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Ajankohtaiset asiat

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

• Miten tietoja hyödynnetään? 
• Kantakokoelman käyttö, Listeria monocytogenes / Maria Simola
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Ajankohtaiset asiat
Valvonta- ja seurantaohjelmat COVID-19 -epidemian aikana:
• Maaliskuun lopussa keskeytyneet ohjelmat käynnistyneet viim. kesäkuussa
• Patogeenit lehtivihanneksissa -valvontaprojektin näytteenotto päätettiin 

käynnistää loppuvuodeksi ja päättää suunnitelman mukaisesti 31.12.2020

• Vertailulaboratorion uutiskirje ilmestyy 3 kk välein
Tilaa vertailulaboratorion uutiskirje:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/ajankohtaista/tilaa-uutiskirjeita/
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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 2019

• 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 2021

• Menestystä kuvaavan mittarin käyttöönottoa suunnitellaan
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HYVÄKSYTTY LABORATORIO

Ottaa osaa vertailututkimukseen

(Kaupallinen) vertailututkimusten 
järjestäjä                  

Laboratorioiden hyväksynnästä 
vastaava yksikkö:             

Päivittää laboratoriorekisterin 
(menetelmätiedot) 

Tulosten koonti 
FINAS:lle 
(akkreditoinnin 
pätevyysalue)

Tulosten koonti 
Ruokavirastoon 
(hyväksytyt 
menetelmät)  

Laboratoriokohtainen tiedonkeruulomake: 
hyväksytyt menetelmät

>lähetetään pyyntö vertailumittaustulosten 
toimittamisesta

 Tulosten tekninen tarkastus
 Alustavat lisätietokyselyt (puuttuvat 

tiedot, tekniset virheet lomakkeiden 
täytössä)

 Tulosten yhdistäminen (tietokanta)
 Jakaminen asiantuntijatarkastukseen

Lopulliset tulokset
(sis. korjaavat toimenpiteet 

laboratorioista) 

Tulosten 
hyväksyminen

EU-RL yhteyshenkilöt

Näyte Tulokset Raportti

Tulokset

Tiedon/materiaalin siirtyminen
Tiedonkulku tulosten ollessa riittämättömät tai epäselvät
Toimenpiteet: vahva epäily laboratorion pätevyyden vaarantumisesta



Salmonellavalvontaohjelman ja STEC (EHEC) seurantaohjelman päivitys

• Asetusuudistus tarttuvista eläintaudeista ja eläinterveydestä (EU) 2016/429
kansallisten asetusten uudistustarve

• MMM, Ruokavirasto ja teollisuus työstivät uudistuksia Salmonellan 
valvontaohjelmaan talvella 2019-2020
Päivitetty ohjelma komissiolla arvioitavana
Vaihtoehtoisten validoitujen menetelmien käyttö tulee mahdolliseksi

• MMM, Ruokavirasto ja teollisuus keskustelivat STEC seurantaohjelman 
uudistamisesta kevään ja kesän 2020 aikana

• MMM työstää molempia muutoksia säädöstasolle
Zoonoosiasetusehdotus kommenteille syksyllä 2020
voimaan keväällä 2021 6



Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista ja 

NMKL menetelmistä

7



Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

• CEN:in mikrobiologien työryhmä on järjestäytynyt uudelleen > TC 463
• Työryhmät: WG 1 "General requirements relating to PCR methods”
• WG 2 "Shiga toxin producing Escherichia coli (STEC)" 
• WG 3 "Campylobacter"

• STEC / EHEC standardit
• ISO/TS 13136:2012 uudistaminen:

• eae –geenin detektio siirretään osaan 2 (geenin seulonta rikastusliemestä ei ole 
tulevaisuudessa pakollista)

• Luonnos ISO 13136-1 osa etenee (stx –geenien detektio BPW rikastusliemestä)
• ISO 13136-2 (eristettyjen kantojen karakterisointi) > 1. luonnos vuoden loppuun 

mennessä
• Suomi osallistunut aktiivisesti

• ISO 16654:2001 E. coli O157 standardin merkitys vähenee 8



Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista
• Kampylobakteerit EN ISO 10272-1 ja -2

• Amendment 1: Inclusion of methods for molecular confirmation and identification 
of thermotolerant Campylobacter spp. and change of the performance testing of 
culture media 

• Suomi osallistunut aktiivisesti
• Mm. käyttäjälle vapaaehtoiset liitteet ISO 10272-1 ja ISO 10272-2 standardeihin 

kampylobakteerien varmistamiseksi PCR:llä (pv:istä)
• Tarvitaan vielä laboratorioiden välinen vertailututkimus

• E. coli –määritysmenetelmä ISO 16649-2 (β-glucuronidase-positive E. coli )
• Vertailukokeen suunnitelmaa viimeistellään
• Kokeista vertailutietoa maljavalun ja pintalevityksen eroista, sekä toimivuustietoa 

TBX-agarista
• Vertailuihin halutaan haastavia elintarvikematriiseja

9



Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

Klostridit
• ISO 15213-1 Microbiology of the food chain --Horizontal method for the 

detection and enumeration of Clostridium spp. -- Part 1: Enumeration of 
sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique

• ISO 15213-2 Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-
count technique

• ISO 15213-3 Part 3: Detection of Clostridium perfringens 

• Laboratorioiden välisten vertailukokeiden tuloksia analysoidaan
• DIS änestykseen kesällä 2021?
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

Esikäsittely, esirikastus
• Mikrobikriteeriasetuksen salmonella- ja STEC –tutkimukset

• Tarve määritellä prosessi- ja kasteluvedet 
• Tarve saada standardimenetelmä itujen kasteluveden esikäsittelylle

• Standardi ISO 6887-5 Preparation of test samples, initial suspension and decimal 
dilutions for microbiological examination - Part 5 Specific rules for the preparation 
of milk and milk products

• julkaistu maaliskuussa 2020

• Esirikastuksen parantaminen, harmonointi
• Esim. Listeria monocytogenes ISO 11270-1 , resepti vaikuttaa
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista
• Salmonella

• ISO/TS PWI 6579-4 Microbiology of the food chain --Horizontal method for 
the detection, enumeration and serotyping of Salmonella -- Part 4: 
Identification of monophasic Salmonella Typhimurium (1,4,[5],12:i:-) by 
polymerase chain reaction (PCR) > Suomi osallistuu aktiivisesti

• ISO/TS 6579-2: 2012 Microbiology of food and animal feed --Horizontal 
method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella -- Part 
2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique

• Käyttöaste?

• “WGS standardi” eli luonnos ISO 23418 Microbiology of the food chain —
Genomic sequencing of foodborne microorganisms —General 
requirements and guidance for bacterial genomes

• Suomi osallistunut aktiivisesti
• Edennyt DIS äänestykseen
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista
• Elatusaineiden laadunvarmistusstandardi ISO 11133

• Ryhmä työstää muutosta/virheiden korjausta ISO 11133:2014 standardiin ja sen 
käyttöalueen selventämistä.

• SC 9:n nettisivuille tulossa kantalistaus kaikista elintarvike- ja vesimikrobiologian 
testauksissa käytetyistä vertailukannoista ja elatusaineista 

• Toimintamenettelyä ei ole kuvattu selkeästi, annetaan toimivuuskriteereitä > 
Akkreditoitavissa vai ei?

• Stafylokokit: Microbiology of the food chain – Horizontal method for the 
enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and 
other species) 

• ISO 6888-1 –Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium ja 
• ISO 6888-2 Part 2: Technique using rabbit plasma fibrinogen agar medium

• Lähestyvät julkaisua > FDIS äänestysvaihe vuoden loppupuolella
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• Menetelmien validointi
• Verifiointistandardin ISO/FDIS 16140-3 soveltamisen sovittu koskevan vain 

uusia menetelmiä (ei taannehtivasti jo verifioituja menetelmiä) 
• Julkaisu tapahtuu 2020 lopussa
• Viivytys aikataulussa: siirtymäajan ohjeistus piti muokata standardin 

liitteeksi F > poistuu vuoden 2027 lopussa
• Protocol for validation of larger sample sizes in detection methods

• Näyteiden yhdistämisen validoinnin ohjeen laatiminen on aloitettu
• Toimintamallin pohjaksi on valittu ISO 16140-4
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Uutisia NMKL:n mikrobiologian työryhmästä 

Lähitulevaisuudessa valmistuvat menetelmät:
• NMKL 67 Bacillus cereus -ryhmä. Määrittäminen elintarvikkeista (referentti 

Marjaana Hakkinen)
• Menetelmän nimi muutettu: Alustava Bacillus cereus Bacillus cereus –ryhmä
• Harmonoitu ISO 7932:2004 –menetelmän kanssa
• Tärkeimmät muutokset:

• Pesäkkeet lasketaan selektiiviseltä alustalta, varmistus veriagarilla
• Jos odotettavissa alhaisia pesäkemääriä, viljely selektiiviagarin rinnalla

veriagarille, jolta pesäkkeet voi laskea
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Uutisia NMKL:n mikrobiologian työryhmästä 

Lähitulevaisuudessa valmistuvat menetelmät:
• NMKL 117 patogeeninen Y. enterocolitica. Määrittäminen elintarvikkeista

(referentti Saija Hallanvuo)
• Harmonoitu ISO 10273:2017 menetelmän kanssa

Menettelyohjeet (procedures) ja toimintaohjeet (protocols):
• Ohje PCR:n laadunvarmistuksesta: projekti etenee

Menetelmäohjeiden uusiminen:
• E. coli NMKL 125 menetelmän uusiminen etenee
• Vibrio NMKL 156 menetelmän uudistustyötä on käynnistelty
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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 Aarnio, Annukka Markkula, Anniina Jaakkonen (vv)

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

• Maria Simola: Listeriat (16.11 alkaen sijaisena Suvi Wallgren)

• Suvi Nykäsenoja: Antibioottiresistenssi

• Satu Olkkola: 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) 18



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

vertailulaboratoriotoiminta

Kiitos!
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