-

kattuja”, Leppänen kertoo instrumenttikierrosta. 

Välinehuoltaja myös toimittaa käsitellyt, valmiiksi kootut instrumen-

tit hoitohuoneisiin. Näin hoitajat pääsevät keskeytyksettä keskittymään 

kliiniseen työhön.  Instrumentit noudetaan suljetuissa kannellisissa 

laatikoissa välinehuoltoon, jossa ne käsitellään välittömästi. ”Pyrin aina 

siihen, että kaikki saataisiin heti pestyä. Jos jostain syystä en pääse  

pesemään instrumentteja heti, käytän Hydragel-esikäsittelyainetta. 

Instrumentit käsitellään luonnollisesti mahdollisimman nopeasti.”

Käytössä kaikkein tehokkaimmat ja moderneimmat  
välinehuollon laitteet
Pesu- ja desinfiointilaitteiden hankinnassa on Helmiäisellä kiinnitetty eri-

tyisesti huomiota niiden kapasiteettiin, tehokkuuteen ja ergonomiaan. 

”Erityisesti tehokkuus ja toimintavarmuus ovat tärkeitä ominaisuuksia”, 

Leppänen toteaa.  

Ultraäänipesusta huolehtii Biosonicin ultaraäänipesulaite, ja Mielen 

PG 8581 -pesu- ja desinfiointikone ja isompi Steelco DS 610 -yksikkö 

käyvät välinehuollossa hiljaisen tasaisesti. Kulmakappaleiden ja turbiinien 

pesusta, desinfioinnista, öljyämisestä ja steriloinnista pitää huolen DAC 

Universal Advanced -autoklaavi. 

Steriilit pakkaukset saumataan Kaikon merkkaavalla kuumasau-

majalla. Steriloitavien välineiden on oltava puhtaita, desinfioituja ja 

kuivia. Viranomaisohjeissa on tuotu erityisesti esiin instrumenttien 

kuivaus. Helmiäisen välinehuollosta löytyy myös Mielen Steelco -kui-

vauskaappi.
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”Vaikka pesu- ja desinfiointikoneiden kuivausteho on 

hyvä, kuivauskaappi on enemmän nykypäivää. Hammas-

hoidon puolella on paljon silikonisia ja onttoja instrument-

teja, joten käytämme välillä kuivauskaappeja ihan vain 

nopeuttaaksemme instrumenttikierron rytmiä”, Leppänen 

kertoo.

Kapasiteettia sterilointiin
Aivan kuten ennen sterilointia, instrumenttien tulee olla 

kuivia myös steriloinnin jälkeen. ”Jos instrumentit ovat yh-

tään kosteita steriloinnin jälkeen, ne ovat epästeriilejä”, 

Leppänen valaisee.

Helmiäisellä sterilointiin on haluttu kapasiteettia ja te-

hokkuutta, ja siitä vastaavat Melagin vakuumiautoklaavit. 

”Olemme hankinnassa kiinnittäneet huomiota erityisesti 

autoklaavin kapasiteettiin, sterilointitehoon ja kuivauste-

hoon. Kuivaustehohan on kaiken A ja O.”

Välinehuolto on tärkeä osa hammashoitoa
Lisäksi välinehuollosta löytyy Decinfection S -veden- 

puhdistusyksikkö, joka varmistaa koko vastaan-

oton ja vastaanoton hoitoyksiköiden veden puhtau-

den. Näin pidetään huoli, että vedenlaatu on sekä  

potilaalle että hoitohenkilökunnalle turvallista ja vastaa 

viranomaisvaatimuksia.

”Täältä Helmiäisestä löytyvät kattavasti kaikki toi-

minnot. Periaatteessa täällä tehdään samat hammas-

hoidolliset toimenpiteet kuin Tampereen yliopistolli-

sessa sairaalassa. Välinehuolto on erittäin tärkeä osa 

hammashoitoa. Meidän instrumenttiemme kautta ei 

leviä mikään tauti tai taudinaiheuttaja. Kaikki instru-

mentit on pesty ja desinfioitu, kuivattu asianmukaisesti 

sekä steriloitu validoiduilla autoklaaveilla, joten kaikki 

mikrobit on tuhottu aina itiöitä myöten”, Leppänen tii-

vistää. 


