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Miksi eläintauteja torjutaan?

• Taudilla on vakavia seurauksia …
• ihmisen pitämille eläimille tai eläintuotannolle

• luonnoneläimille tai ympäristölle

• ihmisille (kansanterveys, bioterrorismi)

• Eläintautien torjunta on osa ”yhteistä terveyttä” (one health)



Pitäisikö salmonellaa vastustaa?

• Jotkut salmonellan tyypit ovat sopeutuneet lähinnä yhteen eläinlajiin, ja 
aiheuttavat sille vakavia oireita
• Esim. S. Pullorum ja S. Gallinarum -> vakava tauti siipikarjalle 

• Suurin osa salmonellatyypeistä voi elellä monessa eri eläinlajissa, eikä 
välttämättä aiheuta juurikaan oireita 
• Vastasyntyneet, juuri poikineet, muutoin sairaat alttiimpia oireilemaan

• Valtaosa salmonellatyypeistä voi tarttua ihmisiin
• Aiheuttavat vakaviakin ripulitauteja, joskus myös vakavia yleisinfektioita

• Yksi yleisimmistä elintarvikevälitteisistä bakteereista -> kansanterveydellinen 
merkitys; tautitaakka ja kustannukset

• Salmonelloihin kuuluvan bakteerin aiheuttama tauti määritellään 
tartuntatautiasetuksessa (146/2017 1.1 § k9) yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi



Salmonellan vastustaminen

• Salmonellan vastustamisella on Suomessa pitkä historia: jo vuosikymmeniä 
elinkeinon ja viranomaisten yhteistyönä -> esiintyvyys tuotantoeläimissä 
hyvin vähäistä

• Monessa Euroopan maassa salmonellan esiintyvyys tuotantoeläimissä on 
pitkään ollut huomattavasti korkeampi kuin Suomessa, eikä sitä ole 
juurikaan vastusteta tiloilla (tai vain tiettyjä serotyyppejä)

• Suomi liittyi 1995 EU:hun -> komission hyväksymä salmonellavalvonta-
ohjelma käynnistyi (siipikarja, nauta, sika)
• Ohjelman tavoitteena on edistää väestön terveyttä vähentämällä eläimistä ja 

elintarvikkeista aiheutuvia salmonellatartuntoja 

• Suomelle myönnettiin salmonellalisävakuudet/erityistakuut 
kansanterveysperustein: maahantuotava elävä siipikarja sekä siipikarjan 
naudan ja sian liha sekä kananmunien tuotantoparvi tutkittava lähtömaassa



Salmonellan 
esiintyminen



Väestön salmonellatartuntalähteet 2015 

Suomessa saadut tartunnat, k=kotimainen, t=tuonti. Kuva: Antti Mikkelä 



Salmonellan vastustaminen eläintiloilla

• Onnistuminen vaatii viranomaisten ja elinkeinon yhteistä sitoutumista sekä 
sujuvaa ja jatkuvaa yhteistyötä elinkeinon, viranomaisten ja tutkijoiden 
välillä

• Nollatoleranssipolitiikka: 
- salmonellan toteaminen johtaa aina toimenpiteisiin
- pyritään selvittämään salmonellatartunnan lähde

• Kielletyt torjuntakeinot: mikrobilääkkeet ja rokotukset

• Salmonellan seuranta eläintiloilla
• Säännöllinen (lakisääteinen) seuranta tietyntyyppisillä eläintiloilla

• Elinkeinon omaehtoinen seuranta ja -torjunta

• Toimenpiteet epäiltäessä tai todettaessa salmonellatartunta (lakisääteisyys)



Miten salmonellaa eläimissä voi torjua?
Torjutaan tartunnan tuleminen tilalle

Uudet eläimet

Ihmiset (työntekijät, vierailijat)

Rehujen, kuivikkeiden yms. 
hankkiminen ja säilyttäminen

Haittaeläimet

Torjutaan tartunnan leviäminen tilan sisällä
Ulosteesta suuhun tartuntareitin katkaisu!

Hyvä tuotantohygienia ja puhtaus

Tilan sisäinen rehu- ja vesihygienia

Kulkureitit ja hoitotoimien järjestys

Osastointi

Haittaeläimet

Seuranta, näytteiden otto & tutkiminen

Tarvitaan tutkimukseen perustuvaa tietoa salmonellasta, sen erittymisestä ja 
leviämisen mekanismeista sekä tehokkaista torjuntakeinoista! 



Kannattaako eläinten salmonellan vastustaminen?



Salmonellan esiintyvyys naudoilla ja sioilla 
lisääntynyt?

• Sekalaisia 
serotyyppejä

• Vaihtelevasti 
eri tilatyyppejä



Miksi esiintyvyys on lisääntynyt? 
Tarvitaan lisää tietoa!

• Yksiköiden koon kasvu, enemmän 
eläinliikennettä ja muita yhteyksiä 
tilojen välillä

• Haittaeläimet

• Matkailu, yhteydet ulkomaille

• -> tautisuojaus haastavaa

• Muutokset rehujen tuonnissa ja 
käsittelyssä

• Muu eläintuotanto



Salmonellaa torjutaan läpi elintarvikeketjun

Joka vaiheessa tarvitaan tietoa: minkälaisia riskejä 
toimintaan liittyy ja miten niitä voidaan parhaiten hallita 




