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Salmonellavalvonta eläinten 
pitopaikoissa



Kansallinen salmonellavalvontaohjelma

• Naudat, siat, munintakanat, broilerit, kalkkunat
• Lakisääteisesti vastustettava eläintauti

• Viranomaisen näytteenotto epäilytilanteessa
• Pitopaikkaan kohdistuvat rajoitukset epäilyn tai todetun salmonellan johdosta
• Jos salmonellaa todetaan, viranomainen tekee selvityksen salmonellan 

alkuperästä ja levinneisyydestä
• Tarvittaessa viranomaisen näytteenotto kontaktipitopaikoissa

• Tutkimukset Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa
• Raportointi EFSAlle (zoonoosiraportti)

• Tietojen keruu mm. laboratorioista
• Muilla eläinlajeilla salmonella on ilmoitettava eläintauti



Salmonellalähetteet

• Suositellaan Ruokaviraston lähetettä
• Asetusten edellyttämät tiedot
• Laboratorion raportointi

• Kuukausi-ilmoitus
• Vuosi-ilmoitus

• Päivitetyt lähetteet: 
ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > 
Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > 
Yritykset > Salmonellavalvonta

• Näytteiden tutkiminen aloitettava 
96 h kuluessa näytteenotosta

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/salmonellavalvonta/


Ilmoitusvelvollisuus

Eläintautilaki 15 §
Jos eläinlääkäri epäilee tai toteaa eläimellä olevan vastustettava, 
ilmoitettava tai uusi vakava eläintauti, hänen on salassapitovelvollisuuden 
estämättä ilmoitettava asiasta kunnaneläinlääkärille tai 
aluehallintovirastolle. Ilmoitus vastustettavasta ja uudesta vakavasta 
eläintaudista on tehtävä viipymättä.
Mitä 1 momentissa säädetään eläinlääkäristä, koskee myös laboratoriota 
riippumatta siitä, onko näyte lähetetty tutkittavaksi kyseessä olevan taudin 
varalta tehtävää vai muuta tutkimusta varten.



Ilmoitus tutkimustuloksesta

• Todetusta salmonellasta tulee ilmoittaa viipymättä aluehallintovirastoon tai 
kunnaneläinlääkärille, jotta viranomaiset voivat ryhtyä lainsäädännön 
edellyttämiin toimenpiteisiin tartunnan leviämisen estämiseksi

• Viranomaisen ottamien näytteiden tuloksista on myös hyvä ilmoittaa 
viivytyksettä näytteenottajalle erityisesti, jos näytteenoton syy on 
salmonellaepäily tai näytteenotto rajoittavien määräysten peruuttamiseksi

• Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärien yhteystiedot 
ruokavirasto.fi > Henkilöasiakkaat > Eläinlääkäripalvelut

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/elainlaakaripalvelut/


Muutokset siipikarjan salmonellavalvonnan 
näytteenottoon
• MMM asetuksen 1037/2013 muutos tuli voimaan 1.8.2019

• Ohje siipikarjan salmonellanäytteenotosta
ruokavirasto.fi > Tietoa meistä > Asiointi > Oppaat ja lomakkeet > Yritykset 
> Salmonellavalvonta

• Ohje salmonellavalvontaan kuuluvien näytteiden käsittely ja koostaminen 
ruokavirasto.fi > Laboratoriopalvelut > Vertailulaboratoriotoiminta > 
Ohjeita laboratorioille > Menetelmä-, toiminta- ja työohjeet

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/salmonellavalvonta/
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/vertailulaboratoriotoiminta/ohjeita-laboratorioille/menetelma--toiminta--ja-tyoohjeet/


Sivelyulostenäyte

• Uusi, vaihtoehtoinen näytteenottotapa
• Häkeissä pidettävät parvet, jos ulostetta ei kerry riittävästi raappoihin tai 

lannankuljetusmattojen puhdistimiin
• Kerroslattiakanalat, joissa uloste poistetaan lannankuljetusmatoilla
• Sivelyulostenäyte otetaan kostutetuilla kankailla lannankuljetusmatoilta

• Jokaisen kankaan pinta-ala vähintään 900 cm2

• Näyte otetaan mahdollisimman suurelta pinta-alalta, kaikkien saavutettavissa 
olevien lannankuljetusmattojen loppupäästä

• Mattojen ja raappojen tulee olla ollut käynnissä ennen näytteenottoa
• Jokaisen kankaan molemmat puolet tulee olla ulosteen peitossa



Kerroslattiakanala

Häkkikanala



Sivelyulostenäyte

Häkeissä pidettävät parvet
• Vähintään neljä sivelyulostenäytettä (korvaa ulostenäytteet)
• Emoparven näytteet yhdistetään kahdeksi yhteisnäytteeksi
• Munintakanaparven näytteet yhdistetään yhdeksi yhteisnäytteeksi

Kerroslattiakanala
• Yksi tossupari ja vähintään kaksi sivelyulostenäytettä
• Emoparven näytteet: tossupari tutkitaan erikseen, sivelyulostenäytteet 

yhdistetään yhdeksi yhteisnäytteeksi
• Munintakanaparven kaikki näytteet yhdistetään yhdeksi yhteisnäytteeksi

Pienimuotoinen toiminta – kerroslattiakanala tai häkissä pidettävät linnut
• Kaksi sivelyulostenäytettä (korvaa tossunäytteen tai ulostenäytteen)
• Näytteet voidaan yhdistää yhdeksi yhteisnäytteeksi



Lainsäädäntö 

• Eläintautilaki 441/2013 (D 1)
• MMM asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta 843/2013 (D 3)
• MMM asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta 

1010/2013 (D 4)
• MMM asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta 1037/2013 (D 110)
• MMM asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta 1030/2013 (D 105)

https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/d-rekisteri

https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/d-rekisteri
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