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Laboratorion ja menetelmän valinta
epidemiaselvitystilanteessa



Epidemiaselvityksessä käytettävä laboratorio
Ruokaviraston nimeämä (=hyväksymä) laboratorio

Sopimuksessa huomioitava varautuminen terveysvaaratilanteisiin 
(mm. virka-ajan ulkopuolinen päivystys) 

Laboratoriolla oltava suunnitelma ja tieto, mihin se tarvittaessa lähettää näytteitä edelleen 
tutkittavaksi

Laboratoriolla vastaavat vaatimukset kuin muissakin elintarvikkeiden, 
rehujen ja eläintautien viranomaistutkimuksissa
Toimii ja on akkreditoitu EN ISO/IEC 17025 mukaisesti

Asiantuntemus, välineet ja infrastruktuuri ko. analyysien tai testien toteuttamiseen sekä 
riittävästi pätevää henkilöstöä 

Suorittaa testauksen puolueettomasti, ei eturistiriitoja virallisen valvonnan tehtävien osalta

Toimittaa viipymättä näytteiden analyysi-, testi- tai diagnoositulokset



Menetelmän valinta, art 34

• Menetelmän valinnassa tärkeää, että laboratorio tietää, minkä lain nojalla/mitä 
tarkoitusta varten näyte on otettu

• Menetelmä valitaan ensisijaisuusperiaatteiden mukaan kuten tälläkin hetkellä, 
soveltuvuus kuitenkin huomioiden:

1. Lainsäädännön mukainen menetelmä
2. CEN/ISO tai muu kansainvälisesti tunnustettu menetelmä TAI 

EU-vertailulaboratorion suosittelema menetelmä
3. Kansallisesti hyväksytty menetelmä TAI kansallisen vertailulaboratorion suosittelema 

menetelmä TAI muu validoitu menetelmä
• Menetelmä akkreditoitu ko. näytematriisille → mukautuva pätevyysalue!
• Menetelmä voi olla modifioitu - menetelmän ominaispiirteiden tulee säilyä

• Esim. teknisesti vastaavat mutta tarkemmat havaitsemistekniikat
• Viljelymenetelmissä bakteerikannan eristämismahdollisuuden tulee säilyä
• Kemiallisissa menetelmissä suorituskyky säilyy



Akkreditoimattoman menetelmän käyttö, art 42

• Akkreditoitu ja hyväksytty laboratorio voi käyttää 
akkreditoimatonta menetelmää TAI menetelmää, 
jota ei ole akkreditoitu ko. näytematriisille, 
hätätilanteessa tai jos havaitaan kehittymässä 
oleva riski

epidemiaselvitykset (?)

• Mahdollista myös jos lainsäädäntö vaatii käyttämään uutta 
menetelmää tai jos käytössä oleviin akkreditoituihin 
menetelmiin on tullut pätevyysalueen laajennusta vaativia 
muutoksia



Huomioitavaa akkreditoimattomissa 
menetelmissä (paikallislaboratoriot)

• Vaatii aina yhteistyötä viranomaisen tai vertailulaboratorion kanssa 
(=Ruokavirasto)

• Uinuvien akkreditoimattomien menetelmien käyttö tai uuden menetelmän 
käyttöönotto epidemiaselvitystilanteessa ei ole tarkoitus, vaikka valvonta-
asetus antaa mahdollisuuksia akkreditoimattomien menetelmien käytölle

• Laboratoriolla tulee ensisijaisesti olla suunnitelma analyysin hankkimisesta 
toisesta hyväksytystä laboratoriosta

• Jos Suomesta ei löydy hyväksyttyä laboratoriota, jolla olisi tarvittava 
menetelmä akkreditoinnin piirissä, yhteys Ruokavirastoon

• Laboratorio voi kuitenkin ottaa käyttöön uusia matriiseja sellaiselle 
menetelmälle, joka on jo akkreditoitu muulle matriisille



Edellytykset akkreditoimattomien 
menetelmien käytölle, art 42

• Laboratorio sijaitsee Suomessa,

• Laboratorio hakee menetelmälle hyväksynnän Ruokavirastosta (max 1+1 v.),

• Laboratoriolla akkreditoituna samantyyppinen menetelmä (esim. tekniikka),

• Menetelmä kuuluu laboratorion laadunvarmistusjärjestelmän piiriin,

• Analyysit tehdään Ruokaviraston tai kansallisen vertailulaboratorion 
valvonnassa 
→ linjaamatta mitä käytännössä tarkoittaa.



Akkreditoimattoman menetelmän käyttöönotto 
laboratoriossa ja hyväksyminen Ruokavirastossa

• Uuden näytematriisin käyttöönotto laboratorion akkreditoituun menetelmään 
epidemiatilanteessa (verifiointi/validointi)

• Kemiallisen menetelmän suorituskyky ja häiriöherkkyys selvitettävä ensin
• Mikrobiologinen menetelmä verifioitava tarkoituksenmukaisessa laajuudessa (esim. 

ympätyt näytteet)
• Jos menetelmä mukautuvassa pätevyysalueessa matriisin osalta 

→ ei tarvita ilmoitusta Ruokavirastoon
• Jos ei olla mukautuvan pätevyysalueen piirissä, ilmoitus heti Ruokavirastoon 

akkreditoimattoman menetelmän käytöstä epidemiaselvityksessä
• Menetelmän käytöstä voisi ilmoittaa myös jälkikäteen (pyhät/viikonloput)
• Tilannekuvaus 
• Tiedot verifioinnista/validoinnista ja menetelmästä sekä sen muuntelusta



Jos käytettävissä ei ole standardimenetelmää 
eikä validoitua menetelmää, art 34(3)

• Jos kyseessä on kiireellinen tapaus (epidemiaselvitys) eikä ole olemassa 
valvonta-asetuksen 34 artiklan 1. ja 2. kohtien mukaista menetelmää 
(=lainsäädännön vaatimaa menetelmää, standardimenetelmää eikä kansainvälisten 
protokollan mukaan validoitua/verifioitua menetelmää)

näytteet pääsääntöisesti lähetettävä Ruokavirastoon
Ruokavirasto pyrkii etsimään akkreditoidun menetelmän tai akkreditoidun 

laboratorion, jolla kokemusta tekniikasta tai tutkittavasta muuttujasta
Jos tällaisia ei löydy, Ruokavirastolla mahdollisuus käyttää 

validoimatonta/verifioimatonta  menetelmää
Myös hyväksytty laboratorio voi käyttää validoimatonta menetelmää 

sellaisessa analytiikassa, johon ei ole nimetty kansallista vertailulaboratoriota



Poikkeukset virallista laboratoriota koskeviin 
vaatimuksiin, art 37(6)

• Pääasiassa nämä poikkeukset eivät koske 
epidemiaselvitystilanteita

• Uusi tai erityisen epätavallinen 
analyysi/testi/diagnoosi

• Voidaan käyttää laboratoriota, joka ei täytä 
virallisen laboratorion vaatimuksia

• Edellytyksenä, että koko EU- tai ETA-alueelta ei 
löydy vaatimukset täyttävää laboratoriota

• Toimivaltainen viranomainen pyytää/tilaa 
analyysit (=Ruokavirasto?)



Ulkomaiset laboratoriot
Analyysien alihankinta



Ulkomaisen laboratorion käyttäminen, art 37
• Jos laboratoriolla tarve käyttää ulkomaista laboratoriota

• Yleensä alihankintaa → Alihankinnasta tuonnempana
• Jos viranomaisella tarve käyttää ulkomaista laboratoriota (esim. tarjouskilpailun kautta)

• Laboratorion tulee olla Ruokaviraston JA ko. jäsenmaan viranomaisen hyväksymä (EU 
2017/625)

• Asetuksen vaatimusten täytyttävä (kts. Slide 3, mm. tulosten toimittaminen viipymättä)
• Ko. jäsenmaan viranomaisen kanssa tulee sopia laboratorion auditoinneista
• Ehdotus: laboratoriota käyttävä suomalainen viranomainen toimittaa Ruokavirastoon ko. 

jäsenmaan viranomaisen päätöksen laboratorion hyväksymisestä, suunnitelman 
auditointien järjestämisestä sekä akkreditoidun pätevyysalueen ja ilmoittaa menetelmät, 
joita aiotaan käyttää virallisen valvonnan näytteille

• Ruokavirasto ei voi hyväksyä ulkomaista laboratoriota, jos se ei ole ko. jäsenmaan 
viranomaisen hyväksymä

• mm. kaupallisia laboratorioita ei joissakin Euroopan maissa ole hyväksytty virallisiksi 
laboratorioiksi 

• Onko tarvetta hyväksyä ulkomaisia laboratoriota tutkimuksiin, joita on saatavilla 
Suomesta?



Viranomaistutkimusten säännöllinen alihankinta

• Tarkoitetaan tutkimuksia,
• joita laboratorio tarjoaa viranomaiselle (vaikka harvoinkin), ja jotka eivät kuulu 

laboratorion omaan pätevyysalueeseen (Ruokaviraston tulkinta)
• joita laboratorio tarjoaa viranomaiselle ja ne säännöllisesti hankitaan toisesta 

laboratoriosta
• Alihankintalaboratorion tulee olla EU 2017/625 mukaan hyväksytty virallinen 

laboratorio ja asetuksen vaatimusten tulee täyttyä 
(huomioiden asetuksen mukaiset poikkeukset).

• Toisessa jäsenmaassa sijaitseva alihankintalaboratorio: suomalaisen laboratorion 
tulee osoittaa Ruokavirastolle vaatimusten täyttyminen eli ko. jäsenmaan 
viranomaisen päätös laboratorion hyväksymisestä virallisiin tutkimuksiin EU 
2017/625 mukaisesti ja akkreditoitu pätevyysalue

• Alihankinnasta ilmoitettava Ruokavirastoon



Viranomaistutkimusten tilapäinen alihankinta

• Vain tilapäiseen/epäsäännölliseen tarpeeseen ja omaan pätevyysalueeseen 
kuuluville tutkimuksille

• Alihankinta tapahtuu SFS-EN ISO/IEC 17025 
vaatimusten mukaisesti
(huomioiden kuitenkin asetuksen mukaiset poikkeukset
mm. akkreditointivaatimuksiin).

• Alihankintalaboratoriolta ei vaadita
EU 2017/625 mukaista hyväksyntää 
viralliseksi laboratorioksi

• Alihankinnasta ilmoitettava Ruokavirastoon



Vertailulaboratorion analyysipalvelut 
epidemiaselvitystilanteessa



Ruokavirasto on kansallinen vertailulaboratorio 
• salmonella
• kampylobakteerit
• Listeria monocytogenes
• koagulaasipositiiviset stafylokokit ja niiden toksiinit
• E. coli, myös shigatoksiinia tuottavat E. colit (STEC/VTEC)
• elintarvikevälitteiset virukset
• loiset (trikiini, Echinococcus ja Anisakis)
• mikrobilääkeresistenssi
• mykotoksiinit
• simpukoiden merelliset biotoksiinit
• raskasmetallit
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Erityisanalytiikkaa vaativat tutkimukset (1.)
Ruokavirasto, Mikrobiologia, Helsinki:
• STEC/EHEC –elintarvikenäytteet (ml. raakamaito tilalta):

• E. coli O157 (sorbitolinegatiiviset sekä sorbitolipositiiviset)
• E. coli non-O157

• Shigellat
• Streptococcus equi ssp. zooepidemicus
• stafylokokkienterotoksiinit (bakteeriviljelmät ja elintarvikenäytteet)
• Bacillus cereus, emeettinen toksiini (bakteeriviljelmät, elintarvikenäytteet) 

ja ripulienterotoksiini (bakteeriviljelmät) 
• C. botulinum elintarvikenäytteet: tutkimus alihankintana
• Muut mikrobiologiset tutkimukset, joiden analytiikkaa ei ole 

paikallislaboratorioissa
17



Erityisanalytiikkaa vaativat tutkimukset (2.)

Ruokavirasto, Virologia, Helsinki:
• Norovirus
• Hepatiitti A ja E

Ruokavirasto, BAPA, Oulu:
• Giardia ja Cryptosporidium elintarvikkeista

THL, Vesi ja terveys –yksikkö, Kuopio: 
• Giardia ja Cryptosporidium sekä virukset vesinäytteistä: 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/vesi/vesiepidemiat
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Erityisanalytiikkaa vaativat tutkimukset (3.)
Ruokavirasto, KEMIA:
• Merelliset biotoksiinit 

• Simpukat
• Mykotoksiinit: Rehut, vilja ja eläinperäiset elintarvikkeet
• Biogeeniset amiinit

Tullilaboratorio:
• Mykotoksiinit : Kasvikset ja hedelmät

• Muut kemialliset ruokamyrkytysten aiheuttajat:    
• Ruokavirasto, KEMIA tai Tullilaboratorio
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Eristettyjen bakteerikantojen säilytys

• näytteistä eristetyt, merkitseviksi löydöksiksi arvioidut bakteerikannat tulee 
tallettaa

• vähintään 5 saman lajin kantaa
• säilytys laboratoriossa: jääkaapissa noin viikon ajan, pidempiaikainen säilytys 

pakastettuna (poikkeuksena kampylobakteerikannat, joita ei saa pakastaa)
• kannat tulee lähettää Ruokavirastoon jatkotutkimuksiin mahdollisimman pian

• koskee myös elintarvikevälitteisiin epidemioihin liittyviä viruskantoja

• Valvonta: informoikaa labraa epidemianselvityksestä
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Bakteerikantojen lähettäminen Ruokavirastoon

• Ohje laboratorioille bakteerikantojen ja elintarvikenäytteiden 
lähettämisestä Ruokavirastoon (LAB 009) 

• Elintarvikkeista eristetyt Listeria monocytogenes-, EHEC/STEC-, 
kampylobakteeri- ja Yersinia -kannat lähetetään aina

• Tuotantoympäristöstä eristetyt L. monocytogenes- kannat vain 
epidemiaepäilytilanteissa

• Bacillus cereus, koagulaasipositiiviset stafylokokit, Clostridium perfringens: 
yksittäiset ruokamyrkytystapaukset, joista ei tehdä epäilyilmoitusta 
→kantoja ei lähetetä

• Bakteerikannat  lähetetään mahdollisimman pian eristämisen jälkeen 
puhdasviljelminä
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Elintarvikenäytteiden tutkimukset epidemiatilanteissa

• Ohje näytteiden tutkimisesta elintarvike- ja talousvesivälitteisessä epidemiassa 
(LAB 020)

• Elintarvikenäytteet lähetetään aina tutkittaviksi Ruokaviraston laboratorioon, kun 
taudinaiheuttaja on EHEC/STEC

• myös yksittäisissä tautitapauksissa
• näytteiden mukana tulee aina toimittaa laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 14 §:n 

mukaiset näytteen taustatiedot eli Ruokaviraston lähetteen mukaiset tiedot 
• Laajoissa epidemioissa, joissa aiheuttajana kampylobakteeri tai yersinia, näytteet 

voidaan tutkia Ruokavirastossa
• sovittava tutkimuksista Ruokaviraston laboratorion kanssa etukäteen
• epidemiaselvityksiin kuuluvat tutkimukset ovat maksuttomia
• epidemianäytteiden tutkimuksissa eristetyt bakteerikannat lähetetään 

Ruokavirastoon mahdollisimman pian
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STEC varmistus Ruokavirastossa
stx -geeni positiivisten rikasteliemien lähettäminen 

• Viranomais- ja omavalvontanäytteet (=kaikki näytteet)
• katsotaan elintarvikelain 40 §:n mukaisiksi terveysvaaraan viittaaviksi tutkimustuloksiksi
• Näytteen mukana toimittaa Ruokaviraston lähetteen mukaiset tiedot (152/2015, 14 §)

• Laboratorioiden on toimitettava kaikki alustavat positiiviset STEC-rikastusliemet 
Ruokavirastoon. Kotimaisen hyväksytyn laboratorion velvollisuutena on huolehtia, että 
myös sen ulkomailta alihankittujen STEC-tutkimusten rikastusliemet toimitetaan 
Ruokavirastoon. Taustalla on laboratorioasetuksen 14 §:n vaatimus laboratorioille 
toimittaa Ruokavirastoon terveysvaaraan viittaaviin tutkimustuloksiin liittyvät eristetyt 
mikrobikannat sekä elintarvikenäytteet. 

• Toimitus 4 vrk kuluessa rikastuksen päättymisestä jotta viljelyvarmistus ei vaarannu

• Ruokaviraston näytelähete: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-
lomakkeet/laboratoriotutkimukset/elintarviketutkimukset/mikrobiologiset-tutkimukset/
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Bakteerien jatkotyypitykset (1.)

• Serotyypitys:
• salmonella (Ruokavirasto, Kuopio), L. monocytogenes, EHEC/STEC ja Y. 

enterocolitica (Ruokavirasto, Helsinki)
• Virulenssigeenien osoittaminen PCR-menetelmällä:

• EHEC/STEC, Y. enterocolitica ja Y. pseudotuberculosis, Vibrio 
parahaemolyticus, Clostridium perfringens (Ruokavirasto, Helsinki)

• Biotyypitys (Ruokavirasto, Helsinki):
• Y. enterocolitica ja Y. pseudotuberculosis

• Salmonella – faagityypitys (THL, Suolistoinfektioyksikkö)

• Jatkotutkimuksena elintarvikkeesta voidaan tehdä tapauskohtaisesti myös 
patogeenin pitoisuuden määrittämistä
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Bakteerien jatkotyypitykset (2.) 

Genotyypitys:
Ruokavirasto ja THL vertaavat yhteistyönä elintarvikelöydöksiä 
potilaslöydöksiin

• salmonella, L. monocytogenes, STEC,  Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, 
kampylobakteeri, Streptococcus equi ssp. zooepidemicus

• kokogenomisekvensointi (WGS)
• L. monocytogenes pisimmällä validoinnissa

• harmonoidut PFGE-menetelmät korvautumassa WGS:llä: STEC, yersiniat, 
kampylobakteerit

25



KIITOS


	Epidemiaepäilynäytteiden tutkiminen�Laboratorion ja menetelmän valinta asetuksen EU 2017/625 vaatimukset huomioiden
	Laboratorion ja menetelmän valinta�epidemiaselvitystilanteessa��
	Epidemiaselvityksessä käytettävä laboratorio
	Menetelmän valinta, art 34
	Akkreditoimattoman menetelmän käyttö, art 42
	Huomioitavaa akkreditoimattomissa menetelmissä (paikallislaboratoriot)
	Edellytykset akkreditoimattomien menetelmien käytölle, art 42
	Akkreditoimattoman menetelmän käyttöönotto laboratoriossa ja hyväksyminen Ruokavirastossa
	Jos käytettävissä ei ole standardimenetelmää eikä validoitua menetelmää, art 34(3)
	Poikkeukset virallista laboratoriota koskeviin vaatimuksiin, art 37(6)
	Ulkomaiset laboratoriot�Analyysien alihankinta
	Ulkomaisen laboratorion käyttäminen, art 37
	Viranomaistutkimusten säännöllinen alihankinta
	Viranomaistutkimusten tilapäinen alihankinta
	Vertailulaboratorion analyysipalvelut epidemiaselvitystilanteessa
	Ruokavirasto on kansallinen vertailulaboratorio 
	Erityisanalytiikkaa vaativat tutkimukset (1.)
	Erityisanalytiikkaa vaativat tutkimukset (2.)
	Erityisanalytiikkaa vaativat tutkimukset (3.)
	Eristettyjen bakteerikantojen säilytys
	Bakteerikantojen lähettäminen Ruokavirastoon
	Elintarvikenäytteiden tutkimukset epidemiatilanteissa�
	STEC varmistus Ruokavirastossa�stx -geeni positiivisten rikasteliemien lähettäminen 
	Bakteerien jatkotyypitykset (1.)
	Bakteerien jatkotyypitykset (2.) 
	Dia numero 26

