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Toiminta elintarvikevälitteisissä 
terveysvaaratilanteissa (linkki)

https://pikantti.ruokavirasto.fi/pages/viewpage.action?pageId=59673354


Linkki laboratorioille (Pikantin 
työtila):
https://pikantti.ruokavirasto.fi
/display/VATIAS 

https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/VATIAS


Elintarvikevälitteinen (akuutti) terveysvaara

• Mikrobiologinen
• esim. bakteerit, virukset, alkueläimet

• Fysikaalinen
• esim. vierasesine, radioaktiivinen aine

• Kemiallinen
• esim. mikrobin tuottama toksiini, allergeeni (ilman asianmukaista mainintaa), 

myrkylliset kasvit tai sienet, muut myrkylliset aineet tai vierasaineet

• Laajuus voi vaihdella hyvin paikallisesta kansainväliseen



Ohjeen sisältö

• Kunnan valvontaviranomaisen varautuminen ja toiminta 
terveysvaaratilanteessa

• Elintarvikealan toimijan vastuut 
• Elintarvikkeen turvallisuus ja jäljitettävyys, velvollisuudet 

ruokamyrkytysepäily- tai takaisinvetotilanteessa
• Muiden tahojen toiminta
• Esimerkkejä terveysvaaratilanteiden selvittämisestä
• Liitteissä mm. linkkejä ja esimerkkilomakkeita



Toiminta
terveysvaara-
tilanteessa 
(kunta)



• Valmiussuunnitelma

• Näytteiden tutkimiseen liittyvä varautuminen
• Nimettyjen virallisten laboratorioiden kartoitus (myös esim. allergeenit)
• Sopimukset laboratoriotutkimuksista ennalta akuuttien 

terveysvaaratilanteiden varalta 
• Kunnan olisi hyvä sopia elintarvikealan toimijan kanssa ennalta, että 

mahdolliset terveysvaaraan viittaavat omavalvontanäytteiden tulokset 
voidaan lähettää automaattisesti myös valvojalle

Varautuminen kunnassa



Laboratorion toiminta

• Terveysvaaraan viittaava tutkimustulos: ilmoitus toimeksiantajalle (+ 
mahdollisesti valvojalle) viivytyksettä

• Näytteen säilyttäminen epidemiaselvityksen ajan
• Mikrobikantojen/näytteiden lähettäminen kansalliseen 

vertailulaboratorioon
• Kuntien ja laboratorioiden väliset sopimukset terveysvaaratilanteiden 

varalle
• Millä ehdoilla tehdään kiireellisiä tutkimuksia virka-aikana tai sen ulkopuolella
• Tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden valmiusvarastointi?



Elintarvikkeiden mikrobiologiset 
vaatimukset –
toimijoiden näytteenotto-ohje



Zoonoosiasetuksen tuomat muutokset

• Salmonellavalvontaohjelma
• Ohjelman vertailumenetelmä muutettiin (EN ISO 6597-1)
• Myös imusolmuke- ja pintasivelynäytteiden tutkiminen vaihtoehtoisella 

menetelmällä tuli mahdolliseksi
• Validointi EN ISO 16140-2 -standardin viimeisimmän version mukaisesti 

menetelmää EN ISO 6579-1 vasten
• Menetelmään on sisällyttävä salmonellakannan eristäminen positiiviseksi 

todetusta näytteestä. 
• Ruhojen pintasivelynäytteissä lihasikojen ja emakoiden (sisältäen karjut) 

näyteryhmät on yhdistetty sika-näyteryhmäksi



Zoonoosiasetuksen tuomat muutokset (2)

• STEC- näytteenotto 
• Lisätty ohjeen liitteeseen 1 A uusi STEC-näytteenotto nautojen teurasruhoista
• Aiempi EHEC-näytteenotto ulosteesta ei sisältynyt ohjeeseen

• Kampylobakteerivalvontaohjelma
• Menetelmä vaihdettu Eviran menetelmästä EN ISO 10272-1 –

vertailumenetelmään
• Vaihtoehtoisen menetelmän käyttö mahdollista
• Validointi EN ISO 16140-2 -standardin viimeisimmän version mukaisesti 

menetelmää EN ISO 10272-1 vasten
• On sisällyttävä kampylobakteerikannan eristäminen positiiviseksi todetusta 

näytteestä. 



Viranomaisnäytteenotto-ohje



Viranomaisnäytteenotto-ohje

• Päivitetty viittaukset valvonta-asetukseen
• Termistöä päivitetty uuden elintarvikelain mukaiseksi

• Nimetyt omavalvontalaboratoriot, viralliset laboratoriot

• Toinen asiantuntijalausunto, vastanäytteet ja uudelleentarkastelu olleet 
pitkään selvitettävänä, koko valvontasektorin osalta.



Toinen asiantuntijalausunto-
valvonta-asetuksen 2017/625 artikla 35 

• Toimijalle on viranomaisnäytteenoton yhteydessä varmistettava 
mahdollisuus toiseen asiantuntijalausuntoon

• Otetaanko vastanäyte?
• Kohta 2 a) ”ottaessaan näytettä ja toimijan pyynnöstä varmistettava, että 

näytettä otetaan riittävä määrä toista asiantuntijalausuntoa varten ja 3 
kohdassa tarkoitettua uudelleentarkastelua varten, jos se osoittautuu 
tarpeelliseksi;”

• Komissio on kuitenkin tulkinnut, että toiseen asiantuntijalausuntoon ei 
kuulu näytteen tutkimista

• ” toimija voi pyytää toiselta tunnustetulta asiantuntijalta, jolla on soveltuva 
pätevyys, näytteenottoon, analyysiin, testiin tai diagnoosiin liittyvien 
asiakirjojen uudelleentarkastelua.”



Uudelleentarkastelu?

• Artikla 35 Kohta 3. ”Jos toimivaltaisten viranomaisten ja toimijoiden välillä 
on erimielisyyttä 1 kohdassa tarkoitetun toisen asiantuntijalausunnon 
perusteella, jäsenvaltio voi päättää, että toimijat voivat pyytää omalla 
kustannuksellaan alkuperäiseen analyysiin, testiin tai diagnoosiin liittyvien 
asiakirjojen uudelleentarkastelua tai tapauksen mukaan toisen virallisen 
laboratorion analyysia, testiä tai diagnoosia.”

• Kansallisesti ei ole säädetty uudelleentarkastelun mahdollisuudesta 
mikrobikriteeriasetuksen mukaisille näytteille

• = vastanäytteitä ei enää oteta mikrobikriteeriasetuksen mukaisten 
viranomaisnäytteiden yhteydessä



Elina Leinonen ja Riina Tolvanen
Ruokamyrkytysrekisteri@ruokavirasto.fi

Zoonoosi.valvontaohjelmat@ruokavirasto.fi

Kiitos!
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