
Liite 1k. Työhygienia-ohjeistus 

Hygieniaohjeistus 

Työhygienia 
Käsittelytilat ja toiminta on suunniteltava siten, että teurastus voidaan suorittaa mahdollisimman 
hygieenisesti. Ruhojen ja työvälineiden tarpeetonta koskettelua on vältettävä. Laitteiden ja välineiden 
puhtaus tarkistetaan silmämääräisesti ennen töiden aloittamista ja tarvittaessa välineet pestään ennen 
käyttöönottoa. Paljaiden ruhojen tai elinten kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat ja välineet on pidettävä 
puhtaina myös teurastuksen aikana. Nyljettyjen ruhojen ja elinten kanssa kosketuksiin käytettäviä 
työvälineitä, laitteita tai astioita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Teurastamon työvälineissä, kuten 
puukoissa ja laatikoissa, käytetään värikoodausta erottamaan elintarvikekäyttöön ja muuhun käyttöön 
suunnatut välineet. 

Teurastamosalissa ei saa tupakoida, ruokailla eikä sinne saa päästää lemmikkieläimiä, eikä ulkopuolisia 
henkilöitä. 

Kädet, työvälineet ja muut varusteet puhdistetaan säännöllisesti. Kädet ja työvälineet pestään lämpimällä 
vedellä jokaisen työvaiheen jälkeen. Työvälineet desinfioidaan sterilaattorissa, jossa on vähintään 82-
asteinen vesi. Jos on tarvetta laskea työvälineet käsistä, ne sijoitetaan sterilaattoriin. 

Käsihygienia 
Kädet pestään aina ennen kuin ryhdytään töihin sekä myös tauon, tupakoinnin, wc:ssä käynnin, 
aivastamisen tai niistämisen jälkeen. Käsien kuivaamiseen käytetään aina kertakäyttöisiä pyyhkeitä. 
Kangaspyyhkeet kostuvat ja likaantuvat nopeasti ja kädet likaantuvat uudelleen niitä kuivattaessa. 

Pakkaamatonta lihaa käsittelevällä henkilöllä ei saa olla käsissään koruja, kelloa, laastareita tai muuta, jotka 
voivat kerätä likaa ja olla vaikeasti puhdistettavissa. 

Pienet infektoitumattomat haavat voidaan suojata siteellä tai laastarilla, jos käytetään kertakäyttöisiä 
suojakäsineitä. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa aina kun käsitellään pakkaamatonta lihaa. 
Käytettäessä suojakäsineitä, niiden puhtaudesta on huolehdittava ja ne on vaihdettava riittävän usein. 

Täydellinen käsienpesuohje: 
1. Jos käteen on unohtunut sormus, koruja tai rannekello, ne otetaan pois.
2. Kastellaan kädet ensin lämpimällä vedellä.
3. Otetaan käsiin nestesaippuaa.
4. Hierotaan kämmeniä yhteen noin 20 sekuntia.
5. Pestään kämmenet huolellisesti myös selkäpuolelta ja sivusta. Pestään myös ranteet, sormien välit

sekä kynsien alustat.
6. Huuhdellaan kädet puhtaaksi.
7. Kuivataan kädet huolellisesti puhtaaseen, kertakäyttöiseen pyyhkeeseen.
8. Kun hana suljetaan, ei kosketeta sitä paljaalla kädellä, vaan suojataan kättä, esimerkiksi

käsipyyhkeellä. Näin hanassa olevat bakteerit eivät tartu puhtaisiin käsiin.
9. Lopuksi voi vielä hieroa tarvittaessa käsiin desinfiointiin eli puhdistamiseen tarkoitettua ainetta.

Käsihygienian kriittiset paikat: 

Käsikäyttöisen hanan kahva, wc-pöntön huuhtelukytkin, tietokoneen tai vaa´an näppäimistö, valo- tai muut 
katkaisijat, kännykkä, ovenkahvat, maneerit (nenän hieronta, korvalehtien hypistely, silmälasien asennon 
korjaaminen) 



Työvaatetus 
Teurastamolla käytetään aina erillistä, puhdasta työasua, joka koostuu kengistä, takista, housuista, hiukset 
peittävästä päähineestä, työkäsineistä sekä tarvittaessa hihansuojista ja esiliinasta. Hihansuojilla ja 
esiliinalla vähennetään muun vaatetuksen likaantumista. Työkäsineinä voidaan käyttää elintarvikekäyttöön 
tarkoitettuja puuvilla- ja kertakäyttökäsineitä. Käsineet on pestävä tai vaihdettava riittävän usein työpäivän 
aikana. Käytettävissä on myös kertakäyttöisiä esiliinoja, hihansuojia ja suojamyssyjä hiusten peittämiseen. 
Ne hävitetään aina käytön jälkeen. 

Suojavaatteilla ja työjalkineilla ei saa mennä tuotantotilojen ulkopuolelle. Teurastusvaatteita tulee säilyttää 
teurastamolla, jotta niihin ei tartu teurastamon ulkopuolelta esimerkiksi lemmikkien karvoja. Tauolle 
lähdettäessä esiliina, suojakäsineet ja hihansuojat pestään tarvittaessa ja ripustetaan niille varattuun 
paikkaan. Niitä ei saa jättää työpöydille.  

Vaaleat työvaatteet mahdollistavat lian havaitsemisen. Hyvänä käytäntönä on erottaa likaisen ja puhtaan 
puolen työntekijät suojavaatetuksen värityksellä, esimerkiksi saappaiden ja kypärän eri väreillä. 
Teuraslinjan likaiselta puolelta ei siirrytä puhtaalle puolelle ilman vaatteiden vaihtoa ja käsien ja jalkineiden 
puhdistusta. 

Työvaatteet  
Puhdistetaan päivittäin 
1. Suojavaatteet (vaaleat työtakit ja housut, hansikkaat) toimitetaan työpäivän päätyttyä pesulaan:
__________________________, jossa ne pestään vähintään +85 asteessa.
2. Työjalkineet (saappaat) desinfioidaan: __________________________ siirryttäessä sosiaalitiloista
teurastustiloihin ja toisin päin. Työjalkineet ja kypärät pestään työpäivän päätyttyä vedellä ja tarvittaessa
puhdistusaineella: ____________________.
3. Kertakäyttökäsineet, jalkinesuojat ja myssyt hävitetään talousjätteen mukana.
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