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Paljon uusia asetuksia ja lakeja, joissa 
laboratorioita koskevia säädöksiä. 

Mitä huomioida?
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MMM:n asetus 
zoonooseista 

316/2021

MMM:n 
asetus 

elintarvike-
hygieniasta 
318/2021

Komission asetus virallisia 
lihan trikiinitarkastuksia 

koskevista erityissäännöistä 
EU 1375/2015,

muutos EU 2020/1478

MMM:n asetus muista 
torjuttavista, valvottavista ja 

muista ilmoitettavista 
eläintaudeista, eläintautien 

ilmoittamisesta sekä 
mikrobikantojen 

toimittamisesta 325/2021



Valvonta-asetus EU 2017/625

Vaatimukset viralliseen valvontaan 

liittyviä tehtäviä suorittaville 

laboratorioille



Valvonta-asetuksen mukainen toiminta 
laboratorioissa

➢Nimetty virallinen laboratorio (37 artikla)
• Analyysien testien ja diagnoosien tekeminen tavaroiden, eläinten ja 

toimijoiden vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi (=virallinen valvonta)

• Analyysien, testien ja diagnoosien tekeminen uuden ei-luokitellun eläintaudin 
varalta (epidemiologinen seuranta) tai taudista vapaan alueen säilyttämiseksi 
(=muut viralliset toimet)

➢Toimeksiannon saanut elin tai henkilö (29 ja 30 artikla)
• Näytteenotto virallista valvontaa varten

• Näytteenotto muita virallisia toimia varten kuten luokitellun eläintaudin 
kartoittamiseksi villieläimistä



Nimetyt viralliset laboratoriot, menetelmät

• Menetelmät ja matriisit akkreditoinnin piirissä 
(virallinen valvonta ja muut viralliset toimet)

• Pätevyysalue voi olla mukautuva → kaiken ei tarvitse näkyä scopessa

• Pintanäytteille (elintarvikkeet ja niiden tuotantoympäristö) käytettävät 
menetelmät: 

• Pätevyysalueessa matriisi tuotantoympäristö tai pintapuhtausnäyte

• Elintarvike- ja rehumatriisin alakategorioita tarkastellaan Ruokavirastossa 
menetelmän hyväksymisen yhteydessä, mutta ei merkitä rekisteriin



Nimetyt viralliset laboratoriot, alihankinta

• Toisessa jäsenmaassa sijaitseva alihankintalaboratorio tulee nimetä, jos 
siellä teetetään tutkimuksia virallisista näytteistä

• Koskee elintarvike-, rehu-, eläintauti- ja kasvinterveystutkimuksia

• Kts. esitykset vuosilta 2019 ja 2020

• Uutiskirjeen juttu (syksy 2020)

• Ruokaviraston verkkosivuille tulossa lisätietoa

• Nimetyn virallisen laboratorion tulee varmistaa, että alihankintalaboratorio 
toimittaa bakteerikannat, elintarvikenäytteet ja rikastusliemet Suomeen

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/vertailulaboratoriot/koulutus/ajankohtaista-laboratoriorintamalla-koulutusmateriaalit/
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/ajankohtaista-laboratorioiden-hyvaksynnasta/valvonta-asetuksen-soveltamisalalla-alihankintalaboratoriot-tulee-nimeta/
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/hyvaksynnan-hakeminen/ulkomaiset-laboratoriot/


Nimetyt viralliset laboratoriot ja yhteistyö 
viranomaisen kanssa

• Sopimukset viranomaisen kanssa ja niiden säännöllinen katselmointi

• Ilmoitusvelvollisuus määräystenvastaisuuteen tai riskiin viittaavista 
virallisten näytteiden tuloksista toimivaltaiselle viranomaiselle

• Yhteistyö vertailulaboratorion kanssa

• Vertailumittaustulosten toimittaminen - kiitos kaikille laboratorioille! 

• Ruokaviraston (virallisten) laboratorioiden auditoinnit



Virallisten laboratorioiden auditoinnit 
asetuksen EU 2017/625 mukaan

• Auditoinnit aloitettu 2021, toteutetaan asiakirjatarkasteluina

• Finasin arviointiasiakirjat

• Kysely akkreditoimattomille trikiinilaboratoriolle 1 x vuosi

• Laboratorioiden salmonella kuukausi-ilmoitukset (patogenix)

• Vuosittain vaihtuvia teemoja
• 2021: Salmonellavalvontaohjelmassa käytettävät näytelähetteet ja 

tautiepäilystä ilmoittaminen viranomaiselle

• Vertailulaboratoriotoiminta
• Trikiinivertailunäytetutkimukset

• Vertailumittausseuranta, alkuvuonna



Toimenpiteet havaittaessa auditoinnissa 
epäkohtia

• Neuvonta ja ohjaus

• Selvityspyyntö / kehotus puutteiden korjaamiseksi, määräys

• Vertailututkimusseurantaan liittyvät toimenpiteet
• Kehotus osallistua vertailumittaukseen (ref.lab)

• Määräys osallistua vertailumittaukseen (hyväksynnästä vastaava 
viranomainen)

• Tutkimusten keskeyttämistä koskeva määräys tai nimeämisen väliaikainen 
peruuttaminen

• Menetelmän poistaminen virallisen valvonnan piiristä



Elintarvikelaki 297/2021



Laboratorioita koskevia muutoksia

• Laboratorioiden nimeäminen
• Vanhan elintarvikelain (23/2006) nojalla annetut hyväksynnät vastaavat uuden 

lain mukaista nimeämistä (viranomaislaboratorio/omavalvontalaboratorio)

• Ilmoitusvelvollisuus
• Ruokavirastoon näytekohtaiset tiedot tai yhteenveto (patogenix ja Vati)

• Vaaraan viittaava tulos: ilmoitus toimeksiantajalle

• Vakavaan vaaraan viittaava tulos: ilmoitus viranomaiselle ja Ruokavirastolle

• Mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu (67 §) velvollisuuksien laiminlyönnistä
• vähintään 300 euroa ja enintään 5 000 euroa



Uusi vaatimus: ulkomaisten 
omavalvontalaboratorioiden nimeäminen

• Toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva omavalvontalaboratorio tulee nimetä

• Koskee tilanteita, joissa toimija lähettää suoraan toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevaan laboratorioon elintarvikesäännösten edellyttämiä 
omavalvontanäytteitä

• Ei koske suomalaisen nimetyn laboratorion alihankintaa

• Nimeämisen edellytyksenä ko. maassa tehty pätevyyden arviointi

• Nimetään elintarvikealan toimijan hakemuksesta 

• Lisää tietoa: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-
laboratoriot/hyvaksynnan-hakeminen/ulkomaiset-laboratoriot/

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/hyvaksynnan-hakeminen/ulkomaiset-laboratoriot/


Lihantarkastustutkimukset ja trikiini

• Lihantarkastustutkimukset ovat virallista valvontaa
• Nimetty virallinen laboratorio ja menetelmien akkreditointi

• pH ja keittokoe poikkeuksia kuten aiemminkin (ei vaatimuksia)

• Trikiinitutkimuksen vertailumenetelmä ISO 18743:2015, magneettisekoitin 
(EU 2020/1478)

• Trikiinitutkimuksia suorittavien henkilöiden pätevyysvaatimukset
• Valtioneuvoston asetus 152/2015 (laboratorioasetus), 7 §

• Ruokaviraston kurssin ja kuulustelun suorittaminen TAI 
henkilö, jolla on oikeus harjoittaa eläinlääkärin ammattia

• Väliaikainen lupa trikiinitutkimuksiin, kun kurssia ei voida järjestää (Ruokavirasto.fi)

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/ajankohtaista-laboratorioiden-hyvaksynnasta/trikiinitutkimuskurssin-korvaaminen-perehdytyksella-koronavirusepidemian-aikana/


Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
zoonooseista 316/2021

• Salmonellavalvonta pitopaikoissa, teurastamoissa ja leikkaamoissa

• Broilereiden kampylobakteerivalvonta

• STEC-omavalvonta nautateurastamoissa (ohjeistus Ruokavirasto.fi)

• Näytteiden tutkiminen, tutkimusmenetelmät sekä laboratorion velvollisuus 
toimittaa tietoja, näytteitä ja kantoja
• Ilmoitusvelvollisuus laajentunut hieman

• Vertailumenetelmää vasten validoidut vaihtoehtoiset tutkimusmenetelmät 
sallittu

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/teurastamoiden-stec-naytteet/


Muita elintarvikelain nojalla annettuja 
asetuksia

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 
• Itujen, maidon, munien ja hunajan alkutuotannossa käytettävän veden laatu, 

tutkittavat muuttujat (omavalvontaa)

• Raakamaidon hygieniavaatimukset

• Laboratorioasetus eli valtioneuvoston asetus elintarvikelain, rehulain ja 
terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista 152/2015 
• Voimassa, mutta päivityksen tarpeessa

• Mm. virallisten elintarvike- ja rehulaboratorioiden menetelmien akkreditointia 
koskeva vaatimus tiukentunut, 4 §:n 1 mom. (vrt. valvonta-asetus)

• 11 §: Terveysvaaraan viittaava tutkimustulos = vaaraan viittaava tulos



Huomioitavaa elintarvikkeiden STEC-
tutkimuksissa

• Viranomainen tarvitsee STECistä aina viljelyvarmistetun tuloksen

• Mm. ruokamyrkytysnäytteet tulee tutkia alusta asti Ruokavirastossa

• Laboratorion hyvä tiedustella myös omavalvonta-asiakkaalta etukäteen, 
haluaako hän viljelyvarmistetun tuloksen

• Jos asiakas tarvitsee/haluaa positiivisen sattuessa viljelyvarmistetun 
tuloksen → suomalaiseen paikallislaboratorioon, joka analysoi ja lähettää 
rikastusliemen tarvittaessa Ruokavirastoon viljelyvarmistukseen



Eläintautilaki 76/2021



Laboratorioita koskevat luvat eläintautilaissa

• Laboratorion hyväksyminen 

• Aiemman eläintautilain nojalla annettu hyväksyntä EI AUTOMAATTISESTI 
vastaa uuden eläintautilain mukaista virallisen laboratorion tai 
omavalvontalaboratorion nimeämistä

• Aiemman eläintautilain nojalla hyväksytyt laboratoriot nimetään uudestaan

• Laboratorion rekisteröinti, muiden ilmoitettavien eläintautien tutkiminen

• Mm. trikiinitutkimukset ja kotieläinten salmonellatutkimukset

• Aiemman eläintautilain mukaisesti tehty rekisteröinti on voimassa

• Viranomaisen ottamien näytteiden tutkiminen muiden ilmoitettavien 
eläintautien varalta → nimetty virallinen laboratorio (rekisteröinti ei riitä)



Uusi vaatimus: ulkomaisten 
omavalvontalaboratorioiden nimeäminen

• Toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva omavalvontalaboratorio tulee nimetä

• a–c-luokan taudin tai muun torjuttavan tai valvottavan eläintaudin varalta 
otetut omavalvontanäytteet, jotka toimija lähettää suoraan toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevaan laboratorioon
• Esim. salmonellavalvontaohjelman mukaiset näytteet

• Jos suomalainen nimetty laboratorio alihankkii omavalvontatutkimuksia 
toisesta jäsenvaltiosta → ei nimeämistä

• Nimeämisen edellytyksenä on ko. maassa tehty pätevyyden arviointi

• Nimetään hakemuksesta (laboratorio tai toimija)



Eläintautilain mukainen ilmoitusvelvollisuus

• Laboratorioiden ilmoitusvelvollisuudessa ei merkittäviä muutoksia

• Jos laboratoriotulos viittaa luetteloidun, uuden tai muun ilmoitettavan 
eläintaudin epäilyyn tai toteamiseen 
→ ilmoitus kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle
→ ilmoitus tehdään heti kun käytännössä mahdollista

• Eläintaudeista ilmoittaminen
• Ohjeet: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-

elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/elaintaudeista-ilmoittaminen/

• Läänineläinlääkäreiden yhteystietolista (päivitetään säännöllisesti) 

• Minkä AVIn alueella kunta on? Kts. Maanmittauslaitos.fi

• MMMa 325/2021

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/elaintaudeista-ilmoittaminen/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/elainlaakaripalvelut/
https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/01/tilaston_pohjakartta_a4.pdf


Rehulaki 1263/2020



Laboratorioiden hyväksyminen rehulain mukaan

• Laboratorioiden nimeäminen/hyväksyminen
• Vanhan lain (86/2008) nojalla annettu hyväksyntä on voimassa ja vastaa 

uuden lain mukaista virallisen laboratorion nimeämistä tai 
omavalvontalaboratorion hyväksyntää

• Laboratoriot voivat halutessaan hakea Ruokavirastolta nimeämistä viralliseksi 
laboratorioksi (aiemmin hyväksyttiin vain tarpeeseen)

• Viralliset rehututkimukset tehdään tällä hetkellä pääasiassa Ruokavirastossa

• Tuotantoympäristö- ja rehunäytteiden säilyttäminen ja tutkiminen
• MMM:n asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta 1266/2020



Ulkomaisen omavalvontalaboratorion 
nimeäminen

• Toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva omavalvontalaboratorio tulee nimetä
• Jos se on akkreditoimaton

• Jos se tutkii rehusäännösten edellyttämiä omavalvontanäytteitä (salmonella)

• Nimeämisen edellytyksenä ko. maassa tehty pätevyyden arviointi

• Nimeäminen rehualan toimijan hakemuksesta 

• Hakemisesta säädetään MMM:n asetuksessa rehualan 
toiminnanharjoittamisesta 1266/2020, 21 §

• Ei koske suomalaisen nimetyn laboratorion alihankintaa



Vati-valvontatietojärjestelmän
asiakasportaali sekä
Pikantin Vati -työtila laboratorioille



• Pikantin työtila: https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/VATIAS

• Kaikki tekninen materiaali ja linkit koodistoihin

• Tulevaisuudessa häiriöilmoitukset työtilan kautta sähköposteihin

• Ruokaviraston verkkosivuilla ohjeet tunnusten hakemiseen Pikanttiin ja asiakasportaaliin: 
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/tulosten-
sahkoinen-tiedonsiirto/

https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/VATIAS
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/tulosten-sahkoinen-tiedonsiirto/

