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Lainsäädännöllinen tausta ja ohjeet

• Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista,  

Mikrobikriteeriasetus

• Ohjeet säilyvyyskokeiden tekemiseen: 

• Toimijoille: Comission staff working document, Guidance Documen on Listeria

monocytogenes shelf life studies for ready-to-eat foods, under Regulation (EC) No 2072/2005 

of 15 November on microbiological criteria for foodstuffs. SANCO/11510/2013 draft

• Laboratorioille: EURL Lm TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT for conducting Shelf-life studie

on Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods. Version 3 of 6 June 2014 – Amendment 1 of 

21 February 2019

• EURL Lm Guidance Document to evaluate the competence of laboratories implementing 

challenge tests and durability studies related to Listeria monocytogenes in ready-to-eat 

foods. Version 2, 7 May 2018 

• EY:n referenssilaboratorio ANSES, Ranska –sivuilla ohjeita myös näytteenotosta ja 

mittausepävarmuuden laskemisesta



Lainsäädännöllinen tausta ja ohjeet

• Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset komission asetukset (EY) No 

2071/2005 soveltaminen sekä yleisiä ohjeita elintarvikkeiden mikrobiologisista 

tutkimuksista – Ohje elintarvikealan toimijoille 

Ruokaviraston ohje 4095/04.02.00.01/2020/3

• Lisäksi netistä löytyy Tuula Johanssonin diaesitykset: 

• Säilyvyysajan määrittäminen elintarvikkeille, Listeriariskin hallinta 

elintarvikeketjussa, AEL Insko seminaari 26.1.2012

• Listeria-säilyvyyskokeet, Ajankohtaista laboratoriorintamalla 13.10.2010



Säilyvyyskokeet ja HACCP –uudelleen arviointi

• tulee tehdä silloin, jos kyseessä on

• uusi tai muunneltu tuote tai tuotantoprosessi

• uusi pakkaus

• merkittäviä muutoksia raaka-aineissa tai pakkauksessa olemassa olevassa 

tuotteessa

• muutoksia tuotantolaitoksessa tai laitteissa

• sekä silloin, jos ei ao. tuotteesta ole aikaisempia säilyvyystutkimuksia

• Myyntiaikatutkimukset omavalvonnassa tarvitaan varmistamaan, että 

tuoteturvallisuus ja –laatu säilyvät hyväksyttyinä koko asetetun myyntiajan   



Säilyvyystutkimukset

• Myyntiaikatutkimukset (durability tests) luonnollisesti saastuneilla tuotteilla  

• Tarvittaisiin erittäin suuri näytemäärä, koska luonnollisesti saastuneita

tuotteita ei juurikaan ole (onneksi)

• Käytännössä omavalvontatutkimuksia esim. viimeisenä käyttöpäivänä 

• Kasvukokeet (challenge tests) siirrostetuilla tuotteilla 

• Kasvupotentiaalin määrittämiseksi toimitusketjua tuotannosta kuluttajalla 

vastaavissa lämpötiloissa vähintään viimeiseen käyttöajankohtaan

• Kasvunopeuden määrittämiseksi määritetyssä lämpötilassa (->100 pmy/g)



Miksi ja milloin tehdään listerian säilyvyyskokeita?

• L. moncytogenes -kasvukokeita tehdään tuotteille, joissa Lmo pystyy kasvamaan 

ja myyntiaika on ≥5 vrk

• Ei tarvitse tehdä, jos

• pH on ≤4,4 tai aw ≤0,92 tahi pH on on ≤5,0 ja aw ≤0,94

• tuote on pakastettu tai jäädytetty

• Elintarvikkeille on tehty lämpö- tai muu käsittely eikä uudelleen 

saastuminen käsittelyn jälkeen ole mahdollinen -> suositeltava 

lämpökäsittely L. monocytogenes 6D (70 °C 2 min tai vastaava) (ECFF 2006)

• on tieteellisesti perustelu, ettei Lmo kasva myyntiaikana 

• huomattava myös käytettyjen raaka-aineiden ikä tuotteissa, joissa Lmo voi 

kasvaa, esim. salaatti 

• Voi myös selvittää kasvua estävien tekijöiden kuten pH:n, aw:n tai lisäaineiden 

vaikutusta kasvupotentiaaliin 



Säilyvyyskokeen suunnittelu

• Toimijan tulee toimittaa labratoriolle asianmukaiset tuotetiedot ja tiedot sen 

toimitusketjun aikaisista olosuhteista: myyntiaika, pH-alue, aw, 

prosessointiparametrit, varastointi- ja kuljetuslämpötila, historiatieto listerian

esiintymisestä tuotteessa sekä tieto mahdollisista aikaisemmista säilyvyyskokeista.

• Laboratoriossa voidaan määrittää tuotteen pH ja mahdollisesti aw

• Säilyvyyskokeessa olevien tuote-erien tulee edustaa tuotanto-olosuhteiden vaihtelua

• Tieteellisten tutkimusten ja ennustavien mallien hyödyntäminen



Matriisin valinnassa huomioitavaa

• Vrt. Hanna Castron esityksessä, milloin kasvukokeet ovat tarpeen ja milloin eivät

• Jokaiselle tuotteelle ei kannata tehdä, vaan valitse raaka-ainepohjan, prosessoinnin

ja käyttötarkoituksen mukaan samantyyppisten tuotteiden muodostamasta

tuoteryhmästä mahdollisesti parhaimmat kasvuolosuhteet listerialle tarjoava tuote 

(worst case) -> kuvataan testiraportissa

• Voisiko esim. kasvukokeiden 3 erää olla saman tuoteryhmän eri tuotteita? <-

referenssilaboratorion ohje ei suosittele tätä

• Tuotteissa, joissa on useita eri raaka-aineita tai komponentteja, riskin suuruus 

määräytyy sen mukaan, missä esiintyvyys on todennäköisin ja mikä tarjoaa 

parhaimmat kasvuolosuhteet 

• Varmistuttava siitä kasvukokeeseen käytettävän matriisin listeria -negatiivisuudesta 



Kantojen valinnassa huomioitavaa

• Laboratorion kontrollikanta ja

• lisäksi 1-2 kantaa, jotka on eristetty, jos mahdollista, ao. 

tuotteesta tai tuotantoympäristöstä tai niitä mahdollisimman

hyvin vastaavista tuotteista/tuotantoympäristöistä

• Koska kyseessä on kantacocktail, ei yhden kannan 

kasvupotentiaali tai –nopeus tule esiin -> sen selvittämiseksi 

tulisi käyttää vain ao. kantaa <- ei ohjeen mukainen protokolla

• Kannat adaptoidaan kasvuolosuhteisiin ennen siirrostusta



Näytteiden siirrostaminen

• Kantasuspension laimennusta voidaan siirrostaa 

• injektioruiskulla tuotteen sisälle, esim. jauhetut tuotteet, salaatit

• tuotteen pintaan, esim. kokonaiset fileet 

• Tavoitteena (50 -) 100 pmy/g 

• Kontrollinäytteisiin ”siirrostetaan” 

steriiliä laimennusliuosta

• Pakkauksen sulkeminen siirrostamisen jälkeen tai 

• Pakattuun tuotteeseen septumin läpi,

ehjä septumi läpipistetyn päälle

Kuva: Suvi Saari



Näytemäärät ja analysointi

• 3 erää/tuote, 3 rinnakkaista, negatiiviset kontrollit 3 kpl

• Analysointi day 0 ja day end

Listeria monocytogenes kvantitatiivinen ISO 11290-2:2017

• Kannattaa analysoida 1 – 2 kertaa välilläkin -> kasvukäyrä

• Huomioitava turvallisuusmarginaali, jolloin day end on muutaman päivän suunnitellun myyntiajan 

jälkeen

• Varmistettava, etteivät näytteet ole luonnollisesti kontaminoituneita kvalitatiivisella L. monocytogenes

–osoitusmenetelmällä

Muut analyysit:

• pH, aw

• MAP –pakkauksissa kaasukoostumus

• Taustakasvuanalyysit ja negatiiviset kontrollit day 0 ja day end

• aerobit mikro-organismit 

Lisäksi tuoteryhmälle tyypilliset pilaajamikrobiindikaattorit: esim. maitohappobakteerit ja/tai 

enterobakteerit



Näytteiden säilytysolosuhteet

• Kasvupotentiaalia tutkittaessa vastaavat elintarvikkeen logistista ketjua tuotannosta

kuluttajalle vähintään viimeiseen käyttöpäivään

• Alkusäilytyslämpötila perustuu toimijan dataan, esim. 6 °C 

• Lämpötilaa nostetaan vastaamaan kuluttajan jääkaappiolosuhteita, esim. 8 - 12°C

• ANSES –esimerkki: myyntiaika 21 vrk -> 7 vrk 7 °C + 7 vrk 7 °C + 7 vrk 12 °C

• Lämpötilan seuranta tallentavilla dataloggereilla koko säilytysajan



Tulosten tulkinta

• kasvupotentiaali δ

day end median - day 0 median 

> 0,5 log10 pmy/g ->tuote voi 

toimia kasvualustana listerialle

≤ 0,5 log10 pmy/g ->tuote ei 

toimi kasvualustana listerialle



Tulosten raportointi

• Testausraportissa tulee olla asianmukaiset tuotetiedot sekä testausolosuhteita 

kuvaavat tiedot 

• Lisäksi johtopäätökset tulosten hyödynnettävyydestä ja mahdollisista rajoitteista

HUOM!

• Luonnollisissa näytteissä pitoisuus esiintyessään yleensä huomattavasti alhaisempi 

kuin kasvukokeissa käytetty siirrosteen alkupitoisuus 



Lopuksi 

• Listerian säilyvyystutkimukset eivät ole tekemätön paikka

• Valmistaudu ja suunnittele hyvin:

• Varaa aikaa riittävästi

• Varmista, että taustatiedot ovat olemassa

• Varmista tarvittavat työvälineet, riittävästi käsiä, tilaa jne. 

• Ole huolellinen

• Nauti mielenkiintoisista – vaikkakaan ei aina toivotuista – tuloksista

• Protokollaa voi soveltaa hyvin suunnittelemalla myös muille patogeeneille
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