
HYGINET®

— Palvelu prosessien hallintaan 
ja laadun varmistamiseen
Kiillon HygiNet® on sähköinen palvelu hygieniaohjeiden laadintaa ja ylläpitoa varten. HygiNet® -palvelu 
helpottaa hygieniatason ylläpitoa, raportointia ja hygieniaohjeistuksen laadintaa.
Helppokäyttöisen ja selkeän HygiNet® -palvelun avulla hoidat vaivattomasti kaikki lakisääteiset velvoitteet 
ja löydät nopeasti hygieniasuunnitteluun liittyvät tiedot yhdestä osoitteesta. Kiillon HygiNet® -palvelu tekee 
päivittäisestä työstä helpompaa ja se kytkee hygienian luontevaksi osaksi arkea.

www.kiilto.fi

AUTOMAATTINEN 
KEMIKAALITIETOJEN 

RAPORTOINTI
Viranomaismääräysten edellyttämät 
dokumentit, käyttöturvatiedotteet ja 

tuotekortit ovat aina saatavilla.

PROSESSIEN HALLINTA
Tarkastele tuotantolaitoksesi 

prosesseja ja niiden puhtauteen 
liittyviä menetelmiä sekä ohjeita 

helposti yhdestä paikasta. 

OMAVALVONTA
Omavalvonnalla varmistetaan, että 
elintarvike, alkutuotantopaikka ja 

elintarvikehuoneisto täyttävät niille 
asetetut elintarvikemääräysten 

vaatimukset.



HAKUTOIMINNOT HELPOTTAMASSA 
ARKEA
Arjessa HygiNet® -palvelun käytettävyyttä parantaa 
etusivun hakutoiminto, jonka kautta esimerkiksi tietyn 
pesuaineen tuotetidot löytyvät nopeasti ja helposti.

Palvelun kautta myös yhteyshenkilöiden tiedot ovat 
nopeasti saatavilla ja pikanäppäimet nopeuttavat halutun 
hygieniasuunnitelman avaamista.

KAIKKI YHDESSÄ PAIKASSA
Kaikki hygieniaan liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta, on 
ajantasaista ja helposti saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. 
Tämä nopeuttaa työtä ja parantaa turvallisuutta, kun oikeat 
tuotteet ja metodit on helppo tarkastaa. 

HygiNet®  -palvelua käyttämällä voi olla varma siitä, että 
esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteista on aina viimeisin 
versio saatavilla. Lisäksi palveluun voi tallettaa raportit 
pintahygienianäytteistä, jolloin tulosten koonti, pitkäaikai-
nen seuranta ja vertailu helpottuvat.

Tutustu HygiNet® -palveluun 
-> www.kiilto.fi/ammattihygienia/hyginet

www.kiilto.fi

MITEN HYGINET® -PALVELU TOIMII?
HygiNet® helpottaa elintarviketeollisuudessa useiden eri prosessien 
hallintaa ja parantaa näin myös hygieniatasoa, huomioiden 
elintarviketeollisuuden korkeat hygieniastandardit. Viranomais-
määräysten edellyttämät dokumentit, kuten käyttöturvatiedotteet, 
tuotekortit ja kemikaaliluettelot ovat kaikki sähköisesti saatavilla ja 
tarvittaessa myös tulostettavissa.

HygiNet® -palvelusta löydät lisäksi yksityiskohtaiset menetelmäohjeet 
kohteen eri prosesseille, jolloin kuka tahansa yrityksestäsi voi nopeasti 
tarkistaa, miten laitteisto ja kalusto on tarkoitus puhdistaa ja kuinka 
usein. Ohjeet pysyvät aina ajan tasalla ja ne on helppo tarkastaa 
tietokoneelta tai puhelimesta myös matkan päällä. 

OSANA VIESTINTÄÄ JA PEREHDYTYSTÄ
HygiNet® -palvelulla on selkeä käyttöliittymä, ja jokainen joka on 
tottunut käyttämään tietokonetta ja nettiä, pystyy ottamaan palvelun 
käyttöön saman tien. HygiNet® -palvelun avulla voi myös helposti 
julkaista uutisia ja sisäisiä tiedotteita hygienia-asioihin liittyen, kuten 
uuden pesuaineen käyttökohteista ja sen oikeista menetelmistä.

Palvelussa on myös kuva- ja video-opastuksia, jotka ovat erityisen 
hyödyllisiä uuden työntekijän perehdytystilanteissa.

PALVELU, JONKA SISÄLTÖ EI 
VANHENE KOSKAAN

Palvelusta löytyy automaattisesti listautuva, 
TUKES:n ja pelastusviranomaisten vaatimukset 

täyttävä kemikaaliluettelo. 

HygiNet® -palvelu jakaa metodit, hygienia-
suunnitelmat ja käytettävät tuotteet perustuen 

tuotantolaitoksen prosesseihin. 
Kaikki dokumentit ovat helposti saatavilla.

HygiNet® -palvelussa kaikki omavalvontaan 
liittyvä tieto ja raportointi pysyy tallessa ja 

suunnitelmaa on helppo päivittää. 
Digitaalisen tiedon avulla on helppo myös 

huomata trendejä ja seurata hygienian 
toteutumista pitkällä aikavälillä.

ULKOASU
PERSONOITAVISSA

Palvelun ulkosasu on raikas ja moderni 
ja sen selkeyteen ja 

helppokäyttöisyyteen on kiinnitetty 
erityistä huomiota. 

Ulkoasu on mahdollista personoida 
asiakkaan yritysilmeen mukaiseksi.

HygiNet® taipuu niin tabletille, 
tietokoneelle kuin mobiiliin käyttäjän 

mieltymyksistä riippuen.


