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Mikä salmonella…?

• Salmonella on suolistobakteeri, mutta säilyy hengissä myös 
suoliston ulkopuolella, eli voi saastuttaa ympäristöä ja välineitä
• Eläimet voivat kantaa suolistossaan: nisäkkäät, linnut, matelijat
• -> leviää ympäristöön ulostesaastumisen välityksellä

• Erittäin monimuotoinen bakteeri, tällä hetkellä ”tyyppejä” 
tunnetaan noin 2600
• Nimeäminen monimutkaista, puhekielessä käytetään ns. serotyyppi-nimiä

• Esim. Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium
• Osa serotyypeistä erotellaan vielä ns. faagityyppeihin (FT)

https://pixabay.com/fi/illustrations/bacteriophage-virus-biologia-1767321/



Mikä salmonella…?

• Jotkut serotyypit ovat sopeutuneet yhteen eläinlajiin (ihminen / 
siipikarja / sika…), joillain taas kyky elää monessa eri eläinlajissa 

• Kaikki serotyypit voivat aiheuttaa sairautta ihmisille
• Eri serotyyppien esiintyminen vaihtelee alueittain; mm. matkailu levittää
• Suomessa ihmisille tautia aiheuttavat yleisimmin S. Enteritidis ja S. 

Typhimurium



- ja miksi sitä vastustetaan?

• Tarttuu ihmisiin ja aiheuttaa vakaviakin ripulitauteja, joskus myös 
vakavia yleisinfektioita
• Salmonelloihin kuuluvan bakteerin aiheuttama tauti määritellään 

tartuntatautiasetuksessa (146/2017 1.1 § k9) yleisvaaralliseksi 
tartuntataudiksi

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

• Monessa Euroopan maassa salmonellan esiintyvyys tuotanto-
eläimissä on huomattavasti korkeampi kuin Suomessa, eikä sitä 
(juuri) vastusteta tiloilla
• Suomessa Salmonella-tartunnat luokitellaan eläintautilainsäädännössä 

vastustettaviin eläintauteihin (tietyillä eläinlajeilla)



https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/zoonoosikeskus/zoonoosit/bakteerien-aiheuttamat-taudit/zoo_salmonella_ihmisissa.pdf



Salmonellan torjunta

• Koko elintarvikeketju on avainasemassa: puhtaat ja turvalliset 
elintarvikkeet
• Alkutuotannosta tiloilta lähtien

• Kansallinen salmonellavalvontaohjelma: salmonellataso 
eläinlajikohtaisesti alle 1% 
• Naudat, siat ja siipikarja sekä niistä saatava liha ja kananmunat
• EU:n hyväksymä; Suomelle myönnetty lisävakuudet (= Suomeen tuotavat 

liha- ja kananmunaerät on tutkittava lähtömaassa salmonellan varalta ja 
tuloksen on oltava negatiivinen (poikkeus: Ruotsista tai Norjasta tuotavat)



Salmonellan torjunta

• Salmonella on eläintautilainsäädännön (843/2013 5 § k 4) mukaan 
vastustettava eläintauti ”Bos taurus-lajin nautaeläimissä, sioissa, 
Gallus gallus-lajin linnuissa ja kalkkunoissa” -> tilalla todettaessa 
aiheuttaa lakisääteisiä rajoituksia ja toimia tilalle

• Muilla eläimillä esiintyvät salmonella-tartunnat ovat ilmoitettavia 
tauteja, eli niiden määrää halutaan seurata (oireettomat / 
vähäoireiset: ei näytteitä -> ei tietoa)

• Rokottaminen ja mikrobilääkkeiden käyttö kielletty



Pakollinen salmonellavalvonta eläintiloilla

• Siipikarja: munintakanat, broilerit ja kalkkunat, kaikki sukupolvet ja 
parvet (poikkeus: jos tuotteet vain omaan käyttöön)
• Toimijan ilmoitukset viranomaiselle, kirjanpitovelvoite, toimijan itsensä 

ottamat näytteet, viranomaisen tarkastuskäynti + näytteenotto

• Uudistuseläimiä tuottavat sikalat: näyte vuosittain
• Naudoilla, jos tuotetaan raakamaitoa luovutukseen (yli 2500 kg/v) 

tai keinosiemennysasemalle meneviä nautoja (lähtevä eläin + 
lähettävä karja)

• Lisäksi karjuasemalla ja sonniasemalla eläimet tutkitaan 
karanteeniaikana salmonellan varalta

• Pakollisen ulkopuolella tehdään paljon elinkeinon omavalvontanäytteenottoa



Salmonellan leviäminen tilalle ja tilalla

• Eläinsiirrot
• Rehut, kuivikkeet ym. – sekä hankinta ETTÄ tilalla säilyttäminen
• Haittaeläimet (jyrsijät, linnut) tai muut kotieläimet
• Ihmiset: omistaja, työntekijät, vierailijat (matkailu), myös 

eläinkuljetusliikenne (esim. eläinten noudot)
• saastuneen rehun / veden välityksellä eläinten suuhun ja sieltä 

suolistoon     ympäristösaastuminen lisääntyy 
• Jos ulosteesta – suuhun ketjua ei saada katkaistua, jatkaa 

leviämistään tilan sisällä
• Hyvä tuotantohygienia, joka estää rehun ja veden saastumisen ulosteella
• -> eläimillä mahdollisuus puhdistua ajan mittaan

+ ???



Salmonellaepäilyn herääminen

• Tilan oma näytteenotto, esim. eläimiä myytäessä / elinkeinon 
ohjauksessa

• Teurastamolla otetusta imusolmukenäytteestä löytyy salmonella -> 
tilalta otetaan viranomaisen toimesta näytteet (aina ei löydy)

• Kliininen epäily eläimen oireiden perusteella
• Kuolleen eläimen ruumiinavaus, jonka yhteydessä tehdyssä 

bakteeriviljelyssä kasvaa salmonella -> tilanäytteet
• Viranomaisen näytteenotto epäilyn vuoksi, kun tilalla on 

eläinsiirtojen välityksellä yhteys sellaiseen tilaan, jolla on todettu 
salmonella (”epidemiologinen selvitys”)



Salmonellasta ilmoittaminen

• Eläintautilaki (ETL) 431/2013 14 §: Velvollisuus ilmoittaa 
eläintaudeista

• Jos eläimistä vastuussa oleva toimija tai muu henkilö, joka osallistuu eläimen 
tutkimiseen, hoitoon, käsittelyyn, kuljetukseen, lopetukseen, teurastukseen, 
metsästykseen, pyyntiin, perkuuseen tai tarkkailuun, epäilee tai toteaa eläimellä 
olevan vastustettava tai uusi vakava eläintauti, hänen on viipymättä ilmoitettava asiasta 
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle. Eläimistä vastuussa olevan toimijan on 
tehtävä mainitulle viranomaiselle ilmoitus myös sellaisesta eläinten 
joukkosairastumisesta tai -kuolemasta sekä olennaisesta eläinten käyttäytymiseen tai 
tuottavuuteen liittyvästä muutoksesta, joka voi viitata vastustettavan tai uuden 
vakavan eläintaudin esiintymiseen.

• Käytännössä salmonella ei aiheuta tuotantoeläimillä sellaisia oireita, 
joiden perusteella olisi ”helppo” epäillä salmonella-tartuntaa



Salmonellasta ilmoittaminen

• Eläintautien ilmoitusketju (ETL 14-16 §) – myös muut sellaiset 
eläintaudit jotka on ”viranomaisketjussa” ilmoitettavia

Eläimen omistaja / 
haltija tai muu Kunnaneläinlääkäri Aluehallintovirasto 

(läänineläinlääkäri) Ruokavirasto

Yksityinen 
eläinlääkäri



Salmonellasta ilmoittaminen

• Laboratoriolla on ilmoitusvelvollisuus salmonella-löydöksestä 
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle (ETL 15 §), lisäksi 
näytteestä eristetty ”alustava salmonellakanta” lähetetään 
varmistettavaksi ja serotyypitettäväksi Ruokaviraston laboratorioon



Salmonellasta ilmoittaminen

• Valvontaviranomaisen ilmoitusvelvollisuus:
• Tietyillä eläimillä (na, si, sk, la, vu, he)  todetusta salmonellasta on 

ilmoitettava terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille 
(ETL 441/2013 16.3 §, 1010/2013 15 §) 

• Pitopaikkaan annetusta päätöksestä salmonellatartunnan leviämisen 
estämiseksi (”rajoittavat määräykset”) on tiedotettava teurastamoa, 
meijeriä, elintarvikekäyttöön menevien munien vastaanottajalaitosta, 
keinosiementäjä-toimijaa, rehualan toimijaa joka toimittaa pitopaikkaan 
rehua, sekä maatalouslomitusta (1030/2013 23 §, 1037/2013 32 §)

• Viranomaisen saatava eläintenpitäjältä oikeat tiedot, jotta nämä ilmoitukset voi 
tehdä



Salmonellasta ilmoittaminen

• Toimijalla on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisesti 
teurastamoa, meijeriä tmv. elintarvikehuoneistoa (”näytteenottoa ja 
tuloksia koskevia tietoja”; alkutuotantoasetus 1368/2011 6 § sekä liite 2) 

• Rehua käyttävän toimijan on ilmoitettava välittömästi rehun 
valmistajalle, jos pitopaikalle on annettu eläintautilain (441/2013) 
23 §:ssä tarkoitettu viralliseen salmonellatartuntaepäilyyn tai 
todettuun salmonellatartuntaan perustuva päätös (Rehulaki 86/2008 
21 §)



Todetun salmonellatartunnan seuraukset tilalla
• Viranomainen: taudin leviämisen estämiseksi tehtävä päätös

• ”rajoittavat määräykset”

• Rajoitukset eläinliikenteeseen
• Tietyissä vaiheissa ketjua voi aiheuttaa suuria ongelmia (tilan puute)

• Saneeraustoimet 
• = pääsääntöisesti melko valtaisat ja raskaat puhdistustoimet, yleinen 

hygieniatoimien kohentaminen

• Raskaat ja kalliit omavalvontanäytteenotot
• Tavoitteena osoittaa tilan puhtaus ennen viranomaisen tekemää 

näytteenottoa

• Epidemiologinen selvitys: vastailu viranomaisen kyselyihin



Todetun salmonellatartunnan seuraukset tilalla

• Eläintuotteiden (maito, munat) käytön rajoitukset
• Eläimet saa teurastaa, mutta vaatii erityisjärjestelyjä teurastamolla

• Taloudellinen kannattavuus huono -> ei huolita teurastamolle

• Lainsäädäntö ei vaadi eläinten lopettamista (eikä viranomainen voi 
määrätä lopettamaan eläimiä)
• Siipikarjalla eläinliikennettä rajoittavista määräyksistä pääsee eroon vain 

tilan tyhjentämällä, eli käytännössä positiivisen parven hävittämällä 
• Muiden eläinten osalta voidaan odottaa niiden puhdistumista

• Käytännössä eläimiä joudutaan kuitenkin usein lopettamaan, sikaketjussa 
runsaastikin 

• Paljon taloudellisia tappioita ja inhimillistä harmia



Miten estää tautien leviäminen tilalle ja tilalla?
• Eläinten ruoka, vesi, kuivikkeet yms. ”tauditonta”
• Uudet tilalle tulevat eläimet taudittomia
• Tilalla työskentelevät ihmiset: kengät, vaatetus, hygienia
• Tilalla vierailevat ihmiset: ei eläinkontaktia ellei pakko; kengät, 

vaatteet, hygienia (Huom! Peräkkäiset tilavierailut!)
• Tilan ympäristön luonnoneläimet: määrän kontrollointi, ei 

kontaktiin tilan eläinten kanssa
• Tilan sisäinen puhtaus ja hygienia, ympäristön eritekontaminaatio
• Eläinten hyvä hoito, vastustuskyvyn ylläpito
• Jne…                                     TAUTISULKU, TAUTISULKU, TAUTISULKU



KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUA?


