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Ajankohtaiset asiat

• Laboratorioiden menestymisen seuranta vertailumittauksissa
• Ajankohtaista lainsäädännöstä
• Ajankohtaista ISO –standardeista ja NMKL menetelmistä
• Bakteerikantojen lähettäminen Ruokavirastoon

• Miten tietoja hyödynnetään? / Maria Simola
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Laboratorioiden menestymisen seuranta vertailumittauksissa

• Ruokavirasto seuraa hyväksyttyjen laboratorioiden toimintaa osana EU:n 
valvonta-asetuksen mukaista vertailulaboratoriotoimintaa

• Ruokavirasto on käynyt läpi hyväksyttyjen laboratorioiden toimittamat 
uusimmat koosteet laboratoriorekisterissä olevien menetelmien 
pätevyyskokeissa menestymisestä vuonna 2018

• Tulokset olivat pääosin hyväksyttäviä ja osoittivat toiminnan luotettavuutta
• Poikkeavien tai puutteellisten tulosten syitä ja korjaavia toimenpiteitä 

käydään läpi yhteistyössä laboratorioiden kanssa

• Seuraava kysely toteutetaan keväällä 2020
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Mikrobikriteeriasetuksen päivitys
• Komission asetus (EU) 2019/229 (helmikuu 2019): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0229&from=FR
• Päivitys sisältää joitakin tarkennuksia standardeihin viittauksissa (vuonna 2017 

uusitut ja validoidut menetelmät) ja tuloksien raportoinnissa (presence/absence > 
detected/not detected). Mm. kokonaisbakteerit EN ISO 4833 > 4833-1 (maljavalu)

• Listerian turvallisuusvaatimus iduille (todetaan pystyvät muodostamaan kasvualustan 
Listeria monocytogenes -bakteerille)

• Vaihtoehtoisten määritysmenetelmien ja patentoitujen menetelmien käyttöä on 
tarkennettu

• Käytännössä aina validointi –ja/tai sertifiointivaatimus
• Tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen (Ruokavirasto) lupa käyttää
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista ja 

NMKL menetelmistä
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

• PCR:ään (osittain) pohjautuvat menetelmät:
• ISO 22174 (PCR perusstandardi) luonnokseen on yhdistetty (aiemman 

saman numeroisen kanssa) ISO 20837 (Sample preparation) ja ISO 
20838 (Amplification and detection). Mukaan tulee lisäksi uutena 
digitaali-PCR ja ympäristön monitorointi. Ensimmäinen luonnos saatu 
2019

• STEC standardin ISO/TS 13136:2012 uudistaminen:
• Pohditaan onko eae –geenin skreenaaminen pakollista vai vapaaehtoista?

• Kampylobakteeriryhmässä on työstetty mm. käyttäjälle vapaaehtoisia 
liitteitä ISO 10272-1 ja ISO 10272-2 standardeihin kampylobakteerien 
varmistamiseksi PCR:llä (pv:istä)
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

• Salmonellalle "ISO 6579-1:2017/AMD1" työn alla korjauksia standardissa 
havaittuja virheitä (esim. MSRV:n MgCl2 pitoisuus ja kysteiiniliuoksen 
pitoisuus) koskien. Annex D:n käyttö: muutetaan informatiiviseksi 
(vapaaehtoiseksi), jotta ei synny hämmennystä pitääkö liitettä käyttää 
pakollisesti/aina

• Ryhmä “Pre-enrichment step” haluaa yhdenmukaistaa esirikastusliemien 
(esim. BPW) toimivuuden.  Kun elatusaineen valmistaja määrittää 
toimivuuden yhdenmukaisilla kriteereillä, labra saa käyttöönsä nykyistä 
toimivammat liemet – valmistajasta riippumatta
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

• B. cereus –ryhmän bakteerien määritys (ISO 7932:2004 uusiminen)
• Muutoslehti valmistunee tämän vuoden puolella. Sisältää sisältää 

vapaaehtoisia liitteitä
• Liite C: Patogeenisuustestit cytK-1 ja cytK-2 geenien osalta. 
• Liite D: Patogeenisuustesti ces -geenille. 
• Liite E: Liikkuvuustesti B. anthracis –bakteerin poissulkemiseksi.  
• Liite F: B. thuringensis -bakteerin tunnistaminen mikroskopoinnilla

• ISO 7932:2004 uusiminen: MYP-agarin korvaaminen kromogeenisellä 
agarilla otti takaiskun kun B. cytotoxicus ei todistetusti kasvanut BCCA -
agarilla (avoin resepti Bacara -agarista)
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

• E. coli määritys (ISO 16649, β-glucuronidase-positive E. coli )
• Validointi ei saanut rahoituslupausta komissiolta, järjestettävä muulla tavoin 

tai hankaloittaa menetelmän käytettävyyttä tulevaisuudessa (uudet käyttäjät)
• Halutaan aloittaa osan 4 työstäminen pintalevitykselle (osa 2 maljavalu) > 

pintalevitys ei siis tulevaisuudessa tule mikrobikriteeriasetuksen mukaisiin 
tutkimuksiin?

• ISO 7218:2007 ”Mikrobiologian perusstandardi” uudistamistyö on 
käynnistynyt tänä vuonna virallisesti
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista
Säilyvyyskokeet:
• Project ISO 20976-1 Microbiology of the food chain – Guidelines for 

conducting challenge tests – Part 1: Challenge tests to study the growth 
potential, lag time and the maximum growth rate. Standardi on julkaistu 
maaliskuussa 2019

• ISO/PWI 20976-2 Part 2: Challenge tests to study the inactivation. 
• Mikrobien inaktivaatiokokeet eri olosuhteissa. Tulee sisältämään myös 

inaktivaatioarvojen määrittämisen ja käytön
• Toimijoita voisi kiinnostaa laboratorioiden tarjoamat tutkimukset. Valvonta 

edellyttää konkreettista näyttöä tehosta, jos mikrobeja tuhoavaa käsittelyä 
käyttämällä mielii päästä näytteenottovelvollisuudesta tuotannossa
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Mitä uutta verifioinnista ja validoinnista?
• Menetelmien verifiointi 

• ISO/FDIS 16140-3 soveltamisen sovittu koskevan vain uusia menetelmiä (ei 
taannehtivasti jo verifioituja menetelmiä) 

• julkaisu tapahtuu 2020 alussa
• Standardia sovelletaan vain validoiduille menetelmille
• Validoimattomia menetelmiä voidaan verifioida siirtymäajalla (standardin 

julkaisuhetki - 1.1.2027) valmisteilla olevan opastavan dokumentin ohjeilla
• validoimattomat vertailumenetelmät verifioidaan viidellä matriisiryhmällä
• akkreditoitujen menetelmien matriisilaajennus: uudet matriisit verifioidaan

• Jos menetelmää ei ole validoitu (laboratorioiden välisessä 
vertailututkimuksessa) vuoden alkuun 2027 mennessä, laboratorioiden 
vaihtoehtona käyttöönotossa:

• Laboratorion sisäinen validointi (ISO 16140-4)
• Osallistuminen kollaboratiiviseen testaukseen osana laboratorioverkostoa (ISO 16140-5)
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Mitä uutta verifioinnista ja validoinnista?
• Validointi ja verifiointi ISO 16140 standardisarja
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Mitä uutta verifioinnista ja validoinnista?

Verifiointi, validointi, akkreditointi
• Miltä viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion ”maailma” näyttää 2027? 

• Uuden verifiointistandardin siirtymäaika päättynyt
• Menetelmäkohtainen akkreditointivaatimus on kiristynyt (EU valvonta-asetus) 
• 15 lainsäädännön ”perusstandardimenetelmää” validoitu (tilanne vuonna 2020), 

niiden ulkopuolella nykyinen verifiointitarve muuttuisi validoinniksi
• Tietyt ruokamyrkytystutkimukset
• Valvonnan projektitutkimuspyynnöt, joissa tutkimukset tulisi tehdä akkreditoiduilla 

menetelmillä
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Mitä uutta verifioinnista ja validoinnista?

Verifiointi, validointi, akkreditointi
• Esimerkkikysymyksiä 

• Haluan laajentaa akkreditoidun menetelmän aluetta uusilla matriiseilla, mitä
ohjetta noudatan?

• Tee verifiointi opastavan dokumentin (ei-validoidut menetelmät) tai ISO 
16140-3 mukaan (validoidut menetelmät)

• Meillä on vanhastaan laaja ”elintarvikkeet” pätevyysalue, mutta meille tulee 
näytteitä matriisityypistä, jota ei ole tutkittu aikaisemmin, pitääkö verifioida?

• ISO 16140-3 ei koske taannehtivasti jo verifioituja menetelmiä ja matriiseja
• Laboratorio tulisi osoittaa pätevyytensä tutkia itselleen vieraita, etenkin 

mikrobiologisesti haastavia elintarvikematriiseja, esim. kevennetyllä 
verifioinnilla
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Uutisia NMKL:n mikrobiologian työryhmästä 

Tänä vuonna (vielä) julkaistavat menetelmät
• Shigella -viljelymenetelmä NMKL 151
• NMKL 164 E. coli O157 (“EHEC”) menetelmän uudistus

• Suomen toiveesta sovellusalueeseen on lisätty alkutuotannon näytteet

Menettelyohjeet (procedures) ja toimintaohjeet (protocols):
• Ohje PCR:n laadunvarmistuksesta: projektin tulevaisuutta pohditaan

Uudet työryhmät:
• Näytteiden yhdistäminen –seurataan myös kehitystä ISO:ssa
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B. cereus –ryhmä/Alustava B. cereus

• Ruokavirastossa havaittu aiemmin epäselvyyttä NMKL 67 käyttämisessä
• Menetelmän käyttämisestä on ohjeistettu aiemmin koskien:

• Mk-asetuksen mukaiset näytteet
• Ruokaviraston valtakunnallinen kasvisprojekti

Suositeltavien menetelmien luettelo:

• Tulkitaan: NMKL menetelmissä pesäkkeiden laskeminen tehdään selektiiviagarilta, esim. 
MYP (Mossel) tai PEMBA -> varmistus veriagarilla

• voidaan todeta bakteerin mannitolin käyttö ja lesitinaasin tuotto
• lisäksi β-hemolyysin toteaminen veriagarilla

• NMKL 67:2010 menetelmä ilmoitetaan muunneltuna kun laskenta tapahtuu 
selektiiviagarilta
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NMKL 67 (2010) uusiminen: 
Bacillus cereus –ryhmä

• Ruokavirastoon tuli kysymyksiä selektiiviagarin
käytöstä ja jopa epäilyttävistä tuloksista 

• johtunevat ISO- ja NMKL –menetelmien välisestä 
erosta (ei aihetta epäillä laboratorioiden 
pätevyyttä) 

• Ruokavirasto sai toimeksiannon NMKL:sta
selvittää NMKL 67 menetelmän 
epäselvyyttä/käyttöä 

Menetelmä ei kerro milloin ja kuinka 
selektiiviagarilta lasketaan ja varmistetaan



NMKL 67 (2010) uusiminen: Bacillus cereus –
ryhmä

Kysely käyttäjälaboratorioille elokuussa 2019
• 20 Ruokaviraston hyväksymää laboratoriota määrittää alustavan B. cereus -

bakteerin
• 15 käyttää NMKL 67:2010
• 4 käyttää ISO 7932:2004
• 2 käyttää muita menetelmiä pelkästään/lisäksi (chromogenic agar, Tempo BC)

• Kysely lähetettiin 12 laboratoriolle NMKL 67:aa käyttävälle laboratoriolle: 
kaikki vastasivat



NMKL 67 (2010) uusiminen: Bacillus cereus –
ryhmä

Käyttäjäkyselyn tuloksia:
• Suurin osa laboratorioista laskee veriagarilta, merkittävä osa laboratorioista

laskee myös selektiiviagarilta – riippuen elintarvikematriisista
• Veriagarilla taustakasvu haittaa laskentaa tietyillä matriiseilla (salaatit, 

mausteet)
• Jos siirryttäisiin kokonaan selektiiviagarin käyttöön, B. cereus –määrät 

laskisivat, mutta bakteeri ei jäisi toteamatta (esim. 
ruokamyrkytystilanteissa)



NMKL 67 (2010) uusiminen: Bacillus cereus –
ryhmä
Yhteenvetoa/pohdintaa käyttäjäkyselystä:
• Laboratoriot haluaisivat säilyttää ensisijaisen laskennan veriagarilla myös 

tulevaisuudessa
• Tietyillä matriiseilla laskennan on kuitenkin tapahduttava ensisijaisesti 

selektiiviagarilta
• Hyödyllistä tai välttämätöntä oikeiden tulosten saamiseksi
• Näitä ovat esim. salaatit ja mausteet (näytteet, joiden epäillään sisältävän 

häiritsevässä määrin taustakasvua)
• Jos tulos ei ole laskettavissa luotettavasti veriagarilta, tulisi laskea 

selektiiviagarilta



Elintarvikemikrobiologian ISO ja NMKL työ
• Suomen standardointiliitto SFS > TR 3 Mikrobiologiset menetelmät (vastuukomiteat CEN/TC 

275/WG 6, ISO/TC 34/SC 9)
• Mikrobiologinen jaosto: NMKL työ, laboratorioasiat

Jäsenet:
• Ruokavirasto: Saija Hallanvuo, pj., Marjaana Hakkinen, Satu Hakola, Annika Pihlajasaari, Maria 

Simola, Maria Nummela, Annukka Markkula, Anniina Jaakkonen 

• Tullilaboratorio: Elina Vatunen
• Helsingin yliopisto: Elina Säde, Leena Maunula
• Helena Wikman (Metropolilab Oy), Seija Pihlajaviita (Atria), Anu Surakka (Valio), Eija Kolmonen 

(Arla), Anna-Mari Alanen (KVVY), Kati Heiskanen, siht. (SFS), Tuula Pirhonen
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Haluatko mukaan vaikuttamaan menetelmien sisältöön? Ota yhteyttä Saija Hallanvuohon



Vertailulaboratorion yhteyshenkilöt
Elintarvikkeet

• Satu Hakola: Salmonella; stafylokokit ja Bacillus cereus enterotoksiinit

• Maria Aarnio: Bacillus cereus –ryhmän bakteerit

• Marjaana Hakkinen: Kampylobakteerit

• Saija Hallanvuo: E. coli mukaan lukien STEC/VTEC-bakteerit; Yersinia-bakteerit

• Anniina Jaakkonen: STEC/VTEC-bakteerit

• Maria Simola: Listeriat

• Suvi Nykäsenoja: Antibioottiresistenssi

• Katariina Pekkanen: Antibioottijäämät elintarvikkeissa (mikrobiologiset menetelmät)

Rehut ja lannoitteet

• Satu Hakola: Salmonella. E. coli ja enterobakteerit

• Maria Aarnio: Eläinperäiset proteiinit rehuissa

Eläimet ja alkutuotanto

• Sirpa Heinikainen ja Tarja Pohjanvirta: E. coli, myös VTEC/STEC-bakteerit

• Henry Kuronen: Salmonella; salmonellojen serotyypitys (myös elintarvikenäytteistä) 22



Bakteerikantojen lähettäminen 
Ruokavirastoon
Miten tietoja hyödynnetään?

mikrobiologian yksikkö, laboratorio-
ja tutkimuslinja, Ruokavirasto

Maria Simola



Kantakokoelman käyttö, Listeria monocytogenes (LM)

• Laboratoriot lähettävät elintarvikkeista eristämänsä L. monocytogenes kannat 
Ruokavirastoon (elintarvikelaki 23/2006, laboratorioasetus 14 §)

• Bakteerikantoja käytetään mm. epidemiaselvityksissä, 
kontaminaatioreittiselvityksissä, menetelmien kehittämisessä ja projekteissa
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Ruokavirastoon lähetetyt L. monocytogenes kantamäärät vuosittain



Sekvensointi Ruokavirastossa, LM

• Kokogenomisekvensointi epidemiaselvitysten työkaluna vuoden 2018 
alusta -> mahdollisuus verrata elintarvikekantoja suoraan 
potilaskantoihin yhteistyössä THL kanssa

• Kansainvälisissä epidemioissa LM sekvenssejä verrataan EU 
referenssilaboratoriosta saataviin epidemian tyyppikantojen 
sekvensseihin (potilaskannat ja jos saatavilla, elintarvikekantoja)

• Ruokavirasto on sekvensoinut 20.9.2019 mennessä
74 LM kantaa (isolaattia)



2018

• 23 LM kantaa sekvensoitu
• ST 155: 

• 4 elintarvikenäytettä (perunavalmisteita ja lihavalmisteita), 2 potilasta 
vuodelta 2018 ja 5 potilasta vuodelta 2015 samaa ryvästä

• hiljattaen uusi potilastapaus, selvitys kesken THL:ssä liittyykö uusi tapaus 
vanhoihin ryvästymiin

• ST 399:
• Kansainvälinen epidemia jossa välittäjä jäi tuntemattomaksi, yksi suomalainen 

kirjolohesta eristetty LM kanta sekvensoitiin mutta ei yhdistynyt epidemiaan



Unkarilaisen pakastemaissin välityksellä 
levinnyt LM epidemia 2017-2018

LM ST 6



2019

• 31 LM kantaa sekvensoitu 1.10 mennessä
• ST 37

• Kansallinen epidemia, välittäjä haastattelujen perusteella lihahyytelö
• Sekvensoitu 5 LM elintarvikekantaa, eivät tyyppiä ST 37

• ST 321
• Osana ST 37 epidemiaa sekvensoiduista LM kannoista kaksi on samanlaisia 

kuin loppukesällä havaittu potilastapaus, jolta eristetty tyypin ST 321 LM 
ensimmäistä kertaa Suomessa

• Tapauksen selvittäminen on alkanut Kunta-THL-Ruokavirasto yhteistyönä



2019

• ST 155
• Kansallinen epidemia, haastattelujen perusteella todennäköinen välittäjä 

graavilohi
• 8 graavilohesta eristettyä LM kantaa sekvensoitu, yksikään ei ST 155, selvitys 

jatkuu edelleen

• ST 8
• Kansainvälinen kylmäsavulohen välityksellä levinnyt epidemia
• Suomessa sekvensoitu 11 kpl ST 8 elintarvikekantaa, eivät olleet samaa 

ryvästä epidemiakantojen kanssa
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5743096/





Lisätietoja:
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/verta

ilulaboratoriotoiminta

Kiitos!
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