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1. Taustaa 
 

Interkalibrointi on laadunhallinnan menetelmä toiminnan yhdenmukaistamiseksi, jossa samaa tapausta ratkotaan 

samaan aikaan kaikissa valvontayksiköissä. Interkalibroinnissa pyritään luomaan mahdollisimman autenttinen 

tilanne tapauksen pohjalle. Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliseen LaatuNet-laadunhallintapalveluun 

sisältyviä interkalibrointeja toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. 

 

Tähän raporttiin on koottu keskeisimmät tapahtumat RYMYHARJOITUS2020- epidemiaselvityksen 

interkalibroinnista 17.4.-24.4.2020. Interkalibroinnin, kuten kaiken muunkin harjoittelun ja varautumisen tarkoitus 

on lisätä valmiutta reagoida ja selvittää epidemiaepäilyjä. Varsinaisia ”oikeita vastauksia” raportissa ei anneta, vaan 

harjoituksen kulku ja tulokset esitellään oppimistarkoituksessa. Harjoituksen tulokset on hyvä käydä läpi omassa 

organisaatiossa ja pohtia sekä omia vahvuuksia että mahdollisia toiminnan kehittämiskohteita. Loppuraportti 

toimitetaan myös ympäristöterveydenhuollon sidosryhmien käyttöön ohjauksen ja koulutuksen kehittämisen 

tueksi. 

 

Interkalibroinnin palautetilaisuus järjestetään etäyhteyksin perjantaina 11.9.2020.  

 

Kiitämme lämpimästi kaikkia harjoitukseen osallistuneita! 

 

 

 

Helsingissä, 8.9.2020 

 

Asiantuntijatiimi 

 

Ruska Rimhanen-Finne, THL 

Annika Pihlajasaari, Ruokavirasto 

Janne Lunden, Helsingin yliopisto 

Outi Lepistö, EnviroVet Oy 

  



   
 

   
 

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. 

  

  



   
 

   
 

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 

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. 

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

tilanteesta. Yhteyttä otettiin valvontayksikön johtajaan (37 kpl), selvitystyöryhmään (13 kpl) ja 

tartuntatautihoitajaan tai –lääkäriin (33 kpl). 13 osallistujaa lähetti materiaalia (muistioita, lokeja, kyselylomakkeita 

ja sähköpostia). Tässä vaiheessa kukaan ei tiedottanut tilanteesta ulospäin. Epidemiatyöryhmä kutsuttiin koolle 

muutamassa organisaatiossa. RYMY-järjestelmään tehtiin kolme epäilyilmoitusta.  

 

Kuva 1. Epidemiaan liittyvät toimenpiteet valvontayksiköissä 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Yhteydenotot epidemiaharjoituksessa 
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RYMY-epäilyilmoituksen tekeminen 
(sisältää ilmoituksen oikeasti tehneet 
sekä ne, jotka kertoivat tekevänsä 
ilmoituksen) 

Epidemiaselvitystyöryhmän koolle 
kutsuminen 

Kysymys 4: Keihin otetaan yhteyttä? 17.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 

Ei kehenkään 1 1 0 0 4 2 

Valvontayksikön johtajaan 37 40 26 37 19 21 

Selvitystyöryhmään 13 51 34 51 29 35 

Tartuntatautihoitajaan tai –lääkäriin 33 49 25 36 13 14 

THL 0 19 14 22 11 17 

Ruokavirasto 0 13 8 28 11 18 

AVI 1 16 8 28 12 18 

Kunnan ruokahuolto 0 30 28 18 5 11 

Vesilaitos tai osuuskunta 13 47 38 32 28 5 

Muu 21 36 40 55 12 26 



   
 

   
 

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


   
 

   
 

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.  

 

  



   
 

   
 

Epäilyilmoituksia tehtiin RYMY-järjestelmään maanantaina 25 kpl. Näistä 21 kpl koski elintarvikevälitteistä ja 4 kpl 

elintarvike- ja vesivälitteistä epidemiaepäilyä. Lisäksi 11 selvitystyöryhmää ilmoitti tekevänsä ilmoituksen 

maanantaina (Kuva 1). 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.  

 

 

 



   
 

   
 

 

Kuva 3. Tiedotuskanavat harjoituksen aikana 

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.  

 

 

Kuva 4.  Näytteenoton kohdantaminen epidemiaharjoituksessa 

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 
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syytä ottaa ulostenäyte bakteeri-, virus- ja parasiittitutkimuksia varten.. Oireiden laadun, havaintojen ja taudin 

itämisajan perusteella mietitään todennäköisimmät taudinaiheuttajat ja suunnataan tutkimukset näihin. 

Epidemiatilanteessa tutkimustarpeet kartoitetaan ja tutkimuspyynnöt tehdään epidemiaselvitystyöryhmän 

aloitteesta. 

  



   
 

   
 

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.  

Epidemiaepäilyilmoituksia tehtiin viisi kappaletta ja näistä yhdessä toivottiin konsultaatiota sekä Ruokavirastolta 

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

epidemiaepäilyä. Lisäksi kaksi selvitystyöryhmää ilmoitti tekevänsä elintarvikevälitteisen epäilyilmoituksen. 

Epidemiasta tiedottaminen jatkui. Keittokehotuksia annettiin useassa yksikössä varotoimenpiteenä.  

 

 



   
 

   
 

 

Kuva 5. Harjoituksen aikana tehdyt tarkastukset 

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. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

17.4.20 20.4.20 21.4.20 22.4.20 23.4.20 24.4.20

Kysymys 7: Mihin tehdään tarkastus? Tässä vaiheessa ei 
mihinkään

Koulun keittiö

Päiväkodin keittiö

Maatila

Vesiosuuskunta

Vesilaitos

Keskuskeittiö

Marketti

Muu

En osaa sanoa 



   
 

   
 

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) 

 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. 

Näytteenotossa keskityttiin elintarvikkeisiin. 

 

Kuva 6. Elintarvikkeiden näytteenotto harjoituksen aikana 

Epidemiaepäilyilmoituksia ei tehty keskiviikkona. Sähköpostitse kysyttiin neuvoa Ruokavirastolta. 

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

keskiviikkona.  

Annettuja keittokehotuksia purettiin päivän mittaan. Keskiviikon muissa toimenpiteissä keskityttiin epidemian 

selvittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Tapausmääritelmiä laadittiin keskiviikkona eniten.  

Kysymys 10: Annetaanko viranomaismääräyksiä tai  

edellytetäänkö jotain toimenpiteitä tehtäväksi? 17.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 

Tässä vaiheessa ei mitään 39 54 29 17 30 13 

Käyttökielto, elintarvikkeet, koulu 0 0 0 0 0 0 

Käyttökielto, elintarvikkeet, päiväkoti 0 0 0 0 0 0 

Käyttökielto, elintarvikkeet, maatila 0 0 1 31 5 16 

Takaisinveto, mikä? 0 0 0 25 6 13 

Elintarvikkeen jäljitys, mikä? 0 0 7 27 5 5 

Keittokehotus, vesiosuuskunta 0 5 6 12 0 1 

Keittokehotus, laajempi 0 1 1 2 0 0 

Karanteeni, eristys tai liikkumisen rajoittaminen, mihin? 0 0 0 4 2 2 

Muu 2 2 7 16 7 12 

En osaa sanoa 0 1 1 1 0 1 

 

Kuva 7. Harjoituksessa annetut viranomaismääräykset 

 



   
 

   
 

Keskiviikkona myös annettiin eniten viranomaismääräyksiä. Määräykset kohdistuivat maatilan elintarvikkeisiin 

(raakamaito ja juusto, 31 kpl) sekä tuotteiden takaisinvetoon (25 kpl) ja jäljitykseen (27 kpl).  

Viimeistään tässä vaiheessa epidemian selvittämiseen osallistuivat epidemiaselvitystyöryhmän lisäksi esimies ja 

useampi terveystarkastaja sekä hygieenikko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Epidemiaselvitykseen osallistuneet henkilöt  

Kysymys 11: Ketkä osallistuvat tapauksen 
hoitamiseen? 17.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 

Kohteen vastuutarkastaja 6 20 37 47 25 30 

Epidemiaselvityksiin nimetty terveystarkastaja 22 44 34 44 28 23 

Useampi terveystarkastaja 21 42 40 51 31 20 

Hygieenikko/eläinlääkäri 11 35 26 53 30 27 

Koko valvontayksikön henkilökunta 0 9 11 10 7 7 

Esimies 28 52 41 58 35 31 

Epidemiaselvitystyöryhmä 6 54 44 63 35 27 

Ulkopuoliset asiantuntijat 2 10 13 23 11 14 

Valvontakohteiden edustajat 2 21 38 53 21 16 

Muu 12 15 13 28 14 12 

En osaa sanoa 1 0 0 0 0 0 



   
 

   
 

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. 

Torstaille kohdentui eniten epidemian selvittämiseen liittyviä toimenpiteitä. 

 

 

 



   
 

   
 

 

Kuva 9. Epidemian selvittämiseen liittyvät toimenpiteet valvontayksiköissä 

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. Syvähaastattelun ja 

muiden selvityksessä kertyneiden tietojen perusteella voidaan päätellä tartunnan mahdollinen lähde, leviämistapa 

ja saastumismekanismi. Jotta torjuntatoimet pystytään suuntaamaan oikein, on arvioitava mahdollisen aiheuttajan 

ja sairastumisen syysuhde.  

 

Kuva 10. Epidemiologisen tutkimusmenetelmän valinta 

Sairastuneiden syvähaastatteluiden ja selvityksessä kertyneiden tietojen avulla muodostetaan päätelmä tartunnan 

todennäköisistä lähteistä. Päätelmää syysuhteesta voidaan testata tilastollisesti analyyttisellä epidemiologisella 

tutkimuksella. Yleisimmät tutkimusasetelmat, joilla elintarvike- ja vesivälitteisen epidemian riskitekijöitä 

selvitetään, ovat takautuva kohorttitutkimus ja tapaus-verrokkitutkimus.  

Kohorttitutkimus on altistelähtöinen eli sen avulla tutkitaan altisteiden vaikutusta sairastumiseen tietyssä 

ihmisryhmässä. Kohorttitutkimus valitaan jos voidaan tunnistaa ihmisryhmä, joka on altistunut esim. yhteiselle 

aterialle. Tapaus-verrokkitutkimuksessa verrataan henkilöiden, joilla on tutkittava sairaus tai oire (tapaukset) 

altistumista mahdollisimman samanlaisten henkilöiden, joilla sairautta tai oiretta ei ilmene (verrokit), altisteisiin. 
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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 jättämään tuloksista pois.  

Maatilalle kohdennettiin vielä lisää rajoittavia määräyksiä EHEC-löydösten takia. Raakamaitoon ja juustoon 

kohdistettiin kiireellisiä määräyksiä takaisinvetoon ja lisäksi tuotteet asetettiin käyttökieltoon. 

Perjantain aikana tiedotettiin epidemian päättymisestä. Tiedottamiseen liittyen konsultoitiin Ruokavirastoa 

alustavista näytetuloksista. 

Kolme yksikköä teki selvitysraportin RYMY-järjestelmään. 

  

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/


   
 

   
 

3. Interkalibroinnin etenemisen 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 grillimakkaran lisäksi. 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.  

Harjoituksen aikana 17-23.4. tehtiin RYMY-järjestelmään 30 epäilyilmoitusta, joista 24 elintarvikevälitteisestä ja 6 

elintarvike- ja vesivälitteisestä epidemiasta. Konsultaatiota asiantuntijoilta pyydettiin 9 epäilyssä. 

Osallistujista  43 organisaatiota reagoi tilanteeseen heti perjantai-iltapäivänä. Suurin osa päätyi pyytämään 

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

vaiheessa kukaan ei vielä tiedottanut tilanteesta ulospäin. Epidemiatyöryhmä kutsuttiin koolle muutamassa 

organisaatiossa ja lisäksi ilmoitettiin, että valmiutta nostetaan viikonlopun ajaksi. Yksi epäilyilmoitus tehtiin RYMY-

järjestelmään perjantaina. 

Maanantaina epäilyilmoituksia tehtiin RYMY-järjestelmään 25 kpl. Näistä 21 kpl koski elintarvikevälitteistä ja 4 kpl 

elintarvike- ja vesivälitteistä epidemiaepäilyä. Häiriötilanteen kirjanpitoa tai lokia alkoi maanantaina pitää suurin 

osa osallistujista. Tilanteesta alettiin myös tiedottaa ulospäin.  

Tarkastuksia tehtiin tiistaina niin elintarvikehuoneistoihin, vesiosuuskuntaan kuin maatilallekin eli selvitystyötä 

pyrittiin jatkamaan monella rintamalla. Keittokehotuksia annettiin useassa yksikössä varotoimenpiteenä. 

Keskiviikon EHEC-löydökseen reagoitiin asianmukaisen nopeasti ja vakavasti ja ensimmäiset EHEC-tiedotteet 

lähtivät jo samana päivänä. Annettuja keittokehotuksia myös purettiin päivän mittaan. Keskiviikon muissa 

toimenpiteissä keskityttiin epidemian selvittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Tapausmääritelmiä laadittiin 

keskiviikkona eniten.  

Keskiviikkona annettiin myös useita viranomaismääräyksiä. Määräykset kohdistuivat maatilan elintarvikkeisiin 

(raakamaito ja juusto) ja tuotteiden takaisinvetoon. 

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

keittokehotuksen purkua ja määräyksiä maatilalle raakamaitoa koskien.  

  

  



   
 

   
 

4. Interkalibroinnin tulokset 
 

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

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

kyläjuhlissa. Keskiviikkona 15.4. juustoa oli ollut tarjolla maistiaisena esittelypisteellä paikkakunnan suurimmassa 

marketissa. Kyseessä oli ollut uuden tuotteen koe-erä, jossa ei oltu huomioitu kuumennuskäsittelyn riittävyyttä. 

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 vaikeampiin muotoihin.  

Vuosina 1997–2019 on raportoitu yhteensä 14 elintarvikevälitteistä epidemiaa, joissa välittäjäksi on todettu 

pastöroimaton maito tai siitä tehty tuote. Vuoden 2012 EHEC- epidemiassa sairastui kuusi henkilöä, jotka olivat 

ennen sairastumistaan vierailleet paikallisella maatilamatkailutilalla tai juoneet tilalla tuotettua pastöroimatonta 

maitoa.  Suomessa todetaan myös yksittäisiä tapauksia, joissa pastöroimatonta maitoa epäillään EHEC- tartunnan 

lähteeksi. 

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 

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.  

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. 

Harjoituksen aikana laadittiin tiedotteita yhteensä 84 kpl ja eniten tiedotettiin keskiviikkona (24 kpl). 

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

aletaan informoida. Epidemiatiedottamisesta kannattaa olla valmiussuunnitelma ja valmis tiedotemalli tarvittavilla 

kielillä. Erillisiä ”epidemia ohi” –tiedotteita laadittiin 3 kpl. 

Osassa tiedotteita oli asetettu vedenkeittokehotus (yhteensä 28 kpl), koska alkuvaiheen epäilynä oli myös 

talousveteen kohdistuva epidemia. 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. Harjoituksessa keittokehotuksia purettiin EHEC-

löydöksen jälkeen. 

Tarkastuksia kohdistettiin harjoituksessa niin elintarvikehuoneistoihin, vesiosuuskuntaan kuin maatilallekin. 

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. 

Näytteenotto keskittyi alkuvaiheessa 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.  

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 todennäköisimmät 

taudinaiheuttajat ja suunnataan tutkimukset näihin. 

Viranomaismääräyksiä annettiin eniten EHEC-löydöksen jälkeen. Määräykset kohdistuivat maatilan elintarvikkeisiin 

(raakamaito ja juusto), joita asetettiin elintarvikelain 56 § mukaiseen käyttökieltoon 53 kpl. Takaisinveto määrättiin 

44 yksikössä samoin kuin elintarvikkeiden jäljitys 44 yksikössä. 

Harjoituksen alkuvaiheessa epäilyt epidemian aiheuttajasta jakautuivat tavanomaisten ruokamyrkytysmikrobien, 

kuten norovirus, kampylobakteerija salmonella välille (Kuva 13). Myös EHEC tai E. coli olivat mukana jo useassa 

maanantain ja tiistain epäilyssä. Koska epidemian välittäjäksi epäiltiin myös talousvettä, kohdistuivat epäilyt näiden 

lisäksi alkueläimiin ja viruksiin. 



   
 

   
 

 

Kuva 11. Epidemiaselvityksen aikana todennäköisinä/epäiltyinä pidettyjä epidemian aiheuttajia. 

 

 

Kuva 12. Epidemiaselvityksen aikana todennäköisinä/epäiltyinä pidettyjä välittäjiä. 

Epidemian alussa epäilyt välittäjästä kohdistuivat yleisimmin elintarvikkeeseen ja talousveteen, mutta myös 

henkilöstä toiseen siirtyvän taudin mahdollisuus nousi esiin. Taudinkuvan tarkentuessa sekä potilasnäytetulosten 

perusteella välittäjäksi alkoi varmistua maatilalla raakamaidosta valmistettu juusto.      

  



   
 

   
 

5. Johtopäätökset ja suositukset 
 

Epidemiat alkavat usein yllättäen ja laajenevat nopeasti. Varautumista on siksi hyvä harjoitella säännöllisesti ja 

varmistua myös riittävästä osaamisesta. Harjoituksen alkaminen perjantai-iltapäivällä sai osakseen sekä kiitosta 

että kritiikkiä. Epidemiat alkavat usein haastaviin ajankohtiin virka-ajan reunamilla ja aloitusajankohdan 

tarkoituksena oli testata valmiutta reagoida ensitietoihin. 

Harjoitukseen osallistuneet valvontayksiköt toimivat epidemian selvittämisessä pääosin asiantuntevasti ja nopeasti. 

Selvitystyöryhmä kutsutaan koolle ja epäilyilmoitus tehdään mahdollisimman pian epidemiaepäilyn syntymisen 

jälkeen, jotta torjuntatoimiin voidaan ryhtyä viipymättä. Suurin osa harjoitukseen osallistuneista valvontayksiköistä 

oli näin toiminutkin ja tiistaihin mennessä 89 % osallistujista ilmoitti kutsuneensa epidemiaselvitystyöryhmän 

koolle. 

Epäilyilmoituksen tekemättä jättäminen tai sen siirtäminen ovat tiedossa olevia haasteita: ilmoituksen teko 

velvoittaa myös selvitykseen, vaikka epäily osoittautuisikin aiheettomaksi. Ratkaisuna tähän on Ruokaviraston 

ohjeistusta tarkennettu seuraavasti: "Selvitysilmoitus tulee tehdä vaikka tutkimuksissa ilmenisi, että kyseessä ei 

ollut ruokamyrkytysepidemia. Tällöin riittää, että täytätte selvitysilmoituksen lomakeosan ja perustelette 

johtopäätöksenne lyhyesti lisätieto -kenttään (enintään 2000 merkkiä)." 

Harjoitus muistutti epidemiatilanteiden ja –selvitysten säännöllisen harjoittelun tarpeesta. Kun epidemia tai –epäily 

on syntynyt, ei ole enää aikaa luoda uusia toimintatapoja, vaan niiden tulisi tapahtua mahdollisimman sujuvasti. 

Tärkeää on, että kaikki organisaation jäsenet tietävät jo etukäteen oman roolinsa ja vastuunsa. Yhtä tärkeää on 

huolehtia epidemiaselvitystyöryhmän säännöllisistä kokoontumisista ja yhteystietojen ajan tasalla pitämisestä. Jos 

ryhmä kokoontuu säännöllisesti vaikka suurempia epidemioita ei alueella olisikaan, on helpompi toimia yhdessä 

tositilanteissa. Pienimuotoisia harjoituksia olisi toivottavaa järjestää omalla valvonta-alueella säännöllisesti. 

Epidemiaharjoitus oli laadittu niin, että tapaus olisi mahdollisimman todenmukainen ja myös riittävän 

todennäköinen toteutuakseen. Taudinaiheuttajaksi valikoitui EHEC sen vakavaa sairastumista aiheuttavan luonteen 

takia.  

Valvontayksiköt kokivat harjoituksen tarpeelliseksi ja se osoitti selvitystyöryhmien toiminnan vahvuudet. Valtaosa 

(93 %) valvontayksiköistä toivoo jatkossa vastaavanlaisia harjoituksia. Harjoituksessa kaivattiin tilannetietoja ja 

vastauksia selvitystyöryhmien kysymyksiin enemmän ja useammin. Tulevien valmiusharjoitusten kehityskohteiksi 

ehdotettiin tarkempia tilannetietoja, parempaa vuorovaikutusta harjoituksen aikana ja karttaa selvityksen toiminta-

alueesta. 

Kaikkien epidemiaselvityksiin osallistuvien henkilöiden (sekä ympäristöterveyden että terveydenhuollon osalta) 

säännöllisestä kouluttautumisesta on myös hyvä huolehtia. Epäilyn kohdistaminen todennäköiseen aiheuttajaan ja 

välittäjään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa säästää resursseja ja lisää viranomaisen toiminnan luotettavuutta. 

Myös viestintä ja mahdolliset rajoittavat toimenpiteet saadaan kohdennettua oikein jo alkuvaiheessa, jolloin 

epidemian rajaaminen ja sairastumisen estäminen ovat tehokkaita. Erilaiset sijaisjärjestelyt ja äkilliset tilanteet 

lisäävät osaamistarvetta koko henkilökunnan osalta. Normaali toiminta voi nopeasti muuttua erityistilanteeksi, 

jossa kaikkien on osattava toimia. 

Vuodesta 1998 lähtien THL, Ruokavirasto, Puolustusvoimat ja Helsingin yliopisto ovat järjestäneet kunnallisten 

selvitystyöryhmien jäsenille suunnattuja täydennyskoulutuskursseja elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden 

selvittämisestä. Kurssien tavoitteena on syventää epidemiaselvityksessä tarvittavia tietoja ja taitoja, vahvistaa 

selvitystyöryhmien välistä yhteistyötä ja luoda yhteyksiä konsultaatiotarpeiden varalle. Seuraava kurssi järjestetään 

kesällä 2022. 



   
 

   
 

LaatuNetin seuraava interkalibrointi syksyllä 2020 kohdistuu eläinsuojeluvalvonnan prosessiin. Tähänkin 

harjoitukseen ovat tervetulleita osallistumaan kaikki ympäristöterveyden organisaatiot. Vastaavanlainen, 

valtakunnallinen epidemiaharjoitus olisi hyvä järjestää vähintään muutaman vuoden välein. 

 

Lisätietoja epidemiaselvityksestä: 

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

ilmoittaminen/elintarvike-ja-vesivalitteiset-epidemiat 

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

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/rymy-ruokamyrkytysepidemioiden-

raportointi/   

Ympäristöterveydenhuollon erityistilanteiden opas: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70333/URN_ISBN_978-952-00-3546-4.pdf 

LaatuNet: epidemiaselvitysprosessi 

  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/epidemioiden-selvitys-ja-ilmoittaminen/elintarvike-ja-vesivalitteiset-epidemiat
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/epidemioiden-selvitys-ja-ilmoittaminen/elintarvike-ja-vesivalitteiset-epidemiat
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/zoonoosikeskus/ruokamyrkytykset/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/rymy-ruokamyrkytysepidemioiden-raportointi/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/rymy-ruokamyrkytysepidemioiden-raportointi/
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70333/URN_ISBN_978-952-00-3546-4.pdf


   
 

   
 

6. Esimerkkejä harjoituksen materiaaleista 
 

 

 

  

EPIDEMIAN SELVITYKSEEN LIITTYVÄ RIVILISTA

tapaus nimi HARJOITUS

OHJE merkitse luvulla 1, jos oireita tai osallistunut ruokailuun

merkitse  luvulla 0, jos ei oireita tai ei ole osallistunut ruokailuun

merkitse ? merkillä,  jos vastaus on en tiedä

punaisella esimerkkikirjauksia

lomakkeen täyttäjä ja hänen yhteystiedot:                                                                     

nro/ nimi

suku-

puoli ikä

ens.oireiden

alkaminen              oireet Osallistui

n/m pvm

oireiden 

kesto, 

mikäli 

tiedossa

pahoin

vointi ripuli

kuume oksent

maha

kipu

pään

särky

myös 

verine

n ripuli

kuume 

astetta 

C

muu

mikä

Päiväkoti-

ruokailuun

Koulu-

ruokailuun

Pääsiäis-

riehaan

Potilas-

näyte 

otettu

Lisätietoja (henkilön 

puh.nro)

SAIRASTUNEET

s1 n 15 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9

s10

s11

s12

s13

s14

s15

s16

s17

s18

s19

s20

s21

s22

s23

s24

s25

s26

s27

s28

s29

s30



   
 

   
 

 

  

Rymyharjoitus 2020

Päivämäärä Sairastuneet, henkilömäärä

16.huhti 2

17.huhti 8

18.huhti 6

19.huhti 5

20.huhti 7

21.huhti 3

22.huhti 2

23.huhti

24.huhti

25.huhti

26.huhti

27.huhti

28.huhti

29.huhti

30.huhti

yht. 33

Lisäksi 2 sairastunutta, joidenka sairastumispäivämäärää ei ilmoitettu, yhteensä 35 sairastunutta. 

Oireet: Oireiden perusteella epäilemme: itämisaika kesto

Oksentelu Basillus cereus

oksennusmuoto 0.5-5 h, 

ripulimuoto 8-16 h 12-24 h

Pahoinvointi Norovirus 24-48 h 1-3 vrk

Voimakas, joillain verinen ripuli E.coli (EHEC) 3-4 vrk 2-10 vrk

Väsymys Cryptosporidium 1-22 vrk 2-4 vrk

Päänsärky

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16.huhti 17.huhti 18.huhti 19.huhti 20.huhti 21.huhti 22.huhti 23.huhti 24.huhti 25.huhti 26.huhti 27.huhti 28.huhti 29.huhti 30.huhti

Rymyharjoitus 2020

Sairastuneet, henkilömäärä



   
 

   
 

Dno-2020  
 

Elintarvikelain (23/2006) 55 §:n, 56 §:n, 57§:n ja 59 §:n mukainen päätös Maatila Oy:n tuotteiden 

valmistamisen, myymisen ja luovuttamisen kuluttajille keskeyttämisestä ja takaisinvedosta.  

Ympäristöterveys, 23.4.2020 

Toimija  

Maatila 

 

Päätöksen kohde 

Maatilalla valmistetut kuluttajille myytävät oman tilan maitotaloustuotteet sekä 

kuluttajille myytävä raakamaito 

 

Asian selostus 

  Tilanneselostus pvm ja tapahtumajärjestys. Sairastuneiden lukumäärä.  

EHEC-löydökset  

Maatilalla tehty koe-erä kotijuustoa pastöroimattomasta raakamaidosta. Juusto on 

valmistettu siten, ettei valmistusprosessissa ole ollut käsittelyä, joka olisi tuhonnut 

EHEC-bakteerin.  

Tuotetta on kuluttajille jaettu pvm.  

Ohjeistettu Maatilaa keskeyttämään tuotanto ja estämään vierailijoiden pääsy tiloihin 

pvm. 

   

 Päätös koskien elintarvikkeiden jakelun keskeyttämisestä, 
takaisinvedosta, tuotteiden hävityksestä ja tilan eristämisestä 

 
Määrään elintarvikelain 55 §:n, 56 §:n, 57§:n ja 59 §:n nojalla: 
 

-Maatilan keskeyttämään raakamaidon ja raakamaidosta valmistettujen jalosteiden 

valmistamisen, myymisen ja luovuttamisen kuluttajille. Lisäksi kuluttajille jo myytyjen 

tuotteiden osalta tulee ryhtyä viipymättä takaisinvetoon. Takaisinvedetyt tai 

maatilalla vielä myymättä olevat erät kotijuustoa tulee hävittää. 

-Määrään Maatilan tulee ryhtymään toimenpiteisiin tilojen eristämiseksi ulkopuolisilta 

ja ryhtymään tuotantotilojen puhdistukseen 

Päätöksen perustelut 

Elintarvikelain 23/2006 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, 

fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan 

ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät 

aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.  



   
 

   
 

Elintarvikealan toimijan on noudatettava kaikessa toiminnassaan riittävää 

huolellisuutta, jotta elintarvike, elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka sekä 

elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät tämän lain mukaiset 

vaatimukset. Elintarvikealan toimijoiden vastuusta elintarvikkeiden turvallisuudesta ja 

elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden markkinoilta poistamisesta ja 

kuluttajille toimitettujen elintarvikkeiden palauttamisen varmistamisesta säädetään 

yleisen elintarvikeasetuksen 17 artiklan 1 kohdassa ja 19 artiklassa. (Elintarvikelaki 

23/2006 16 § 1 mom.) 

Yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 14 artiklan mukaan markkinoille ei saa 

saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia, eli ovat terveydelle haitallisia tai 

ihmisravinnoksi soveltumattomia.  

Elintarvikkeita on käsiteltävä, säilytettävä ja kuljetettava niin, ettei elintarvikkeiden 

hyvä hygieeninen laatu vaarannu. (Elintarvikelaki 23/2006 11 §). 

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (EY) N:o 852/2004 1 artiklan mukaan 

ensisijainen vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on elintarvikealan toimijalla.  

Elintarvikelain 17 §:n mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla yleisen 

elintarvikeasetuksen 18 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot elintarvikkeista ja 

elintarviketuotantoon käytettävistä eläimistä. Elintarvikealan toimijalla tulee myös olla 

järjestelmä, jonka avulla voidaan tämän lain tarkoituksen mukaisella riittävällä 

tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Jäljitettävyyden 

varmistamiseksi tarvittavista pakkausmerkinnöistä ja tunnistetiedoista säädetään 

yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan 4 kohdassa.   

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 18 mukaan 

kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on 

mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja 

muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan 

lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun. Lisäksi markkinoille saatetuissa tai 

todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden 

jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai 

tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten 

mukaisesti. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 19 kohdan 

1. mukaan jos elintarvikealan toimija katsoo tai sillä on syytä epäillä, että sen 

maahantuoma, tuottama, jalostama, valmistama tai jakelema elintarvike ei ole 

elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen, sen on 

käynnistettävä välittömästi menettelyt kyseisen elintarvikkeen poistamiseksi 

markkinoilta, jos se ei ole enää kyseisen alkuperäisen toimijan välittömässä 

valvonnassa, ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille viranomaisille. Jos tuote 

mahdollisesti on jo ehtinyt kuluttajalle, elintarvikealan toimijan on tehokkaalla ja 

täsmällisellä tavalla ilmoitettava kuluttajille syy poistamiseen tai tarvittaessa 

varmistettava, että kuluttajille jo toimitetut tuotteet palautetaan, jos muut 

toimenpiteet eivät ole riittäviä korkeatasoisen terveyden suojelun saavuttamiseksi. 

Elintarvikealan toimijan on noudatettava kaikessa toiminnassaan riittävää 

huolellisuutta, jotta elintarvike, elintarvikehuoneisto ja alkutuotantopaikka sekä 



   
 

   
 

elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät tämän lain mukaiset 

vaatimukset. (Elintarvikelaki 23/2006 16 §). 

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan 

poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, 

jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä 

harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta 

annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat 

muutoin elintarvikemääräysten vastaisia.  

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen 

alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun 

tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai 

siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka 

elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat 

sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä 

aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää. 

Valvontaviranomainen voi määrätä elintarvikealan toimijan poistamaan elintarvikkeen 

markkinoilta, jos elintarvikealan toimija ei noudata yleisen elintarvikeasetuksen 19 

artiklassa säädettyä velvollisuutta poistaa elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien 

vaatimusten vastainen elintarvike markkinoilta. Valvontaviranomainen voi määrätä 

elintarvikkeen poistettavaksi markkinoilta myös silloin, kun elintarvikkeesta 

annettavat tiedot ovat oleellisesti elintarvikemääräysten vastaisia. 

Valvontaviranomainen voi elintarvikealan toimijan kustannuksella yleisesti tiedottaa 

elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten vastaisista elintarvikkeista, jos 

elintarvikealan toimija ei noudata yleisen elintarvikeasetuksen 19 artiklassa säädettyä 

velvoitetta ilmoittaa asiasta kuluttajille. 

(Elintarvikelaki 23/2006 § 57 mom 1-2) 

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoituksiin 

elintarvikemääräysten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoituksiin 

se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi. Jos 

elintarvikkeen käyttö ei ole mahdollista, tai jos terveydelliset syyt tai 

elintarvikemääräykset edellyttävät, elintarvike on määrättävä hävitettäväksi.  

Kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, 

jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön tämän lain 32 

§:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56 ja 58 §:ssä tarkoitettuihin 

hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on 

viipymättä saatettava kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi. 

(Elintarvikelaki 63 §) 

Asianomaisen kuuleminen 

Asianomaisen kuuleminen on tässä tapauksessa tarpeetonta, koska helposti 

pilaantuvia, EHEC-saastuneita jalostettuja elintarvikkeita ei voida enää muuttaa 

määräysten mukaisiksi ja niiden käyttö ei ole turvallista ja aiheuttaa vaaraa kuluttajien 

terveydelle.  

Sovelletut säännökset                                    



   
 

   
 

Elintarvikelaki nro 23/2006 § 11, § 13, § 16, § 56, § 59, § 63, § 74, § 78 

MMM asetus 1367/2011  § 6 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista 818/2012 § 9 

MMM asetus nro 37/EEO/2006, liite 5 

EU parlamentin ja neuvoston asetus 852/2004, artikla 4, liite II, IV luku 

Komission asetus (EY) N:o 37/2005 1 artikla, 2 artikla 

Hallintolaki 434/2003, § 34 kohta 4, § 4, § 43 

Voimassaoloaika 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.  

Tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin 

oikaisuvaatimus on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti 

oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen voi hakea muutosta 

tekemällä oikaisuvaatimuksen kunnan toimielimelle. 

Lisätietoja 

Lisätietoja antaa  

Oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä 

Jakelu 
 ao Maatila 
 tied Rakennus- ja lupalautakunta 
 tied terveystarkastaja 
  
  



   
 

   
 

XX VESIOSUUSKUNNAN ALUEELLA TALOUSVESI ON KEITETTÄVÄ 

 
 
XX vesiosuuskunnan alueella on talousvesi keitettävä. Tarkempi rajaus alueesta on liitteenä 
olevassa kartassa. Keittokehotus on annettu varotoimenpiteenä, koska 21.04.2020 otetuissa 
vesinäytteissä havaittiin mahdollinen mikrobiologinen laatupoikkeama. Syytä mahdolliseen 
vedenlaadun heikkenemiseen selvitetään parhaillaan. 

 
Kaikki juoma-, ruoka- ja tiskaukseen käytettävä vesi on keitettävä 5–10 minuuttia.  
Peseytymiseen, käsien pesuun ja WC:n huuhteluun vettä voi käyttää normaalisti. 
 
Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi, kunnes veden mikrobiologinen laatu on 
varmistettu uusintanäyttein. Terveysviranomainen tiedottaa tuloksista niiden varmistuttua ja 
antaa uudet toimintaohjeet 23.04.2020 klo 15.00.  
 

XX VESIOSUUSKUNNAN ALUEELLA TALOUSVETTÄ VOI KÄYTTÄÄ NORMAALISTI 

 
Terveydensuojeluviranomainen antoi 22.04.2020 varotoimenpiteenä mikrobiologisen 
laatupoikkeamaepäilyn vuoksi talousveden keittokehotuksen xx vesiosuuskunnan alueelle. 
Epäily koski mahdollista koliformisten bakteerien esiintymistä talousvedessä. Saatujen 
alkuperäisten vesinäytteiden ja 21.04.2020 otettujen laadunvarmistusnäytteiden tulosten 
perusteella veden mikrobiologinen laatu on hyvä. 
 

 
Keittokehotus ei ole enää voimassa ja vettä voi käyttää normaalisti. 

 
 

Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä. 
 

  



   
 

   
 

VATSATAUDIN AIHEUTTAJA VARMISTUNUT  
 

 

Alueemme asukkailla esiintyneiden voimakkaiden vatsatautioireiden aiheuttajaksi on paljastunut 

suolistoperäinen EHEC-bakteeri. Tartunnan välittäjäksi epäillään maatilalla tehtyä kotijuustoa, jota on 

maistatettu paikallisessa marketissa torstaina 16.4 sekä saman tilan valmistamaa juustosalaatti, jota 

tarjoiltiin pääsiäisriehassa 13.4. 

Terveyskeskukseen on tullut tieto 35 sairastuneesta. Uusia potilasnäytteitä ei tässä vaiheessa enää 

tapauksen selvittämisen osalta tarvita. Sen sijaan tilan raakamaidosta ja eläimistä otetaan näytteitä 

tartunnan alkuperän selvittämiseksi. 

Vaikka ripulioireet kestävät tavallisimmin 4-10 vrk, sairastuneet saattavat erittää bakteeria ulosteisiin vielä 

oireiden poistuttua. Kyseinen bakteeri tarttuu erittäin helposti myös ihmisistä toiseen, jos käsi- ja wc-

hygienia on puutteellinen. Jokaisella perheenjäsenellä tulisi olla käytössä oma käsipyyhe ja käsidesin 

käyttöä suositellaan. Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa ruuanlaitossa sekä pienten lasten, iäkkäiden 

ja vakavia perussairauksia sairastavien kohdalla.  

Mikäli teillä esiintyy vakavia, hoitoa vaativia oireita, ottakaa yhteyttä suoraan terveyskeskuksen 

päivystykseen:  

Erityisesti lasten tai vanhusten parissa työskenteleviä tai elintarvikeketyössä olevia oireellisia pyydetään 

ottamaan yhteyttä tartuntatautihoitajaan tarkempien ohjeiden saamiseksi. 

Myös kaikille muille sairastuneille antaa terveydenhuolto tarvittaessa tarkempaa ohjeistusta. 

Tartuntatautihoitajan ja vastaanoton yhteystiedot alla. 

Tiedote on luettavissa myös kotisivuilta www 

 
Lisätietoja antavat: 
 
 

Terveysvalvonnan johtaja  
Tartuntatautihoitaja (hygieniaohjeet) 
Vastaanotto puh.xxx (oireiden hoitoon liittyvät asiat) 

 

 

Jakelu: Paikallislehdet 

Paikallisradio 

Kuntien ja ky:n nettisivut 

Facebook, Twitter(myös linkki www-sivuille) 

 Ky:n henkilökunta 

 



   
 

   
 

RYMY2020-harjoitus 

Vatsatautiepidemia päättynyt – Selvitystyö jatkuu 
 

Xx:n kaupungin asukkailla todettiin 16.4 alkaen sairastumisia, joissa oireita ovat olleet oksentelu ja pahoinvointi, 
voimakas, jopa verinen ripuli, sekä väsymys ja päänsärky. Epidemiassa on sairastunut 35 ihmistä, joista viiden 
näytteistä todettiin EHEC-bakteeri. 

 

Uusia sairastuneita ei ole tullut tietoon. Selvitystyö tartunnan lähteeksi epäillyllä maatilalla [nimi] on edelleen 
käynnissä, ja tutkimukset jatkuvat osittain vielä ainakin seuraavaan viikkoon saakka. Kyseiseltä tilalta hankittua 
maitoa tai maitotuotteita ei tule käyttää, vaan tuotteet pitää hävittää. 

 

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran torstaina 30.4. 

 

Lisätietoja antaa  

[Kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteystieto] 

 

 


