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Ajankohtaiset asiat

• Laboratorioiden menestymisen seuranta vertailumittauksissa

• Ajankohtaista lainsäädännöstä (salmonella, kampylo, STEC)

• Elintarvikevirologia

• Ajankohtaista ISO –standardeista ja NMKL menetelmistä

• Bakteerikantojen lähettäminen Ruokavirastoon
• Miten tietoja hyödynnetään? 

• Kantakokoelman käyttö, Listeria monocytogenes
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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 2020

• Tulokset olivat pääosin hyväksyttäviä ja osoittivat toiminnan luotettavuutta

• Esimerkiksi mikrobiologian analytiikan tilanne:
• Mikrobiologian kvantitatiivissa 91% kierroksista voitiin hyväksyä sellaisenaan > 99,7% laboratorion 

korjaavien toimien jälkeen
• Mikrobiologian kvalitatiivisissa 92 % kierroksista voitiin hyväksyä sellaisenaan > 100% laboratorion 

korjaavien toimien jälkeen

• Suomessa osallistutaan pätevyyskokeisiin kattavasti
• Yksittäisissä tapauksissa huomautettu osallistumistiheydestä tai menestymisen puute johtanut kieltoon 

analysoida tiettyjä näytteitä

• Seuraava kysely toteutetaan keväällä 2022
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Salmonellavalvontaohjelman päivitys

• Vaihtoehtoisten menetelmien käyttö alkutuotannon uloste- ja ympäristö-

näytteille on määritelty zoonoosiasetuksessa 316/2021, 9 §

”Salmonellojen osoittamisen vertailumenetelmä on EN ISO 6579-1 -menetelmän viimeisin versio. Näytteet tutkitaan joko vertailumenetelmällä tai 

vaihtoehtoisella menetelmällä, joka on validoitu EN ISO 16140-2 -standardin viimeisimmän version mukaisesti menetelmää EN ISO 6579-1 vasten ja 

johon sisältyy salmonellakannan eristäminen positiiviseksi todetusta näytteestä.”

• EN ISO 16140-2 -standardin viimeisin versio on vuodelta 2016. Standardi 
päivitetään 5 vuoden välein, joten se on parhaillaan päivityksen alla.

• Asianmukaisesti validoidulle menetelmälle täytyy tehdä verifiointi 
menetelmän käyttöön ottavassa laboratoriossa

• Vaihtoehtoisille menetelmille tehdyt validoinnit ja validointien voimassa olo 
alkutuotannon näytteille (ulosteet ja ympäristönäytteet) löytyvät AFNORin, 
MicroValin tai NordValin sivuilta. 

• Tällä hetkellä alkutuotannon uloste- ja ympäristönäytteille voimassa olevia ovat:

o 3MTM Molecular Detection Assay 2 – Salmonella

o iQ-Check Salmonella II
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o VIDAS ® Up Salmonella (SPT)

o Salmonella Velox

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210316
https://nf-validation.afnor.org/en/food-industry/salmonella-spp/
https://microval.org/en/issued-certificates/
https://www.nmkl.org/index.php/nb/nordval


STEC (EHEC) seurantaohjelman päivitys

• Maa- ja metsätalousministeriön asetus zoonooseista (316/2021, zoonoosiasetus) 
astui voimaan 21.4.2021
• Asetus kumoaa nautojen EHEC-tutkimuksista teurastamossa ja pitopaikassa annetun 

asetuksen (24/EEO/2006) muutoksineen

➢EHEC-ulostenäytteenotto (ja teurasnäyteperusteinen tilanäytteenotto) loppui

➢nautateurastamoissa siirryttiin ruhojen pintasivelynäytteenottoon ja STEC bakteerien 
analysointiin

• Teurastamot, jotka teurastavat vuodessa yli 1000 nautaa > näytteet Ruokaviraston 
laatiman suunnitelman mukaisesti 

• Teurastamoiden, jotka teurastavat vuodessa 100-1000 nautaa > kaksi näytettä 
vuodessa 

• Näytteet on tutkittava elintarvikelain 34 § 2 tai 3 momentin mukaisesti nimetyssä 
laboratoriossa, jolla on STEC-bakteerin tutkimiseen soveltuva ja hyväksytty 
menetelmä käytössä
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https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/elintarvikelaboratoriot/


STEC (EHEC) seurantaohjelman päivitys

• Näytteet on tutkittava STEC-bakteerin varalta käyttäen ISO/TS 13136 -
menetelmän viimeisintä versiota tai asianmukaisesti validoitua vaihtoehtoista 
menetelmää (STEC-bakteerin toteaminen alustavaan tulokseen asti eli PCR-
seulonta näytteen BPW-rikastusliemestä)

• STEC-pintasivelynäytteille soveltuva lähete Ruokaviraston sivuilla

• Näytteet tutkineen laboratorion tulee lähettää viivytyksettä PCR-tutkimuksessa 
positiivisen (stx-geeni todettu) eli alustavasti positiivisen näytteen rikastusliemi 
Ruokavirastoon varmistettavaksi viljelymenetelmällä

• Tarkempia ohjeita laboratoriolle näytteiden käsittelyyn sekä lähettämiseen 
Ruokavirastoon löytyy Ruokaviraston sivuilta
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https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/laboratorion-ohjeet-lahetteet/elintarviketutkimukset/mikrobiologiset-tutkimukset/lab_1081_lahete_stec_ruhosivelynaytteet.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/teurastamoiden-stec-naytteet/


Ajankohtaista lainsäädännöstä: 
kampylobakteerit

• Osoittaminen broilerien umpisuolinäytteistä (valvontaohjelma)
• Zoonoosiasetus 316/2021 korvannut vanhan asetuksen (10/EEO/2007) 

21.4.2021 lähtien

• Näytteiden tutkiminen on aloitettava 72 tunnin kuluessa näytteenotosta 
(aiemmin 24 tunnin kuluessa)

• Määrittäminen broilerien ruhoista (kaulanahkanäyte)
• Mikrobikriteeriasetukseen (EY) N:o 2073/2005 lisätty kriteeri 

kampylobakteereille 1.1.2018 lähtien

• Raakamaidon tutkimusvaatimukset kumottu Elintarvikehygienia-
asetuksella 318/2021 13.4.2021 lähtien

https://mmm.fi/-/mmm-n-asetus-zoonooseista-316-2021-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2073-20200308&from=EN
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210318


Elintarvikevirologia
• Ruokavirasto (Evira) nimetty elintarvikevälitteisten virusten kansalliseksi 

vertailulaboratorioksi jo 26.1.2018 (Virologian yksikkö)

• Toiminta siirtynyt mikrobiologian yksikköön vuoden 2021 alusta -> jatkossa 
tiiviimmin osana Ruokaviraston vertailulaboratoriotoimintaa

• Akkreditoituna menetelmä noroviruksen ja hepatiitti A –viruksen 
osoittamiseksi elintarvikkeista (pinnat, simpukat, marjat, vihannekset)
• ISO 15216-2:2019 standardin mukainen menetelmä

• Ruokamyrkytysepidemiaepäilyissä tutkittavaksi voi toimittaa mitä tahansa 
elintarvikkeita NoV, HAV, Sapo, HEV –analyysiin (maksuttomia tutkimuksia)

• Muut analyysit (maksulliset tutkimukset) pääasiassa standardin mukaisille 
viruksille ja matriiseille

• Yhteyshenkilöt: 

• Maija Summa, maija.summa@ruokavirasto.fi, p. 050 517 1267

• Maria Hautaniemi, maria.hautaniemi@ruokavirasto.fi, p. 050 564 3046

mailto:maija.summa@ruokavirasto.fi
mailto:maria.hautaniemi@ruokavirasto.fi


Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

Uudet, vuonna 2021 valmistuneet standardit:

Stafylokokit

• ISO 6888-1:2021 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of 
coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 1: Method 
using Baird-Parker agar medium

• ISO 6888-2:2021 Microbiology of the food chain — Horizontal method for the enumeration of 
coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) — Part 2: Method 
using rabbit plasma fibrinogen agar medium

Anisakis

• ISO 23036-1:2021 Microbiology of the food chain — Methods for the detection of Anisakidae
L3 larvae in fish and fishery products — Part 1: UV-press method

• ISO 23036-2:2021 Microbiology of the food chain — Methods for the detection of Anisakidae
L3 larvae in fish and fishery products — Part 2: Artificial digestion method
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Menetelmien validointi/verifiointi, uusi standardi

• ISO 16140-3:2021 Microbiology of the food chain — Method validation —
Part 3: Protocol for the verification of reference methods and validated 
alternative methods in a single laboratory
• Keväällä 2021 annettiin koulutusta (materiaali ladattavissa osiossa Supporting 

materials)

• SC 9 nettisivuilla (https://committee.iso.org/sites/tc34sc9/home/essential-
information/content-left-area/validation-of-methods/method-validation-
and-method-ver.html) myös muuta hyödyllistä oheismateriaalia standardin
tulkinnasta
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

https://committee.iso.org/sites/tc34sc9/home/essential-information/content-left-area/validation-of-methods/method-validation-and-method-ver.html
https://committee.iso.org/sites/tc34sc9/home/essential-information/content-left-area/validation-of-methods/method-validation-and-method-ver.html


Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

Lähellä valmistumista olevat standardit:

PCR –laitteiden toimivuustestaus laboratoriossa

• ISO/FDIS 20836 (Microbiology of the food chain — Polymerase chain reaction (PCR) for the 
detection of microorganisms — Thermal performance testing of thermal cyclers)

Kampylobakteeristandardien lisäosat

• ISO 10272-1:2017/DAMD 1: Inclusion of methods for molecular confirmation and 
identification of thermotolerant Campylobacter spp., and correction of the performance 
testing of the media

• ISO 10272-2:2017/DAMD 1: Inclusion of methods for molecular confirmation and 
identification of thermotolerant Campylobacter spp. and correction of the performance 
testing of the media

• Kokonaisbakteerimenetelmän ISO 4833-1:2013/FDAMD 1 - sovellusalueen täsmentäminen
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

• E. coli –määritysmenetelmä ISO 16649-2 (β-glucuronidase-positive E. coli )

• Vertailukoe suunniteltu, edetään toteutukseen

• hankitaan vertailutietoa maljavalun ja pintalevityksen eroista, sekä 
toimivuustietoa TBX-agarista

• Vertailuihin halutaan haastavia elintarvikematriiseja

• STEC / EHEC standardit

• ISO/TS 13136:2012 uudistaminen:

• Luonnoksia ISO 13136-1 (detektion ja viljely) ja ISO 13136-2 (eristettyjen 
kantojen karakterisointi) työstetään työryhmässä

• ISO 16654:2001 E. coli O157 standardin merkitys vähenee > kumoamistakin jo 
mietitty
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Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

Klostridit

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

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

• Laboratorioiden välisten vertailukokeiden tuloksia analysoidaan ja lisäkokeita on 
tarvittu (hidastaa valmistumista)

13



Uutisia elintarvikemikrobiologian ISO standardeista

• Elatusaineiden laadunvarmistusstandardi ISO 11133

• Muutososa 2 julkaistu: ISO 11133:2014/AMD 2:2020 Microbiology of food, animal 
feed and water — Preparation, production, storage and performance testing of 
culture media — Amendment 2

• Mikrobiologian työryhmän SC 9:n nettisivuilla lisämateriaalia kaikista elintarvike- ja 
vesimikrobiologian testauksissa käytetyistä vertailukannoista ja elatusaineista 

• Mittausepävarmuusstandardiin ISO 19036 on julkaistu oheismateriaalia  (excel-
laskentatyökalu ja esitys standardista) SC 9:n nettisivuilla

• Enterobakteerikysymys ISO 21528-2:

Asetuksen EY 2073/2005 10 cfu/g rajaa ei voi saavuttaa luotettavasti nykyisellä menetelmällä > 
perustettiin työryhmä, joka työstää ratkaisun menetelmään

• Hepatiitti E –virusmenetelmälle perustettiin uusi työryhmä
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https://committee.iso.org/sites/tc34sc9/home/general-standards/content-left-area/culture-media/iso-11133-on-culture-media.html
https://committee.iso.org/sites/tc34sc9/home/general-standards/content-left-area/culture-media/iso-19036-estimation-of-measurem.html


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., Satu Hakola, Annika Pihlajasaari, Maria Simola (vv), Maria 
Aarnio (vv), Annukka Markkula (vv), Anniina Jaakkonen, Tiina Peltopuro, Maija Summa

• Tullilaboratorio: Elina Vatunen

• Helsingin yliopisto: Elina Säde, Leena Maunula

• Hanna Sipari (Metropolilab Oy), Seija Pihlajaviita (Atria), Anna Holm (Valio), Eija Kolmonen (Arla), 
Anna-Mari Alanen (KVVY), Sonja Suutari (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy), Mira Hörkkö
(Eurofins), Kati Heiskanen, siht. (SFS)
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Haluatko mukaan vaikuttamaan menetelmien sisältöön? Ota yhteyttä Saija Hallanvuohon



Kantakokoelman käyttö, Listeria monocytogenes 
(LM)

• Laboratoriot lähettävät elintarvikkeista eristämänsä L. monocytogenes kannat 
Ruokavirastoon (elintarvikelaki 23/2006, laboratorioasetus 14 §)

• Bakteerikantoja käytetään mm. epidemiaselvityksissä, 
kontaminaatioreittiselvityksissä, menetelmien kehittämisessä ja projekteissa



Sekvensointi Ruokavirastossa, LM

• Kokogenomisekvensointi epidemiaselvitysten työkaluna vuoden 2018 
alusta → mahdollisuus verrata elintarvikekantoja suoraan potilaskantoihin 
yhteistyössä THL kanssa

• Kansainvälisissä epidemioissa sekvenssejä verrataan EU 
referenssilaboratoriosta saataviin epidemian tyyppikantojen sekvensseihin

• 2020 sekvensoitu yhteensä 95 elintarvikekantaa, joista 40 yhdistyy 
johonkin epidemiaan
• Lihatuotteita 21 kpl

• Kalatuotteita 6 kpl

• Kasviksia 13 kpl



Vertailulaboratorion yhteyshenkilöt

Elintarvikkeet

• Satu Hakola: Salmonella; stafylokokit ja Bacillus cereus enterotoksiinit, Bacillus cereus –ryhmän bakteerit 

• Anniina Jaakkonen: Kampylobakteerit

• Saija Hallanvuo: E. coli mukaan lukien STEC/VTEC-bakteerit; Yersinia-bakteerit

• Suvi Wallgren: Listeriat

• Suvi Nykäsenoja ja Satu Olkkola: Antibioottiresistenssi

• Katariina Pekkanen: Antibioottijäämät elintarvikkeissa (mikrobiologiset menetelmät)

• Maija Summa ja Maria Hautaniemi: Elintarvikevälitteiset virukset

Rehut ja lannoitteet

• Satu Hakola: Salmonella, E. coli ja enterobakteerit

• Merja Hämäläinen (Maria Aarnion sijainen): Eläinperäiset proteiinit rehuissa

Eläimet ja alkutuotanto

• Sirpa Heinikainen ja Tarja Pohjanvirta: E. coli, myös VTEC/STEC-bakteerit

• Henry Kuronen: Salmonella; salmonellojen serotyypitys (myös elintarvikenäytteistä)
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Lisätietoja:

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

Kiitos!




