
 

  

2020 

 

 

 

 

13.5.2020 

RYMYHARJOITUS2020 - yhteenveto 

https://www.google.fi/url?sa=i&url=https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/ehec-tartuntoja-esiintyy-jalleen/&psig=AOvVaw2ps1xvmeLf9hliANOdtJkH&ust=1589285886828000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCup9bkq-kCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.sttinfo.fi/data/images/00173/f93a68a8-ff62-4165-98e5-5758f92f7a64.jpg


2 
 

1. Taustaa 
 

Interkalibrointi on laadunhallinnan menetelmä toiminnan yhdenmukaistamiseksi, jossa samaa tapausta 

ratkotaan samaan aikaan kaikissa valvontayksiköissä. Interkalibroinnissa pyritään luomaan mahdollisimman 

autenttinen tilanne tapauksen pohjalle. LaatuNet-laadunhallintapalveluun sisältyviä interkalibrointeja 

toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. 

 

Tähän yhteenvetoon on koottu keskeisimmät tapahtumat interkalibroinnin ajalta 17.4.-24.4.2020. Esitetyt 

tulokset ovat vasta alustavia ja tarkentuvat varsinaiseen loppuraporttiin. Loppuraportti toimitetaan 

syyskuun aikana interkalibrointiin osallistuneille ja keskeisille sidosryhmille (mm AVIt, ohjaavat ministeriöt 

ja keskusvirastot) tiedoksi.  

 

Interkalibroinnin palautetilaisuus järjestetään perjantaina 11.9.2020 klo 10 alkaen. Tilaisuuteen on 

mahdollista osallistua etäyhteydellä ja tiedotamme tästä lisää myöhemmin. 

 

Toivomme, että harjoitus oli antoisa ja herätti ajatuksia epidemioihin varautumisesta. Tulevia harjoituksia 

silmälläpitäen toivomme, että vastaatte vielä oheiseen lyhyeen palautekyselyyn  

 

https://link.webropolsurveys.com/S/A38B7A94DA20E869   

https://link.webropolsurveys.com/S/A38B7A94DA20E869
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2. Interkalibroinnin eteneminen 
 

LaatuNetin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Ruokaviraston ja Helsingin yliopiston yhteistyössä 

toteuttama kuntien elintarvikevälitteisiin epidemiaselvityksiin ja toimintaan kohdistuvaa interkalibrointi 

RYMYHARJOITUS2020 toteutettiin viikoilla 16-17.  

 

Interkalibroinnin aikana osallistujille toimitettiin tapaukseen liittyviä, harjoituksen edetessä päivittyviä 

tilannetietoja. Tarkoitus oli, että tilannetietojen perusteella valvontayksiköissä ryhdyttiin (käytännössä tai 

kuvitteellisesti) samoihin toimenpiteisiin kuin oikeassakin epidemiatilanteessa ryhdyttäisiin. Ohjeistuksessa 

korostettiin, että tilanteessa on tarkoitus toimia mahdollisimman normaalisti ja niin, miten käytännössä 

pystytään toimimaan (ei siis ”ideaali”tilannetta tai -vastauksia) 

 

Harjoituksen aikaisiin toimenpiteisiin kuului esimerkiksi epidemiaepäilyilmoituksen tekeminen, 

epidemiaselvitystyöryhmän koollekutsuminen, tarkastusten tekeminen, näytteenotto, yhteydenpito eri 

tahoihin, tiedottaminen jne.  

 

Mikäli valvontayksikkö ilmoitti ryhtyvänsä johonkin toimenpiteeseen, tämä tuli tehdä ilmoitettuna 

päivämääränä (esim laatia tiedote tai muu materiaali). Harjoituksen aikana syntyvät materiaalit ohjeistettiin 

lähettämään aina saman päivän aikana sähköpostitse. Valvontayksikön ulkopuolelle suuntautuvia 

toimenpiteitä ei toteutettu.  

 

Harjoituksen aikana oli kuitenkin mahdollisuus käyttää RYMY-järjestelmää ja haastavissa tilanteissa ottaa 

yhteyttä THL:n ja Ruokaviraston asiantuntijoihin samoin kuin aidoissakin epidemiatilanteissa. 

Terveydenhuoltoon tai sairaanhoitopiireihin ei otettu yhteyttä koronavirustilanteen aiheuttaman 

kuormituksen takia.  

 

Lisäksi tilannetietojen perusteella vastattiin sähköisesti monivalintakysymyksiin. Kysely uusittiin 

harjoituksen aikana päivittäin ja kysymyksiin vastattiin kulloisenkin tilannetiedon mukaan. Vastauksia 

hyväksyttiin 1/valvontayksikkö. 

 

Harjoitukseen osallistui yhteensä 45 ympäristöterveydenhuollon organisaatiota. Kaikki osallistujat 

vastasivat myös ennen harjoitusta lähetettyyn ennakkokyselyyn. 

Taustatietoja toimitettiin harjoituksen aikana 1-2 kertaa päivässä. Vaikka harjoituksessa pyrittiin laatimaan 

mahdollisimman realistinen tilanne, jäi toimitettujen tilannetietojen ulkopuolelle paljon yksiköissä itse 

sovellettavaa. Tilannetiedoissa pyrittiin toimittamaan vain tilanteen etenemisen kannalta oleellisimmat 

tiedot. Tietojen toimittamisajankohtia ja -tiheyttä ei kerrottu etukäteen. 
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Alkutilanne, perjantai 17.4. 

Yksikköönne tulee seuraavanlainen soitto klo 14.30:  

Terveyskeskuksesta otetaan yhteyttä ja kerrotaan että päivystykseen on torstain ja perjantain aikana 

hakeutunut yhteensä neljä voimakkaasti ripuloivaa henkilöä, joista kolme on lapsia. Terveyskeskuksen 

tietojen mukaan oireet ovat alkaneet kahdella henkilöllä torstaina 16.4. illalla ja kahdella perjantaina 17.4. 

aamulla. Sairastuneet ovat kahdesta eri perheestä samalta asuinalueelta. 

Vastaukset ja toimenpiteet 

Webropol-kyselyyn vastasi perjantaina 43 organisaatiota. Suurin osa vastaajista päätyi pyytämään 

lisätietoja tilanteesta. Yhteyttä otettiin valvontayksikön johtajaan ja tartuntatautihoitajaan tai –lääkäriin. 13 

osallistujaa lähetti materiaalia (muistioita, lokeja, kyselylomakkeita ja sähköpostia) Tässä vaiheessa kukaan 

ei tiedottanut tilanteesta ulospäin. Epidemiatyöryhmä kutsuttiin koolle muutamassa organisaatiossa. Yksi 

epäilyilmoitus tehtiin RYMY-järjestelmään perjantaina. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

17.4.20 20.4.20 21.4.20 22.4.20 23.4.20 24.4.20

Kysymys 3: Mitä yksikössänne tehdään annettujen tilannetietojen perusteella?

Tässä vaiheessa ei mitään

Pyydetään lisätietoja

Hälytetään muuta henkilökuntaa

Tehdään epidemiaepäilyilmoitus

Kutsutaan epidemiaselvitystyöryhmä 
koolle

Muu

En osaa sanoa

0

10

20

30

40

50

60

17.4.20 20.4.20 21.4.20 22.4.20 23.4.20 24.4.20

Kysymys 4: Keihin otetaan yhteyttä?

Ei kehenkään

Valvontayksikön johtajaan

Selvitystyöryhmään

Tartuntatautihoitajaan tai –lääkäriin

THL

Ruokavirasto

AVI

Kunnan ruokahuolto

Vesilaitos tai osuuskunta

Muu

En osaa sanoa



5 
 

Ensitieto epidemiasta tuli valvontayksikköön perjantai-iltapäivällä. Harjoituksessa testattiin valmiutta 

reagoida tietoihin hieman haastavaan ajankohtaan. Erityisesti virka-ajan reunamille ajoittuvat tilanteet ovat 

erityisen haavoittuvia, jos yhteystiedot eivät ole ajan tasalla tai työnjakoa ei ole etukäteen laadittu. 

43/45 organisaatiota reagoi epidemian ensitietoihin perjantaina. Useassa yksikössä kerrottiin, että 

valmiutta nostetaan viikonlopun ajaksi. 

Ruokaviraston ja THL:n yhteinen sähköinen RYMY-järjestelmä toimii epäily- ja selvitysilmoitusten 

vastaanotto- ja jakelujärjestelmänä sekä kansallisena ruokamyrkytysepidemiarekisterinä. Epäilyilmoituksen 

laatii kunnallinen ruokamyrkytysepidemioiden selvitystyöryhmä mahdollisimman pian epidemiaepäilyn 

syntymisen jälkeen, jotta torjuntatoimiin voidaan ryhtyä viipymättä. Lisätietoja epidemiaepäilyjen 

ilmoittamisesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/epidemioiden-selvitys-

ja-ilmoittaminen/elintarvike-ja-vesivalitteiset-epidemiat/ilmoita-epidemiaepailysta  

 

  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/epidemioiden-selvitys-ja-ilmoittaminen/elintarvike-ja-vesivalitteiset-epidemiat/ilmoita-epidemiaepailysta
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/epidemioiden-selvitys-ja-ilmoittaminen/elintarvike-ja-vesivalitteiset-epidemiat/ilmoita-epidemiaepailysta
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Maanantai 20.4. 
 

Aamupäivän tilannetiedot 

Terveyskeskuksesta tulee tietoa uusista vatsatautiin sairastuneista, sairastuneita on nyt yhteensä 14. Oireet 

ovat alkaneet neljällä henkilöllä 17.4., kolmella 18.4. ja kolmella 19.4. Oireina on oksentelua ja 

pahoinvointia, voimakasta, joillain jopa veristä ripulia, väsymystä ja päänsärkyä.  Kaksi lasta on joutunut 

sairaalahoitoon. 

Vastaukset ja toimenpiteet 

12 organisaatiota lähetti aamupäivän aikana materiaalia sähköpostitse. Mukana oli muistioita ja 

häiriötilannekirjanpitoa, epidemiakuvaaja, oiretaulukko, 3 kyselylomaketta, 3 tiedotetta ja yksi sisäinen 

tiedote 

Iltapäivän tilannetiedot 

Haastattelujen perusteella tiedetään, että sairastuneista suurin osa on samalta asuinalueelta. Yhdistävänä 

tekijänä ovat muun muassa: 

-        lapsia on samassa koulussa ja päiväkodissa 

-        perheistä on osallistuttu kyläyhdistyksen pääsiäisriehaan edellisenä maanantaina 

-        asuinalueella on oma vesiosuuskunta, jossa edelliskeväänä ollut laatuongelmia kevättulvien aikana 

Vastaukset ja toimenpiteet 

Materiaalia lähetti maanantai-iltapäivällä 17 osallistujaa. Kyselylomakkeita tuli 5 kpl, rivilistauksia 2 kpl, 

epidemiakuvaajia 2 kpl, tiedotteita 8 kpl, joista yhdessä asetettiin keittokehotus sekä 1 sisäinen tiedote. 

Webropol-kyselyyn vastattiin maanantain tilannetietojen perusteella yhteensä 66 kertaa.  
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Epäilyilmoituksia tehtiin RYMY-järjestelmään maanataina 25 kpl. Näistä 21 kpl koski elintarvikevälitteistä ja 

4 kpl elintarvike- ja vesivälitteistä epidemiaepäilyä. Konsultaatiota Ruokavirastolta tai THL:lta pyydettiin 

viidessä epäilyilmoituksessa. Lisäksi THL:sta konsultoitiin kerran sähköpostilla. THL oli myös yhteydessä 

yhteen valvontayksikköön, josta ei ollut konsultaatiopyyntöä, mahdollisen vesiepidemiaepäilyn vuoksi. 

 

Häiriötilanteen kirjanpitoa tai lokia alkoi maanantaina pitää suurin osa osallistujista. Tilanteesta alettiin 

myös tiedottaa ulospäin.  

Tiedottamisessa usein nopeus ratkaisee, eikä kokonaistilanteen tarvitse olla tiedossa vielä silloin, kun 

tilanteesta aletaan informoida. Epidemiatiedottamisesta kannattaa olla valmiussuunnitelma ja valmis 

tiedotemalli tarvittavilla kielillä. Tiedotuskanavia voivat olla mm. kunnan ja vesilaitoksen verkkosivut, 

sosiaalinen media, paikallisradio ja -lehti, kotitalouksiin ja ilmoitustauluille jaettavat tiedotteet, 

joukkotekstiviestit ja TV. Vakavissa epidemiatilanteissa voi olla tarpeen järjestää puhelinpäivystys 

asukkaiden kysymyksiä varten. Ohjeita vesiepidemiatiedottamiseen: https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-

julkaisut/vesihuoltopooli/hairiotilanneviestintaohje/ 

Vedenkeittokehotus on hyvä varotoimenpide aina, kun talousveden laatuun kohdistuu epäily. 

Keittokehotus ei estä talousveden käyttöä ja se on helppo purkaa tarvittaessa. Usein riittävän ajoissa 

annettu keittokehotus on säästänyt sairastumisilta.  

Maanantain näytteenotto keskittyi sairastuneisiin ja talousveteen. Talousvettä koskevissa epäilytilanteissa 

vettä tulee ottaa talteen heti epidemian alussa ennen epidemian hallitsemiseksi tarkoitettuja 

toimenpiteitä, kuten tehokloorausta tai verkoston huuhtelua. Näytteenotto ei kuitenkaan saa viivästyttää 

näiden toimenpiteiden aloittamista.  

Lisätietoja: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/vesiepidemiat/vesiepidemiaohjeet-

viranomaisille/vesinaytteiden-tutkimukset 

Elintarvike- tai vesivälitteinen epidemia ilmenee tavallisimmin ripuli- ja oksennustautina. Useimmiten 

mikrobiologiset tutkimukset tehdään ulostenäytteistä. Ruoan tai veden aiheuttamaksi epäillyssä 

sairastumisessa on usein syytä ottaa ulostenäyte bakteeriviljelyä ja virustutkimuksia varten, joskus tarvitaan 

myös parasiittitutkimuksia. Oireiden laadun, havaintojen ja taudin itämisajan perusteella mietitään 
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https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/vesihuoltopooli/hairiotilanneviestintaohje/
https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/vesihuoltopooli/hairiotilanneviestintaohje/
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/vesiepidemiat/vesiepidemiaohjeet-viranomaisille/vesinaytteiden-tutkimukset
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/vesiepidemiat/vesiepidemiaohjeet-viranomaisille/vesinaytteiden-tutkimukset
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todennäköisimmät taudinaiheuttajat ja suunnataan tutkimukset näihin. Epidemiatilanteessa 

tutkimustarpeet kartoitetaan ja tutkimuspyynnöt tehdään epidemiaselvitystyöryhmän aloitteesta.  
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Tiistai 21.4. 

Terveyskeskus ilmoittaa 11 uudesta vatsatautitapauksesta. Sairastuneet asuvat toisella puolella valvonta-

aluetta, muutamassa eri lähiössä. Oireet ovat samat kuin aiemmin tietoon tulleilla tapauksilla ja ne ovat 

alkaneet kahdella henkilöllä 17.4., kolmella 18.4., kahdella 19.4. ja neljällä 20.4. Sairastuneita on nyt 

yhteensä 25, joista neljä on sairaalahoidossa. 

Tietoon on tullut lisäksi 

-        koulussa on ollut jonkin verran liikkeellä vastatautia 

-        päiväkodissa on sairastapausten takia ollut useampi työntekijä sijaisena toisesta päiväkodista 

-         pääsiäisriehassa on tarjoiltu grillimakkaraa ja salaattia jossa pastaa ja juustoa. Makkarat ovat kaupan 

paketeista (useita eri merkkejä), salaatti lisukkeineen on tehty paikallisella maatilalla. 

-        vesiosuuskunnan vedenottamolla on käytössä otsonointi. Huolloista tai toimintavarmuudesta ei ole 

saatu tietoa, koska vakituinen hoitaja on matkoilla 

Vastaukset ja toimenpiteet 

Materiaalia lähetti 31 osallistujaa:  

 kyselylomakkeita 10 kpl  

 rivilistauksia 6 kpl 

 epidemiakuvaajia 14 kpl  

 keittokehotuksia 4 kpl   

 tiedotteita  13 kpl 

 loki (myös nimellä  toimintaloki, tapahtumaloki, tilannekuva, selvityspäiväkirja, palaverimuistio, 

havainnekuva, tilannekuva, muistiinpanot) 12 kpl 

 Lisäksi 1 kpl epi-ryhmälle suunnattu sähköposti.   

Webropol-kyselyyn tuli tiistaina yhteensä 49 vastausta.  
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Epidemiaepäilyilmoituksia tehtiin kolme kappaletta ja näistä yhdessä toivottiin konsultaatiota sekä 

Ruokavirastolta että THL:lta. Epäilyilmoituksista yksi koski elintarvikevälitteistä ja kaksi elintarvike- ja 

vesivälitteistä epidemiaepäilyä. 

Epiemiasta tiedottaminen jatkui. Keittokehotuksia annettiin useassa yksikössä varotoimenpiteenä.  

 

Tarkastuksia tehtiin tiistaina niin elintarvikehuoneistoihin, vesiosuuskuntaan kuin maatilallekin eli 

selvitystyötä pyrittiin jatkamaan monella rintamalla. Elintarvikehuoneistoihin, talousvettä toimittaviin 

laitoksiin ja muihin selvitystyössä esille nousseisiin kohteisiin tehdyt tarkastukset ovat oleellinen osa 

selvitystyötä. Tarkastukset on hyvä aloittaa mahdollisimman nopeasti, jolloin mahdollisen epidemian 

synnyn aikaiset olosuhteet, tuotteet ja toiminta päästään kartoittamaan. 

Ruokaviraston ohjeen mukaan valmistuskeittiöiden on hyvä ottaa valmistetusta ruoasta tai elintarvikkeesta 

200 – 300 g:n näyte/valmistettu elintarvike-erä. Näyte pakastetaan ja säilytetään pakastimessa 2–4 viikon 

ajan. Näytteiden ottaminen helpottaa myöhemmin mahdollisen ruokamyrkytysepäilyn selvittämistä, mikäli 

kyseistä ruokaa epäillään ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi. Myös salaateista, jotka on valmistettu eri raaka-

aineista, voidaan ottaa ja jäädyttää tällainen näyte. Eri ruokien yhdistämistä yhdeksi näytteeksi ei suositella. 
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Keskiviikko 22.4. 

 

Aamupäivän tilannetiedot 

Terveyskeskus ilmoittaa 10 uudesta vatsatautitapauksesta. Oireet ovat samat kuin aiemmin tietoon tulleilla 

tapauksilla. Oireet ovat alkaneet kolmella henkilöllä maanantaina 20.4., kolmella tiistaina 21.4. ja kahdella 

22.4. 

Vesinäytteet ovat puhtaat, vain vaihtelevia määriä heterotrofeja. Kahdessa näytteessä on kuitenkin 

epävarma tulos koliformeille. 

Koulun ja päiväkodin keittiöiden tarkastuksissa ei havaita mitään merkittävää, tosin päiväkodista ei saada 

ruokamyrkytysnäytteitä (heitetty epähuomiossa pois). Molempiin ruoka tulee samalta keskuskeittiöltä. 

Maatilalta on oltu torstaina 16.4. paikallisessa marketissa pitämässä tuote-esittelyä, jonka yhteydessä on 

tarjottu oman tilan maistiaisia. 

Vastaukset ja toimenpiteet 

Materiaalia lähetti yhteensä 14 yksikköä 

 10 kpl epidemiakuvaajia  

 5 kpl tiedotteita   

 3 kpl keittokehotuksia 

 6 häiriötilannelokia  

Lisäksi lähetettiin 1 kpl päätelmä, 1 kpl lisäkysymyksiä sairastuneille, 1 kpl rivilistaus. 

Iltapäivän tilannetiedot 

Terveyskeskuksesta ilmoitetaan, että viideltä testatulta potilaalta on löytynyt EHEC. Vatsatautiin 

sairastuneita on yhteensä 35 henkilöä. Marketin tarkastuskäynnillä selviää, että tuote-esittelyssä on ollut 

mukana uusi kokeilutuote (kotijuusto), joka on valmistettu tilan maidosta oheisen reseptin mukaan: 

“Kotijuustoresepti: 

3 l täysmaitoa 

1 rkl suolaa 

1 rkl juustonjuoksutinta 

Kaada maito kattilaan ja lisää suola. Kuumenna kädenlämpöiseksi ja sekoita joukkoon juoksutin. Kuumenna 

maito 40-42 asteiseksi, mutta ei kuumemmaksi. Ota kattila levyltä, peitä kannella ja anna saostua 20-30 

min. Leikkaa hyytyneeseen juustomassaan veitsellä ristiviillot. Anna heran erottua n. 10 min ja nostele 

juustomassa reikäkauhan avulla juustomuottiin. Painele juusto tiiviiksi. Ota juusto pois muotista ja liota 

vähän aikaa suolavedessä.” 

Vastaukset ja toimenpiteet 

Materiaalia keskiviikkoiltapäivänä lähettivät 26 yksikköä: 

 15 kpl tiedotteita (1 yksikkö on lähettänyt julkisen tiedotteen ja tiedotteen päiväkodille koskien 

EHEC:iä) 



12 
 

 2 kpl kyselylomakkeita 

 6 kpl epidemiakuvaaja  

 5 kpl kieltopäätöksiä (myös nimellä väliaikainen kielto, väliaikainen käyttökielto, raakamaidon 

luovutuskielto) 

 3 kpl rivilistaus 

 1 kpl keittokehotus  

 1 kpl veden käyttökielto 

 1 kpl päätelmiä 

 12 kpl häiriötilanneloki   

Tämän lisäksi lähetettyjen materiaalien joukossa oli myös sähköpostia: 1 kpl Avi, 1 kpl Ruokavirasto ja 1 epi-

ryhmän kokouskutsu.  

Webropol-kyselyyn vastattiin keskiviikon tilannetietojen perusteella yhteensä 72 kertaa. 
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Käyttökielto, elintarvikkeet, maatila

Takaisinveto, mikä?

Elintarvikkeen jäljitys, mikä?

Keittokehotus, vesiosuuskunta

Keittokehotus, laajempi

Karanteeni, eristys tai liikkumisen rajoittaminen, mihin?

Muu

En osaa sanoa
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Epidemiaepäilyilmoituksia ei tehty keskiviikkona. Sähköpostitse kysyttiin neuvoa Ruokavirastolta. 

EHEC-löydökseen reagoitiin asianmukaisen nopeasti ja vakavasti ja ensimmäiset EHEC-tiedotteet lähtivät jo 

keskiviikkona.  

EHEC -bakteeritartunta voi aiheuttaa lapselle hengenvaarallisen akuutin munuaisten vajaatoiminnan (HUS-

oireyhtymä). EHEC -bakteerin erittämät toksiinit tuhoavat veren punasoluja. Tyypillinen oire lapsilla on 

verinen ripuli. Hoito voi vaatia dialyysin ja verensiirtoja. Pahimmassa tapauksessa munuaisvauriot voivat 

jäädä pysyviksi tai munuaiset tuhoutua kokonaan. Aikuisella tartunta voi olla oireeton. 

Annettuja keittokehotuksia purettiin päivän mittaan. Keskiviikon muissa toimenpiteissä keskityttiin 

epidemian selvittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Tapausmääritelmiä laadittiin keskiviikkona eniten.  

Keskiviikkona myös annettiin eniten viranomaismääräyksiä. Määräykset kohdistuivat maatilan 

elintarvikkeisiin (raakamaito ja juusto) ja tuotteiden takaisinvetoon.  

EHEC-bakteerin tärkeimpinä oireettomina kantajina pidetään nautakarjaa ja muita märehtijöitä. EHEC-

bakteeri ei aiheuta oireita tai sairautta eläimille. Bakteerin esiintyminen elintarvikkeessa on aina osoitus 

ulosteperäisestä saastumisesta. https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-

elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia-

aiheuttavia-bakteereja/escherichia-coli/ ja 

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/zoonoosikeskus/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytysten-

aiheuttajat/ehec/  

Pastöroimattomassa raakamaidossa voi esiintyä erilaisia ihmiselle tautia aiheuttavia bakteereja, kuten EHEC 

-bakteereita, kampylobakteereita, salmonellaa, Listeria monocytogenes sekä Yersinia enterocolitica ja 

Yersinia pseudotuberculosis -bakteereita. Raakamaidossa voi myös olla viruksia tai esimerkiksi toksoplasma-

loisia. Raakamaidossa olevia, kuluttajalle sairautta aiheuttavia mikrobeja ei ole kartoitettu Suomessa 

kattavasti. 
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Kysymys 11: Ketkä osallistuvat tapauksen hoitamiseen?

Kohteen vastuutarkastaja

Epidemiaselvityksiin nimetty terveystarkastaja

Useampi terveystarkastaja

Hygieenikko/eläinlääkäri

Koko valvontayksikön henkilökunta

Esimies

Epidemiaselvitystyöryhmä

Ulkopuoliset asiantuntijat

Valvontakohteiden edustajat

Muu

En osaa sanoa

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia-aiheuttavia-bakteereja/escherichia-coli/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia-aiheuttavia-bakteereja/escherichia-coli/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytyksia-aiheuttavia-bakteereja/escherichia-coli/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/zoonoosikeskus/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytysten-aiheuttajat/ehec/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/zoonoosikeskus/ruokamyrkytykset/ruokamyrkytysten-aiheuttajat/ehec/
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EHEC -bakteeria ja kampylobakteereita voi olla nautojen suolistossa eivätkä ne aiheuta naudoille sairautta 

tai siirry utareen kautta suoraan raakamaitoon. Jos lypsyhygienia on huono, näitä edellä mainittuja 

mikrobeja voi kulkeutua lypsyn yhteydessä raakamaitoon navetan ilman tai lypsäjän toimien tuloksena. 

Ihmisen sairastumiseen riittää erittäin pieni määrä näitä bakteereita. Ihminen voi saada EHEC -

bakteeritartunnan myös suoraan naudan tai lampaan syljestä tai ulosteesta. Tätä voi torjua pesemällä 

kädet hyvin aina eläinten koskettamisen tai maatilavierailun jälkeen. EHEC -bakteeria esiintyy jatkuvasti 

jonkin verran suomalaisissa nautakarjoissa. 

Viimeistään tässä vaiheessa epidemian selvittämiseen osallistuivat epidemiaselvitystyöryhmän lisäksi 

esimies ja useampi terveystarkastaja sekä hygieenikko.  
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Torstai 23.4. 

Keskuskeittiön tarkastuksessa ei havaita mitään merkittävää, ruokamyrkytysnäytteet on toimitettu 

laboratorioon. Vesinäytteistä on varmistunut, että koliformeja ei ole. Uusia sairastuneita ei enää tule. 

Vastaukset ja toimenpiteet 

23 yksikköä lähetti lisämateriaalia 

 Tiedote 17 kpl (keittokehotuksen purku 5 kpl, EHEC 4 kpl).  

 1 kpl määräys maatilalle 

 1 kpl vesiosuuskunnan keittomääräys 

 Loki 10 kpl 

 Kyselylomakkeita 5kpl 

 Epidemiakuvaaja 3 kpl (yhdellä yksiköllä 2 kpl)  

 Lisäksi 1 kpl nuolikartta sairastumisen kulusta  

 1 kpl oiretaulukko 

Webropol-kyselyyn vastasi torstaina 44 yksikköä. 

 

Torstaina tehtiin vielä yksi epidemiaepäilyilmoitus. THL:ta konsultoitiin puhelimitse kahdessa 

epidemiaselvityksessä. 

Epidemian selvitystyö jatkui edelleen ja EHEC-löydös aiheutti toimenpiteinä tiedottamista, 

keittokehotuksen purkua ja määräyksiä maatilalle raakamaitoa koskien.  

 

Epidemiologisena tutkimuksena pohdittiin sekä kohortti- että tapaus-verrokkitutkimusta.  

 

Vuosina 1997–2014 on raportoitu yhteensä 12 elintarvikevälitteistä epidemiaa, joissa välittäjäksi on todettu 

pastöroimaton maito tai siitä tehty tuote. Vuoden 2012 epidemiassa sairastui kahdeksan henkilöä saatuaan 

EHEC -tartunnan pastöroimattomasta raakamaidosta. Suomessa on lisäksi jatkuvasti yksittäisiä tapauksia, 

joissa pastöroimatonta maitoa epäillään EHEC -tartunnan lähteeksi. 
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Kysymys 9: Jos päädytte analyyttiseen epidemiologiseen tutkimukseen epidemiaselvityksessä, 
käytättekö tässä tapauksessa Kohorttitutkimusta

Tapaus-verrokkitutkimusta 

Muu

Ei mitään näistä

En osaa sanoa
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Raakamaidon käyttäjän tulisi: 

 välttää kuumentamattoman raakamaidon nauttimista ja tarjoamista 

 huolehtia että etenkään lapset, vanhukset, raskaana olevat tai immuunipuolustukseltaan 

heikentyneet henkilöt eivät nauttisi kuumentamatonta raakamaitoa 

 raakamaitoa tarjoiltaessa huolehtia, että kaikki raakamaidon nauttijat tietävät juovansa 

raakamaitoa 

EHEC -positiiviselta tilalta voidaan toimittaa maitoa meijeriin ainoastaan pastöroitaviin maitotuotteisiin. 

Pastörointi tuhoaa mahdollisen EHEC -bakteerin maidossa. EHEC -positiiviselta tilalta ei saa luovuttaa 

raakamaitoa suoraan kuluttajille tai toimittaa raakamaitoa sellaisten tuotteiden valmistukseen, joiden 

raaka-ainetta ei pastöroida tai joiden valmistusprosessi ei sisällä kuumennusta. 
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Perjantai 24.4. 

Alkuviikon paikallislaboratoriossa tutkituissa elintarvikenäytteistä ei ole löytynyt patogeeneja. Kotijuustosta 

keskiviikkona otetut näytteet, jotka on toimitettu Ruokaviraston laboratorioon tutkittavaksi EHEC:in varalta 

oheisen ohjeen mukaisesti 

(https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/Referenslaboratorierna/instruktioner-till-

laboratorierna/instruktioner-om-metoderna/), osoittautuivat PCR-tutkimuksella alustavasti EHEC-

positiiviseksi. Lopullinen tulos varmistuu ensi viikolla. Tilalta kerätyt maitosuodatinnäytteet on samoin 

toimitettu Ruokavirastoon tutkittavaksi. 

Uusia sairastuneita ei ole tullut tietoon. Epidemiaselvitysharjoitus on  päättynyt. 

Vastaukset ja toimenpiteet 

Lisämateriaalia tuli yhteensä 25 yksiköltä:  

 Maatilaa koskeva päätös 6 kpl (joista 2 kiireellistä määräystä, 1 selvitysilmoitus, 1 väliaikainen 

myyntikielto, 1 maitotuotteiden luovutuskielto/valmistuskielto).  

 20 kpl tiedotteita 

 Häiriötilanneloki 13 kpl  

 1 kpl sairastuneiden nuolikartta  

 1 kpl rivilistaus 

 1 kpl epidemiakuvaaja 

 1 kpl harjoituksen päätelmät  

 1 kpl yhteenveto 

Webropol-kyselyyn vastattiin perjantaina 41 yksiköstä. Lomakkeen teknisistä ongelmista johtuen osa 

vastauksista syötettiin jälkikäteen käsin ja yksi vastaus jouduttiin tässä alustavassa vaiheessa jättämään 

tuloksista pois.  

https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/Referenslaboratorierna/instruktioner-till-laboratorierna/instruktioner-om-metoderna/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/Referenslaboratorierna/instruktioner-till-laboratorierna/instruktioner-om-metoderna/
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Maatilalle kohdennettiin vielä lisää rajoittavia määräyksiä EHEC-löydösten takia.  

Kun raakamaitoa myydään enemmän kuin 2500 kg vuodessa maitotilan yhteydessä olevasta 

elintarvikehuoneistosta tai maitoalan laitoksessa pakataan lämpökäsittelemätöntä maitoa, tulee 

raakamaito tutkia muun muassa EHEC-bakteerin varalta. 

Ruokaviraston ohjeen ”Raakamaidon ja ternimaidon tuotannon ja myynnin valvonta” luvussa 5.2.3 on 

kerrottu miten toimitaan, jos raakamaidosta tehdyissä tutkimuksissa havaitaan raakamaitoasetuksen 

699/2013 mukainen STEC-serotyyppi. Raakamaito- tai maitosuodatinnäytteestä tehdyssä tutkimuksessa 

saadun positiivisen viljelytuloksen katsotaan olevan tulos, jonka perusteella on syytä olettaa elintarvikkeen 

olevan terveydelle haitallinen. Yleisen elintarvikeasetuksen 178/2002 artiklan 14 mukaan markkinoille ei 

saa saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia. Tämä tarkoittaa, että toimijan tulee keskeyttää 

raakamaidon myynti ja ryhtyä muihin korjaaviin toimenpiteisiin, tarvittaessa valvojan päätöksellä. 

EHEC-bakteerit kuuluvat shigatoksiineja (Stx1, Stx2 tai molempia) tuottavien kolibakteerien ryhmään, STEC-

bakteereihin. Niistä voidaan käyttää myös nimitystä VTEC (verotoxin-producing E. coli). Täsmällisesti ottaen 

EHEC tarkoittaa vain niitä kantoja, jotka ovat aiheuttaneet potilaalle enterohemorragisen koliitin tai muun 

vakavan taudinkuvan. Ohjeessa käytetään nimitystä EHEC kaikista STEC-bakteereista tartuntataudeista 

annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaisesti ja koska se on kliinisessä käytössä tunnetuin.  

Perjantain aikana tiedotettiin epidemian päättymisestä. Tiedottamiseen liittyen konsultoitiin Ruokavirastoa 

alustavista näytetuloksista. 

Kolme yksikköä teki selvitysraportin RYMY-järjestelmään.  
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Kysymys 5: Tiedotetaanko tilanteesta, kenelle ja miten?

Ei tiedoteta tässä vaiheessa

Laaditaan tiedote, kenelle?

Pidetään tiedotustilaisuus

Laaditaan vaaratiedote

Valvontayksikön kotisivut

Kunnan kotisivut

Kunnan intranet

Kunnan johtoryhmä tms

Some-kanavat, mitkä

Paikallisradio

Lehdistö

Muu

En osaa sanoa
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3. Interkalibroinnin kulun yhteenveto 

Epidemian aiheutti EHEC. Välittäjäelintarvike oli kotijuusto, joka oli valmistettu paikallisella lypsykarjatilalla 

raakamaidosta ilman riittävää kuumennuskäsittelyä (+ 40 ° C). Kotijuustoa on tarjoiltu maanantaina 13.4. 

kyläjuhlissa vaihtoehtona grillimakkaralle. Keskiviikkona 15.4. juustoa on ollut tarjolla maistiaisena 

esittelypisteellä paikkakunnan suurimmassa marketissa. Kyseessä on ollut uuden tuotteen koe-erä, jossa ei 

ole huomioitu kuumennuskäsittelyn riittävyyttä.  

Ensimmäiset tiedot ripuliin sairastuneista tulivat perjantaina 17.4. kyläjuhlan osallistujista. Lisää 

sairastuneita tuli tietoon pikkuhiljaa kaupan asiakkaista ja tilalla käyneistä. Tapaukseksi määriteltiin henkilö, 

joka sairastui vatsatautiin 16-22.4. välisenä aikana ja joka osallistui pääsisäisriehaan tai maatilamyymälän 

tuotteiden maistiaisiin. 

Taudinaiheuttaja selvisi seuraavalla viikolla. Yhteensä sairastuneita oli 35 ja kaksi lasta joutui 

sairaalahoitoon. Viidestä potilasnäytteestä ja samoin kotijuustosta on alustavasti positiivinen EHEC-tulos.  

Yhteensä harjoituksen aikana 17-23.4. tehtiin RYMY-järjestelmään 30 epäilyilmoitusta, joista 24 

elintarvikevälitteisestä ja 6 elintarvike- ja vesivälitteisestä.  

Häiriötilannelokia tai muuta kirjanpitoa pidettiin lähes kaikissa osallistuneissa organisaatioissa. Tiedotteita 

laadittiin harjoituksen kaikkina päivinä. Kuvitteellisia tarkastuksia tehtiin koulun ja päiväkodin keittiöön, 

vesilaitokselle ja vedenottamolle sekä maatilalle. Näytteitä otettiin sekä elintarvikkeista että talousvedestä. 

Harjoituksen aikana asetettiin varotoimenpiteenä talousveden keittokehotuksia. Lisäksi maatilalle annettiin 

rajoittavia määräyksiä koskien raakamaitoa ja kotijuustoa. 

EHEC on lyhenne bakteerin nimestä enterohemorraaginen Escherichia coli.  Bakteerin säilymönä toimii 

yleensä nautojen, mutta joskus myös lampaiden ja vuohien, suolisto. Hyvin pieni määrä bakteereita, vain 

10–100 kappaletta, voi aiheuttaa infektion. Tartunta saadaan yleensä 

 ulosteella saastuneen ja huonosti kypsennetyn ruuan välityksellä 

 juoma- ja uimaveden välityksellä 

 käsien välityksellä henkilöstä toiseen, esimerkiksi perheessä 

 koskettelemalla eläimiä, joilla esiintyy EHEC-bakteeria. 

EHEC-infektion tavallisimmat oireet ovat verinen, kuumeeton ripuli ja vatsakrampit. Alkuvaiheessa voi 

esiintyä oksentelua. Myös oireettomia infektioita esiintyy varsinkin aikuisilla. EHEC-infektion oireet alkavat 

yleensä 3–4 vuorokautta tartunnan jälkeen. Ripuli kestää tavallisesti 4–10 vuorokautta.  

Noin 5–10  prosentilla tartunnan saaneista kehittyy hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä. Siinä punasolut 

hajoavat, verihiutaleiden määrä laskee  ja ilmenee äkillinen munuaisten toimintavajaus. Hemolyyttis-

ureemista oireyhtymää sairastavat henkilöt hoidetaan sairaalassa. Oireyhtymä saattaa johtaa pysyvään 

munuaisvaurioon tai jopa kuolemaan. Pikkulapset ja iäkkäät ovat alttiimpia sairastumaan infektion 
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vaikeampiin muotoihin. Lisätietoja: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-

torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/ehec 

Kiitämme kaikkia interkalibrointiin osallistuneita! 

 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/ehec
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/ehec

