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Toiminta Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa koronavirusepidemian aikana 
 

Ympäristöterveydenhuollon sektoreilla näytteenotto jatkuu toistaiseksi pääosin 
normaalien suunnitelmien mukaisesti koronavirusepidemiasta huolimatta. Tilanne 
elää kuitenkin koko ajan ja mm. zoonoosivalvontaohjelmissa on jo tehty muutoksia 
näytteenottoon. Tähän kirjeeseen Ruokavirasto, Valvira ja Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL) ovat keränneet tietoa hyväksytyille laboratorioille koronavirusepidemian 
aiheuttamista muutoksista mm. näytteenotoissa sekä viranomaisohjeita ja -linkkejä 
avuksi tilanteessa toimimiseen.  

 
Varautuminen laboratoriossa 
 

Vallitsevissa olosuhteissa on ensisijaisen tärkeää, että laboratoriot varmistavat oman 
toimintansa jatkuvuuden mm. teknisen valmiuden ja henkilöstön riittävyyden 
suhteen. Laboratoriotoiminnan häiriintyminen siten, että analyysien aloittaminen 
asetetuissa aikarajoissa vaikeutuu esimerkiksi henkilöstövajauksen tai laiterikon 
takia, on COVID19-epidemian aikana mahdollista. Laboratorioiden on suositeltavaa 
varmistaa oman häiriötilannesuunnitelmansa ajantasaisuus ja tarvittaessa 
esimerkiksi aloittaa varahenkilöstön perehdyttäminen. Laboratoriohenkilöstön välillä 
leviävien koronavirusinfektioiden välttämiseksi on suositeltavaa työskennellä vain 
pienryhmissä ja porrastetusti. Henkilöstön suojaamiseksi löytyy ohjeistusta 
esimerkiksi Työterveyslaitoksen (TTL) sivuilta (linkki alempana). TTL:n ohjetta 
jätevesityöntekijöille kannattaa noudattaa soveltuvin osin myös jätevettä tutkivissa 
laboratoriossa, jos jätevesinäytteitä käsiteltäessä on sellaisia työvaiheita, joissa voi 
tulla roiskeita tai aerosoleja. 
 
Jos laboratorio tekee näytteenottoa, pääperiaatteina on, että näytteenottaja ei 
kättele, pitää riittävän etäisyyden, vähintään 1-2 m näytteenottokohteen 
henkilökuntaan, pitää näytteenottoajan niin lyhyenä kuin on mahdollista, käyttää 
kertakäyttökäsineitä ja välttää pintojen koskettamista. Suojavarusteita käytetään 
tavanomaisen ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Koronavirusepidemiatilanteessa laboratorion on tarpeen varautua hankkimaan 
analyysit toisesta laboratoriosta. Laboratorion on tällöin varmistettava, että 
alihankintalaboratorio käyttää lainsäädännön vaatimukset täyttäviä 
määritysmenetelmiä. Laboratorio vastaa alihankituista tuloksista kuin omistaan. 
 



  2 (5) 
 Kirje  

      
 

Elintarviketurvallisuusosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo 
      9.4.2020 2653/04.02.20.10/2020  
 
 
 

 
 
 

Ruokavirasto 
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO 
Puh. 029 530 0400 (vaihde) 
ruokavirasto.fi 
Y-tunnus: 2911686-7 

Livsmedelsverket 
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET 
Tfn 029 530 0400 (växel) 
livsmedelsverket.fi 
FO-nummer: 2911686-7 

Finnish Food Authority  
P.O. Box 100, FI-00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND 
Tel. +358 29 530 0400 (switchboard) 
foodauthority.fi 
Business ID: 2911686-7 

 

Jos laboratoriolla on ongelmia tehdä laboratorioanalyysit valmiiksi sovitussa 
määräajassa, on asiasta ensisijaisesti ilmoitettava analyysin tilaajalle (asiakas). Lisäksi 
on oltava yhteydessä Ruokavirastoon. Laboratorioita pyydetään olemaan yhteydessä 
Ruokavirastoon myös, jos esimerkiksi laboratorioreagenssit/-välineet tai laitteiden 
varaosat uhkaavat loppua, tai niiden saatavuudessa on ongelmia, tai laboratorion 
normaali toiminta hankaloituu esimerkiksi merkittävien poissaolojen takia. 
Yhteystiedot Ruokavirastoon kirjeen lopussa. 
 
Hyödyllisiä linkkejä: 

• Työterveyslaitos on julkaissut työntekijöille ohjeita koronaviruksen tartunnan 
ehkäisyyn  

• Työterveyslaitoksen ohjetta jätevesityöntekijöille kannattaa noudattaa myös 
jätevesiä tutkivissa laboratorioissa 

• MMM:n ja STMn kirje vesihuollon varautumisesta koronaviruksen 
aiheuttamassa tautiepidemiassa  

• Maailman terveysjärjestö WHO:n yhteenveto koronaviruksesta talousveden 
ja jätevesien näkökulmasta  

• Kuntaliitto on antanut ohjeita ympäristöterveydenhuollon tehtävistä  
• Ruokavirasto on koonnut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

koronavirukseen liittyen 
 
THL:n ja Ruokaviraston laboratoriopalvelut koronavirusepidemian aikana 
 

THL antaa paikallislaboratorioille asiantuntija-apua vesiepidemiatilanteiden ja veden 
laatuun liittyvien ongelmatilanteiden hoitamiseen sekä toimii vesimikrobiologisten 
menetelmien tukilaboratoriona.  
 
Ruokavirastossa tehdään tällä hetkellä elintarvikemikrobiologian osalta paikallis-
laboratorioille pääsääntöisesti vain kriittisen tärkeitä tutkimuksia. Näitä ovat mm. 
ruokamyrkytystutkimukset ja ruokamyrkytyksiin liittyvät toksiinitutkimukset. 
Eläintautitartuntojen epidemiologinen tyypitys jatkuu toistaiseksi normaalisti (mm. 
salmonellatyypitykset) samoin trikiinitutkimuslaboratorioiden löytämien 
trikinellatoukkien lajin tunnistaminen. Ruokavirasto on varautunut auttamaan myös 
epidemioihin liittyvässä eläintautinäytteiden tutkimisessa. Pääsääntöisesti 
Ruokavirasto ei voi tutkia paikallislaboratorioiden tai trikiinitutkimuslaboratorioiden 
rutiininäytteitä kuten elintarvikemikrobiologisia näytteitä tai lihantarkastuksen 
yhteydessä otettuja trikiininäytteitä, mutta tilannetta harkitaan tapauskohtaisesti. 
Ongelmatapauksissa tulisi ensisijaisesti hyödyntää alihankintaa muista hyväksytyistä 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-tyontekijalle
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-jatevesityontekijoille
https://stm.fi/documents/1271139/21356044/Vesihuollon+h%C3%A4iri%C3%B6tilanteisiin+varautuminen_FINAL.pdf/1240c82f-c856-dd11-babd-a7f8699bd122
https://stm.fi/documents/1271139/21356044/Vesihuollon+h%C3%A4iri%C3%B6tilanteisiin+varautuminen_FINAL.pdf/1240c82f-c856-dd11-babd-a7f8699bd122
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19
https://www.kuntaliitto.fi/koronavirus
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/koronavirus-covid-19/
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laboratorioista. Lue lisää koronaviruksen vaikutuksista Ruokaviraston 
laboratoriopalveluihin. 

 
Talousveden laadun tarkkailu 
 

Talousvesinäytteet otetaan normaalisti näytteenottosuunnitelman mukaan. 
Näytteenottopaikkojen ja näytteenoton muutoksista on sovittava vesilaitoksen ja 
kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa. 

 
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja muissa yksiköissä, joihin pääsyä 
tartuntatautilain perusteella on rajoitettu, kannattaa keskustella esim. soittamalla 
etukäteen näytteenotosta ja riskeistä.  
 
On tärkeää jatkaa talousveden laadun valvontaa, jotta varmistutaan talousveden 
laadusta. Pohjois-Suomessa ja Lapissa on todennäköisesti lumien sulaessa 
odotettavissa hyvin merkittäviä tulvia, jotka voivat uhata talousveden laatua. 
Laitosten omavalvontaa on suositeltu lisättävän, jolloin myös talousvesinäytteiden 
määrää saattaa kasvaa. 

 
Uimaranta- ja allasvesien laadun tarkkailu 
 

Tämänhetkisen tiedon mukaan tulevaan uimarantakauteen valmistaudutaan 
normaalisti ja siten myös uimarantojen vesinäytteet otetaan normaalisti.  
 
Koronavirusepidemian aikana monet allasvesikohteet ovat suljettuina. Allasvesien 
osalta tutkiminen jatkuu normaalisti, ellei toiminnanharjoittajan kanssa ole toisin 
sovittu. Kiinniolleiden altaiden allasveden laatu on varmistettava ennen altaan 
avaamista yleisölle. 

 
Elintarvikkeiden viranomais- ja omavalvonta 
 

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tällä hetkellä lähtökohtaisesti vain 
välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit ja näytteenotot. Ruokavirasto on 
kuitenkin ohjeistanut jatkamaan ainakin seuraaviin välttämättömiksi katsottuihin 
toimintoihin liittyvää näytteenottoa: 

• ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen sekä muiden 
elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito 

• elintarvikkeiden vienti ja tuonti 
• lihantarkastus 

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-laboratoriopalvelut/usein-kysyttya-covid-19--koronaviruksen-vaikutus-laboratoriopalveluihin/
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-laboratoriopalvelut/usein-kysyttya-covid-19--koronaviruksen-vaikutus-laboratoriopalveluihin/
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• muut kunnan riskinarvioinnin perusteella tarpeellisiksi katsomat tarkastukset. 
 

Projekti "Patogeenit pakatuissa lehtivihanneksissa" on keskeytetty toistaiseksi. Jo 
otetut näytteet tutkitaan loppuun suunnitelman mukaisesti.  
 
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvontaohjelman mukainen 
tilanäytteenotto on keskeytetty, mutta näytteenotto teurastamoilla jatkuu 
normaalisti.  
 
Elintarvikealan toimijoiden omavalvontanäytteenottoon ei ole toistaiseksi ehdotettu 
muutoksia. 

 
Zoonoosivalvontaohjelmat 
 

Tällä hetkellä on voimassa seuraavat muutokset zoonoosivalvontaohjelmien 
näytteenotossa:  

 
• Salmonellavalvontaohjelman mukaiset kunnaneläinlääkärien tarkastuskäynnit 

ja niihin sisältyvät näytteenotot siipikarjatiloilla on keskeytetty; ohjelman 
mukainen toimijoiden näytteenotto jatkuu normaalisti  

• Salmonellaepäilyihin (ja muiden vastustettavien eläintautien epäilyihin) 
perustuva näytteenotto sekä rajoitusten purkamisen edellyttämä 
näytteenotto jatkuu normaalisti. 

• Salmonellavalvontaohjelman mukaisen tiloilla tehtävän broileri- ja 
kalkkunaparvien salmonellanäytteenoton ja teurastuksen välisestä ajasta 
voidaan tarvittaessa joustaa, eli aika voi olla lainsäädännössä vaadittua 
kolmea viikkoa pidempi. 

• EHEC-valvontaohjelman (maa- ja metsätalousministeriön asetus 
24/EEO/2006) mukainen näytteenotto nautateurastamoilla on mahdollista 
keskeyttää teurastamon oman harkinnan mukaan. 

• EHEC-valvontaohjelman (maa- ja metsätalousministeriön asetus 
24/EEO/2006) mukainen näytteenotto eläintiloilla positiivisen 
teurastamonäytteen jälkeen on keskeytetty. Myöskään ihmisten EHEC-
tapausten kontaktitiloja ei tutkita, ellei tutkimuksesta ole selkeää lisähyötyä 
tartunnan ehkäisyssä. 

• Kampylobakteerivalvontaohjelman (maa- ja metsätalousministeriön asetus 
10/EEO/2007) mukainen tuotantopolven broileriteurastuserien umpisuolien 
tutkiminen kampylobakteerin varalta broileriteurastamoilla on mahdollista 
keskeyttää teurastamon oman harkinnan mukaan. 
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Lisätietoja ja yhteydenotot 
  

Lisätietoja Ruokavirastosta: laboratoriot@ruokavirasto.fi / 
taija.rissanen@ruokavirasto.fi, puh. 050 574 6308 
Lisätietoja THL:sta: erikoistutkija Tarja Pitkänen, etunimi.sukunimi@thl.fi 
Lisätietoja Valvirasta: tesu@valvira.fi 

 
 
 
Jakelu Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot 
 
Tiedoksi Terveydensuojeluviranomaiset, Elintarvikevalvontaviranomaiset, 

Aluehallintovirastojen ympäristöterveydenhuollon viranomaiset, Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukset  


