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Sosiaali-ja terveyspalvelujen palvelualue 
Infektioiden torjuntayksikkö/tn   31.3.2021 

 

HYGIENIAYHDYSHENKILÖN TEHTÄVIÄ 

Käsihygienia 
 

• varmistaa, että käsihuuhteita ja käsihuuhteen käyttöön liittyviä ohjeita 
on saatavilla 

• ohjaa oikean käsihygienian toteuttamisessa 
• ohjaa henkilökuntaa noudattamaan hyvän käsihygienian edellytyksiä 

(koruttomat kädet, lakattomat ja lyhyet kynnet, ehjä iho) 
• tekee henkilökunnan käsienkatsastuksia 
• tekee käsihygienian seurantaa/ havainnointia ja raportoi niistä 

Suojaimet 

 

• varmistaa, että suojaimia on saatavilla ja niitä säilytetään oikein 
• ohjaa suojainten oikeassa käytössä. Mitä suojautuminen tarkoittaa 

tavanomaisissa, kosketus- ja pisaravarotoimissa 

Veritapaturmien 

välttäminen 

 

• varmistaa, että särmäjäteastioita on saatavilla  
• ohjaa särmäjäteastioiden oikeassa käytössä 
• ohjaa käytössä olevien turvatuotteiden käyttöä 
• huolehtii, että yksikössä henkilökunnalla on tieto, miten toimitaan 

veritapaturman sattuessa 

Aseptinen 

toiminta 

 

• arvioi ja ohjaa aseptisessa toiminnassa 
• haavanhoito 
• työjärjestys 
• asiakkaiden sijoittelu 

• ohjaa ja tarvittaessa selvittää välineiden oikean huoltomenetelmän 
valinnassa 

• ohjaa huuhteludesinfektiolaitteen (Deko) käyttöä 
• ohjaa henkilökuntaa asiakkaiden henkilökohtaisten hygieniatuotteiden 

käytössä 
• tarkkailee ja ohjaa huolto- ja varastotilojen käyttöä ja järjestystä  

Desinfektioaineet  

 

• tietää yksikössä käytössä olevat desinfektioaineet ja niiden 
käyttökohteet 

• ohjaa desinfektioaineiden käytössä 
• perehdyttää uusille työntekijöille ja opiskelijoille desinfektioaineiden 

käytön 
• ohjaa eritetahradesinfektion toteuttamista ja seuraa, että 

eritetahrapakissa on kaikki tarvittavat välineet ja oikea 
eritetahradesinfektioaine 

MRSA-epidemian 

torjunta 

• ohjaa MRSA-näytteiden otossa 
• ohjaa kosketusvarotoimien toteuttamisessa  
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Toiminta 

epidemia-

tilanteessa 

 

• tunnistaa epidemiatilanteet (epidemiana voidaan pitää jo kahta 
ajallisesti toisiinsa liittyvää tapausta) 

• on yhteydessä hygieniahoitajaan epidemiatilanteessa 
• ohjaa ja tiedottaa yksikköä epidemian hallintaan liittyvistä asiasta 
       (ohjaa henkilökuntaa rivilistan täyttämisessä, toimittaa epidemian  

        tiedot hygieniahoitajalle) 

Hoitoon 
liittyvien 
infektioiden 
seuraaminen 

• hygieniayhdyshenkilö seuraa oman yksikkönsä hoitoon liittyviä 
infektioita (esim. virtsatieinfektiot, silmätulehdukset ym.) 

• pitää yksikkönsä esimiehen ajantasalla ilmenneistä infektioista 
• ottaa tarvittaessa yhteyttä hygieniahoitajaan esiintyneiden 

infektioiden selvittämiseksi ja niiden ehkäisytoimista sopimiseksi 

Kouluttautuminen 

ja yhteistyö 

hygieniahoitajan 

kanssa 

• lukee hygieniaohjeita Tampereen kaupungin hygieniaohjeista Tasku-
hygieniaohjeistus välilehdeltä tai TAYS:n verkkosivuilta  

• osallistuu hygieniayhdyshenkilöiden tapaamisiin ja koulutuksiin 
• jakaa koulutuksista ja hygieniaohjeista saatuja tietoja yksikössä 

Uusien 

työntekijöiden 

perehdytys 

(hoitajat, 

laitoshuoltajat, 

lääkärit  ja 

opiskelijat) 

• perehdyttää tavanomaisten varotoimien toteutuksesta (käsihygienia, 
suojainten käyttö, veritapaturmien välttäminen, aseptinen toiminta, 
eritetahradesinfektio) 

• huuhteludesinfektiolaitteen käyttö 
• yksikön käytössä olevat desinfektioaineet ja niiden käyttötarkoitukset 
• varotoimikäytännöt 
• opastaa tutustumaan hygieniaohjeisiin(Tasku/Tays)  

 
 


