
HYGIENIA-AUDITOINTI 

Yksikkö Helenan vk    

Pvm 18.11.2022       
Osallistujat Oksana Smirnova ja Jelena Lensu 
Anastasia=A, Josefina=J, Katarina=K, Serafima=S ja X= kaikki    

   
       

Arvioinnin kohde Toteutuu hyvin/Kehitettävää    

       

Yleiset tilat, päiväsali, ruokasali yms.      

Käsihuuhdetta tarjolla sisääntulon      

yhteydessä  X     

Käsihuuhdetta helposti saatavilla X     

       

Käsihygienian toteutuminen      

Koruttomat ja kellottomat kädet ja ranteet A,J K,S    

Lyhyet hihat X     

Lyhyet ja lakattomat kynnet, ei rakennekynsiä X K    

Suojakäsineiden oikea käyttö X     

Käsihuuhteen käyttö  X    

       

Keittiöt, soveltuvin osin palveluasuminen apukeittiöt     

Yleinen siisteys ja järjestys X     

Ei turhaa liikennettä keittiössä X     

Käsihuuhdetta saatavilla X     

Käsienpesupiste X A,J    

Suojaimet asiallisesti saatavilla (suojakäsineet) X     

Omavalvonta X     

Jääkaapin puhdistus ja huolto X     

       

Kanslia/työhuone/toimisto      

Yleinen siisteys ja järjestys X     

Käsihuuhdetta  saatavilla X     

Käsienpesupiste X     

Tietokoneiden näppäimistön, hiirten ja puhelinten puhdistus X     

       

Lääkkeenjakohuone 

Seramissa kanslian 
yhteydessä     

Yleinen siisteys ja järjestys X     

Käsihuuhdetta  saatavilla X     

Käsienpesupiste X J    

Lääkkeenjako tarvikkeet X K    

Lääkejäte  X     

Särmäisjäte X     

Lääkehuoneen lämpötilan seuranta, dokumentointi X     

Lääkejääkaapin lämpötilan seuranta, dokumentointi X     

Lääkekaappien ja -jääkaapin siisteys X     

        



      

       

Arvioinnin kohde Toteutuu hyvin/Kehitettävää    
Asukashuoneet      

Yleinen siisteys ja järjestys X      

Käsihuuhdetta  saatavilla X      

Suojaimet asiallisesti saatavilla telineet tulossa      

Roska-astia  X      

Hoitotarvikkeiden säilytys X      

Henkilökoht. hygieniatarvikkeiden säilytys X      

WC- ja pesutila      

Yleinen siisteys ja järjestys X      

Käsihuuhdetta  saatavilla X      

Käsienpesupiste X      

Vapaat tasopinnat, lavuaarit X      

Desinfioivat pesuaineet (eritetahrat) X      

Suihkupäiden ja -letkujen puhdistus X      

Suihkupäiden ja -letkujen desinfiointi X      

Suojaimet asiallisesti saatavilla telineet tulossa      

Suojaesiliinat (kk) X      

Suihkutuolit yms. Puhdistus X      

Pyyhkeet, inkontinenttisuojat, vaatteet X      

Likapyykki  X      

Roska-astia  X      

       

       

       

Huuhteluhuone Vain Anastasiassa     

Yleinen siisteys ja järjestys X      

Käsihuuhdetta saatavilla X      

Käsienpesupiste X      

Suojaimet asiallisesti saatavilla X      

Likaiset välineet huolletaan mahdollisimman       

pian  X      

Likainen ja puhdas puoli erikseen X      

Oma valvonta: pesunesteen kulutus pvm X      

Desinfioivat pesuaineet X             

       
Arvioinnin kohde Toteutuu hyvin/Kehitettävää    
Apuvälineet      

Sovittu kuka puhdistaa X      

Desinfioivat pesuaineet X      

Virtsapullojen, alusastioiden yms. Päivittäinen      

huolto  X      

       

Siivouskomero Siivouskeskus     

Yleinen siisteys ja järjestys X      

Käsihuuhdetta saatavilla X     

Käsienpesupiste X      



Pesu- ja desinfektioaineiden       

merkintä  X      

Käyttölaimennospullot X      

Käyttöturvatiedotteet X      

Siivoustekstiilien säilytys X      

Eritetahrakori X ja Oxivir WC-tiloissa      

       

Varastot: hoitotarvikkeet/vaipat/liinavaatteet      

Yleinen siisteys ja järjestys, suljettava ovi X     

Tuotteiden asianmukainen säilytys/kierto X     

       

Pyykkihuolto 

talon oma pesula, 
liinavaatteet 
ulkopuolelle pesulaan     

Yleinen siisteys ja järjestys X     

Pyykinpesukone ja pesuaineet X     

Pyykinkuivaus X     

Suojaimet asiallisesti saatavilla X     

Pesevä desinfektioaine – tiivisterenkaan puhdistukseen X     

       

Työvaatteiden pesu ja huolto      

Työaikana, työpaikalla  X      

Työantajan pesuaineet X      

       
Kuinka usein asukkaiden huoneet siivotaan? 1 x vko + 
tarv.      
Kuinka usein yleiset tilat siivotaan? laitoshuoltaja 2 x 
vko ja hoitajat päivittäin 
Muuta huomioitavaa: 

• kirurgisen suu-nenäsuojaimen oikeaan käyttöön 
huomio. Peitettävä koko nenä, ei saa olla leuan 
alla 

• Oxivir-pulloissa oli hyvin päivämäärät kirjattu, 
vielä %-pitoisuus pulloihin (3,5 %) 

• Pesulaverit olivat puhtaat  

• Katarinassa lääkkeenjakotarvikkeet omaan 
koriin, ei yhdessä toimistotarvikkeiden kanssa. 
Hoitajalla liian pitkät kynnet ja toisella hoitajalla 
oli sormus 

• Serafiman lääkejääkaappi kylmimmillään -2,2 ᵒC! 
Lääkejääkaappiin laitettiin nyt toinen mittari ja 
on seurattava johtuvatko miinusasteet 
rikkinäisestä lämpömittarista. Liian kylmiin tai 
liian lämpimiin lämpötiloihin on puututtava. 
Apukeittiön jääkaapin lämpötila +10ᵒC. Nyt 
säädettiin kylmemmälle – seurattava putoaako 
lämpötila. Kengänsuojaimia ei käytetä minkään 
infektion tai resistentin mikrobin yhteydessä, 
niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. 
Hoitajalla sormus. 

• infektioiden torjunta vaarantuu, kun talossa on 
vain yksi Deko-laite, esim. virtsapullo on 
”dekotettava” aina välittömästi käytön jälkeen –      



aikaa vievää ja infektioiden torjunnan 
näkökulmasta hieman kyseenalaista kuljettaa 
esim. likaista virtsapulloa hississä dekoon 

• jos ja kun yksikössä on vähäistä tarvetta/ käyttöä 
instrumenteille, niin on ekologisesti ja 
taloudellisesti paras vaihtoehto siirtyä 
kertakäyttöisiin instrumentteihin 

  
 


