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Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus muodostaa epidemioiden selvitysryhmä, joka ohjaa veden 
ja elintarvikkeiden välityksellä leviävien epidemioiden selvitystä ja ehkäisyä. Tällä ryhmällä tulee 
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1 JOHDANTO 

Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden määrä ei ole ennaltaehkäisevästä työstä 

huolimatta vähentynyt. Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus varautua mahdollisiin epi-

demioihin ja varautumisesta sekä selvityksestä tulee olla kirjallinen toimintaohje, jota 

käyttää epidemioiden selvitystyöryhmä. 

Selvitystyön kuluessa viranomaisten välinen yhteistyö on suuressa asemassa asioiden 

etenemisen kannalta. Epidemioiden aikainen tunnistaminen mahdollistaa nopeat kor-

jaus- ja ehkäisy toimenpiteet, mutta vaatii myös tarkkuutta sekä valvontaviranomaisten, 

terveydenhuollon, että elintarvikeyritysten henkilöstöltä. Epäillyn herättyä oikeiden taho-

jen kuten THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja AVI:n (Aluevalvontavirasto), sekä 

tavallisten kansalaisten tiedottaminen on tärkeää. Suunnitelman mukainen näyt-

teidenotto ja tarkkojen tulosten saaminen edistää epidemiasta varmistumista. Varsinkin 

epidemian varmistumisen jälkeen eri tahojen yhteistyön tarve on edellistäkin tärkeäm-

pää. 

Vuoden 2018 vedenjakeluhäiriö Raisiossa, herätti tarpeen päivittää olemassa olevaa 

epidemiatyöohjeistusta. Tämä ohje on tarkoitettu helpottamaan epidemiaselvitystyötä, 

jotta epidemiaepäilyssä toiminta etenee johdonmukaisesti. Ohjeistuksessa tuodaan 

esille eri ohjeistusta koskevat lakipykälät, määritetään toimintamallit epidemiatilanteisiin 

ja annetaan yleisiä ohjeistuksia erilaisiin tilanteisiin, kuten elintarvike- ja vesivälitteisiin 

epidemioihin.   

Tämä ohjeistus sisältää paljon liitteitä, sillä epidemiatoiminnan kannalta on nopeampaa 

saada tulostettua tärkeimmät osiot ohjeistuksesta. Osaa olemassa olevista liitteistä on 

myös paranneltu enemmän tukemaan epidemiatyöryhmän toimintaa. 
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2 EPIDEMIATYÖRYHMÄ 

Kunnalla on velvollisuus varautua elintarvike- ja vesivälitteisiin epidemioihin, jonka joh-

dosta muodostetaan epidemioiden selvitystyöryhmä (Valtioneuvoston asetus 

2011/1365). Tähän työryhmään nimetään asetuksessa mainitut virkamiehet mm. tervey-

densuojelusta, elintarvikevalvonnasta ja terveyskeskuksesta. Lisäksi työryhmään kuulu-

vat vesilaitoksien edustajat, sekä tarvittaessa tiedottajat ja tapauskohtaisesti asiantunti-

jat esim. laboratorioista. (Pihlajasaari 2016, 6)  

2.1 Epidemiatyöryhmän hyödyt 

Epidemian selvittämisen kannalta työryhmän olemassaolo on erittäin tärkeää. Työryhmä 

mahdollistaa sen, että epidemiatilanteessa on selvä johtoasemassa oleva ryhmä, joka 

voi kokoontua epidemian sattuessa nopeasti. Ryhmällä on vapaus epidemiatilanteen rat-

komiseen ja johtamiseen, jonka avulla voidaan minimoida epidemian kesto. Ryhmän laa-

jan kokoonpanon ansiosta varmistutaan siitä, että ryhmän sisäinen asiantuntevuus on 

tarpeeksi suuri takamaan korrektit toiminnot epidemian kuluessa.  

2.2 Lainsäädäntö 

Epidemioiden selvitystyöryhmän muodostamisesta ja toiminnasta pääasiassa määrä-

tään valtioneuvoston asetuksessa 2011/1365, jossa säädetään sen toimintaa ja keitä 

ryhmään kuuluu. Lisäksi selvitystyöryhmän toimintaa koskevat useat lait kuten tervey-

densuojelu ja tartuntatautilaki.  

2.2.1 Valtioneuvoston asetus 2011/1365 

Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaan on tehty valtioneuvoston asetus elintarvik-

keiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä, jossa säädetään tar-

kemmin itse epidemioiden selvitystyöryhmän toimintaa. Kunnan terveydensuojeluviran-

omaisten ja elintarvikevalvontaviranomaisten on yhdessä tartuntatautien vastaavan vi-

ranomaisen kanssa ennalta varauduttava kunnan alueella leviäviin epidemioihin ja so-
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vittava niitä koskevan selvitystyön järjestämisestä. Ihmisistä ja vedestä eristetyistä epi-

demioista tarkemmin vastaa THL, kun taas Evira (elintarviketurvallisuusvirasto) vastaa 

elintarvikkeisiin liittyvistä epidemioista. (Valtioneuvoston asetus 2011/1365, 3 §) 

Itse selvitystyöryhmään tulee kunnan terveysvalvonnan- ja terveydensuojeluviranomais-

ten nimetä epidemiaselvitystyöryhmänjäsenet. Näihin ihmisiin kuuluvat johtava terveys-

keskuslääkäri tai tartuntataudeista vastaava lääkäri, terveyskeskuksen tartuntatautiyh-

dyshenkilö, elintarvikelain ja terveydensuojelulain valvontaa johtava viranhaltija, kunnan 

virkaeläinlääkäri, kunnan elintarvikkeiden, talousveden ja uimaveden laatua valvova vi-

ranhaltija ja alueen vesihuollosta vastaavan tahon edustaja. Työryhmää voidaan myös 

tarvittaessa täydentää, jotta voidaan varmistua riittävästä asiantuntemuksesta. (Valtio-

neuvoston asetus 2011/1365, 4 §) 

2.3 Raision selvitysryhmä 

”Raision ja Naantalin kaupunkien, sekä Ruskon kunnan, terveysvalvontajaosto on ko-

kouksessaan 23.10.2018 nimennyt selvitystyöryhmään seuraavat henkilöt: Kaupungin-

eläinlääkäri (työryhmän puheenjohtaja), ympäristöpäällikkö (terveysvalvonnan johtaja), 

terveystarkastajat. Naantali: ylilääkäri/tartuntataudeista vastaava lääkäri, terveyskeskuk-

sen tartuntatautiyhdyshenkilö (terveydenhoitaja), vesihuoltopäällikkö. Raisio ja Rusko: 

ylilääkäri/tartuntataudeista vastaava lääkäri, terveyskeskuksen tartuntatautiyhdyshen-

kilö (terveydenhoitaja), Raision Vesi Oy yhdyskuntainsinööri (Raisio), vesihuoltoteknikko 

(Rusko). Ryhmää täydentää lisäksi Raision kaupungin viestintäpäällikkö sekä Naantalin 

kaupungin ja Ruskon kunnan viestintävastaavat. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, 

jäsenenä toimii kyseisen henkilön sijainen.” - (Terveysvalvontajaosto 2018, § 46) 

Terveysvalvontajaosto päätti kokouksessaan, että epidemian sattuessa selvitysryh-

mästä kokoontuvat vain ne jäsenet joiden kuntaa epidemia koskee. Työryhmä kokoontuu 

myös vähintään kerran vuodessa niin että kaikki jäsenet ovat läsnä, vaikka epidemioita 

ei olisikaan sattunut. 
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2.3.1  Terveydensuojelulaki 

Terveydensuojelulaissa säädetään, talousvesilaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa epide-

miavaarasta tai epäilystä terveydensuojeluviranomaiselle. Tällä viranomaisella on vas-

taavasti velvoite aloittaa viipymättä selvitys- ja ehkäisytoimenpiteet, sekä ilmoittaa asi-

asta THL:lle ja AVI:lle. Lisäksi terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäi-

siä tai yleisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poista-

miseksi tai sen ehkäisemiseksi. Kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan 

viranhaltija saa myös antaa kyseisen kiellon tai määräyksen. Kielto tai määräys on kui-

tenkin saatettava kunnan terveydensuojeluviranomaisen ratkaistavaksi mahdollisimman 

pian. (Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763, 20a §, 32§ ja 51 §) 

Terveydenvalvontajaosto on siirtänyt toimivaltaansa alaisilleen viranomaisille. Terveys-

tarkastajalla ja kaupungineläinlääkärillä on toimivalta päättää terveydensuojelulain 20 

§:n ja 20 a §:n mukaisista velvoitteista, määräyksistä ja toimenpiteistä. (Terveysvalvon-

tajaosto 2018, § 45) 

2.3.2 Tartuntatautilaki 

Tartuntatautilain mukaan kunnassa on oltava tartuntataudeista vastaava lääkäri. Tämä 

lääkäri selvittää paikallisia epidemioita ja tekee tartunnan jäljitystä ja lääkäri ohjaa sai-

raanhoitopiirin kuntayhtymän alueella epidemioiden selvitystä ja tartunnan jäljittämistä 

sekä toteuttaa epidemian selvittämistä yhteistyössä kuntien kanssa. (Tartuntatautilaki 

1227/2016, 9 §) 

Lisäksi jos epidemia on erittäin vakava tai valtakunnallisesti merkittävä, THL ohjaa ja 

tukee tartunnan jäljitystä ja epidemioiden selvittämistä kunnissa ja sairaanhoitopiirien 

kuntayhtymien alueella sekä toteuttaa epidemiaselvityksiä. THL myös selvittää epidemi-

oita ja vastaa kansainvälistä yhteistyötä edellyttävästä epidemian selvityksestä ja tartun-

nan jäljityksestä. THL:llä ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaa-

valla lääkärillä on salassapitosäännösten estämättä ja korvauksetta oikeus saada kaikki 

tarvittavat tiedot epidemian jäljitykseen ja selvittämiseen. (Tartuntatautilaki 1227/2016, 

23 § - 25 §) 
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2.4 Tehtävät 

Valtioneuvoston asetuksen 2011/1365 4 § mukaan selvitystyöryhmälle on annettu seu-

raavat tehtävät: 

1) Huolehtia siitä, että epidemiologiset ja laboratoriotutkimukset suoritetaan 

2) Epidemian hallinnan tähtäävien toiminnan yhteensovittaminen 

3) Tiedonkulku laboratorioiden ja viranomaisten välillä 

4) Yhteydenpito sairaanhoitopiiriin, asiantuntijoihin ja viranomaisiin 

5) Epidemiasta tiedottaminen 

6) Asetuksen mukaisten ilmoitusten tekeminen  

7) Muiden tarvittavien selvitysten tekeminen  

Epidemia selvitystyöryhmän päätehtävä on epidemian selvittäminen paikallisesti. Tätä 

selvitystyötä tukevat tarpeen vaatiessa Evira ja THL. Selvitystyöhön kuuluu epidemian 

leviämisen rajoittaminen, syyn selvittäminen ja poistamien, sekä asiasta tiedottaminen 

käyttäjille, kuluttajille, sekä THL:lle, Eviralle ja muille tarvittaville osapuolille. (Pihlajasaari 

2016, 6-7) Selvitystyöryhmän tehtävät voidaan jakaa siis epidemiasta ilmoittamiseen, 

selvitystyön tekemiseen ja epidemiasta raportoimiseen. Ilmoitustyöhön sisältyy asiasta 

ilmoittaminen THL:aan ja tarvittaessa konsultaation saaminen. Selvitystyöhön kuuluu eri-

laisten laboratorio määrityksien järjestäminen, epidemian hallintatoimenpiteiden yhteen-

sovittaminen, tiedonkulusta vastaaminen, sekä laboratorion ja viranomaisten välillä, sai-

raanhoitopiirin, asiantuntijoiden ja viranomaisten välillä, että epidemiasta itse kuntalai-

sille tiedottaminen. Viimeiseen alueeseen, eli raportointiin kuuluu yksinkertaisesti, elin-

tarvike ja vesiepidemian selvityksen ilmoittaminen ja yhteenvedon toimittaminen RYMY-

järjestelmään. (Evira 2018, 9-10) 

2.4.1 Raision työryhmän tehtävänjako 

Laissa mainittujen tehtävien lisäksi Raision epidemioiden selvitystyöryhmässä on tehtä-

viä delegoitu eri ryhmän jäsenille epidemiaselvitystyön helpottamiseksi ja selventä-

miseksi. Suurimmaksi osaksi tämä tehtävänjako seuraa laissa säädettyä toimeksiantoa. 
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Raision työryhmään on lisätty vastuuhenkilö, joka on tällä hetkellä kaupungin eläinlää-

käri. Roolissa oleva on johtavassa asemassa ryhmän sisällä ja koordinoi selvitystyötä.  

Lääkäri - Rajaa epidemiaa. Tiedottaa vastaanotolle epidemiasta. Organisoi sairastunei-

den, ja elintarvike tapauksissa keittiöhenkilökunnan, hoidon sekä potilasnäytteiden oton. 

Terveydenhoitaja - Potilasnäytteidenotto. Sairastuneiden ja altistuneiden neuvonta. 

Haastattelut tarvittaessa. 

Terveystarkastaja - Ensikäynti tapahtumapaikalla. Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäyttei-

den otto. Lisätarkastuskäynnit. Toiminnanharjoittajan neuvonta. Pyytää ulosnäytteet 

keittiöhenkilökunnalta. Haastattelut. 

Vesihuolto - Ilmoittaa verkoston teknisistä tai muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa 

juomaveden saastumista. Ottaa epidemiaepäilyssä vettä talteen näytteenottoa varten. 

Hoitaa tarvittavat verkoston korjaus-, huuhtelu- ja desinfiointityöt. 

Vastuuhenkilö - Johtaa ja koordinoi selvitystyötä. Epäilyilmoitus THL:lle. Työryhmän 

koolle kutsuminen. Yhteydenpito työryhmänjäseniin. Selvitysilmoitus ja loppuraportti epi-

demiasta. 

Elintarvike- ja vesilaboratorio - Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkiminen. 

Kliininen laboratorio - Sairastuneiden ja altistuneiden henkilöiden näytteiden tutkiminen. 

Säilyttää tarvittavat kannat. 

Tiedottaja - Laatii ilmoituspohjan mukaiset ilmoitukset epidemiasta ja vastaa niiden jul-

kaisemisesta omalle kunnalleen. 

Työryhmän jäsenten tarkemmat yhteystiedot löytyvät liitteestä 1, joka on tämän opinnäy-

tetyön julkisuuden vuoksi salattu. Yhteystietoja tulee päivittää aktiivisesti epidemiapala-

verien yhteydessä, jotta voidaan olla varmoja nopeasta yhteydenotosta epidemiatilan-

teessa.  

2.4.2 Toiminta normaalitilanteessa 

Raision työryhmä kokoontuu vuosittain vähintään kerran. Tämän kokouksen kutsuu 

koolle vastuuhenkilö ja tavoitteena on, että tähän kokoukseen tulisivat kaikki epidemia-
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selvitystyöryhmän jäsenet. Tässä kokouksessa käydään läpi kaikki vuoden aikana ta-

pahtuneet lakisääteiset muutokset, käsitellään epidemiaohjeistusta koskevat muutokset, 

varmistetaan kaikkien yhteystietojen ajan tasalla oleminen ja käydään läpi kaikki vuoden 

aikana tulleita kuluttajavalituksia sekä läheltä piti-tilanteita. Tämän kokouksen avulla var-

mistetaan se, että epidemiatyöryhmän jäsenet tuntevat toisensa ja pystyvät ottamaan 

toisiinsa helposti yhteyttä. Lisäksi mahdolliset parannukset ja uudistukset otetaan huo-

mioon, jolloin epidemiassa toimiminen on entistä helpompaa.  
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3 RAISION JA NAANTALIN VEDENJAKELUHÄIRIÖ 2018 

Vuoden 2018 elokuun alussa havaittiin Raision ja Naantalin alueella huomattava talous-

vesiverkoston paineiden putoaminen. Syyksi selvisi nopeasti Kuninkojan alueella sijait-

sevan runkoputken rikkoutuminen. Tämä johti niin sanottuun vedenjakeluhäiriöön, jossa 

oli riskinä kuntien alueella leviävä vesiepidemia. (Kossila E. 2018) 

3.1 Tausta 

Rikkoumasta johtuen vettä pääsi putkesta valumaan ulos, joten ongelman paikallistami-

nen oli nopea prosessi. Johtuen veden määrästä ei korjaustöitä voitu aloittaa ennen rik-

kimenneiden osien kuivumista, joka taas johti siihen, että suurille osia Raisiota ja Naan-

talia ei voitu päiviin normaalisti toimittaa vettä käyttäen vesiverkostoa. (Koutonen J. 

2018) 

Runkoputken rikko johti vesipaineen laskemiseen lähes koko kahden kunnan alueella. 

Tämän kompensoimiseksi alettiin vettä ottaa kahdesta korvaavasta runkoputkesta, 

mutta näiden vesi ei kuitenkaan riittänyt paineen tasaamiseen. Tästä johtuen mm. ker-

rostalojen ylimpien kerroksiin ei vesi kulkeutunut. (Nyman R. 2018) 

Paineen putoamisessa suurena riskinä on se, että vesi alkaa virtaamaan takaisinpäin, 

joka voi johtaa verkoston liitosten rikkoutumiseen. Talousveden joukkoon voi tässä ta-

pauksessa sekoittua vettä, jonka ei ollut tarkoitus päästä verkostoon, esimerkiksi viemä-

ristä. Tässä häiriötilanteessa oli siis havaittavissa erittäin vakavan epidemian mahdolli-

suus. (Valvira 2016a, 34) 

3.2 Toiminta 

Ongelman havaittua ryhdyttiin itse rikkopaikalla välittömiin korjaustoimenpiteisiin. Tämän 

lisäksi ilmoitus tuli nopeasti ympäristöterveydenhuoltoon, jossa kutsuttiin nopeasti epi-

demian selvitystyöryhmä koolle, joka kokoontui 2 ja puolituntia tiedon vastaanottamisen 

jälkeen. Tämän kokouksen jälkeen annettiin Raision ja Naantalin alueelle keittokehotus 

suurimman riskin välttämiseksi. Seuraavana päivänä aloitettiin tehostettu näytteidenotto, 

joka jatkui koko korjaustilanteen ajan. Korjaustyön valmistuttua ja paineiden palattua 
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näytteidenottoa jatkettiin, jotta voitiin varmistua veden puhtaudesta. Epidemian selvitys-

työryhmä kokoontui joka päivä koko häiriötilanteen aikana keskustelemaan tilanteesta ja 

toimintamenetelmistä.  

Loppujen lopuksi tilanteesta selvittiin ilman yhtäkään todettua epidemiatapausta. Häiri-

öön vastattiin nopeasti, ja juurikaan alkuepäröimistä ei ollut. Lisäksi veden virtaussimu-

laatioiden käyttö näytteenottojen helpottamiseksi oli erittäin hyödyllistä. 

3.3 Häiriötilanteessa kohdatut ongelmat 

Epidemian selvitystyöryhmä ei kohdannut suurempia ongelmia vedenjakeluhäiriön kulu-

essa, mutta aina tällaisissa tapauksissa löytyy jotakin mitä olisi voitu tehdä paremmin. 

Tämän tapauksen yhteydessä yksi näistä asioista oli vanhan ohjeistuksen päivitys, jonka 

takia tätä opinnäytetyötä alettiin harkita.  

Vanhassa epidemiatoimintaohjeistuksessa ei huomioitu häiriötilannetta, jossa ei todettua 

epidemiaa ole, mutta epäillään sen mahdollisuutta. Tämän vuoksi nähtiin tarpeelliseksi 

muokata olemassa olevaa ohjeistusta huomioimaan myös häiriötilanteet. 

Tiedottaminen on aina haastavaa, sillä jokaisen kuluttajan tavoittaminen on käytännössä 

lähes mahdotonta. Häiriötilanteen kuluessa viestintäpäälliköt jakoivat tieodotteet medi-

alle, kaupungin verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan. Lisäksi Naantalin vedenhuolto-

laitos lähetti asiakkailleen tekstiviestit. Tästä tiedottamisesta huolimatta monet ihmiset 

eivät saaneet tietoa keittokehotuksesta. Yksi tiedotuksessa kohdatuista ongelmista on 

kuitenkin helposti korjattavissa. Englannin kieliset ilmoitukset puuttuivat tilanteen aikana, 

ja englannin kielistä mallitiedotuspohjaa ei ollut valmiina.  
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4 TOIMINTA EPIDEMIAEPÄILYSSÄ 

Epidemiatoiminnassa on useita asioita, joita tulee ottaa huomioon aina epidemian tun-

nistamisesta ja epidemian selvitysilmoitukseen tekemiseen saakka. Tässä osiossa käsi-

tellään monia näistä huomioon otettavista asioita. 

Kaikista epidemiaepäilyn kuluessa suoritetuista tehtävistä ja toimenpiteistä tulee pitää 

muistiinpanoja, joissa näkyy päivämäärä, kellonaika, yhteydenottaja, keneen ollut yhtey-

dessä, asia, tehtävä tai toimenpide tai kuka on ollut tilaisuudessa läsnä. (Raision Kau-

punki 2016, 5) 

4.1 Epidemian tunnistaminen 

Tieto epidemiasta voi tulla useasta eri lähteestä niin kuluttuja valituksista, kuin säännöl-

lisestä näytteenotosta. Epidemian tunnistaminen ja erottaminen muista taudeista onkin 

usein haastavaa johtuen siitä, että epidemiasta kärsivät eivät välttämättä aina hakeudu 

heti hoitoon.  Tästä johtuen viranomaisten ja terveysvalvonnan on erittäin tärkeää osata 

tunnistaa epidemian merkit varhain, jotta epidemiaan voidaan puuttua mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Parhaimmassa tapauksessa epidemia voidaan ehkäistä, jo 

säännöllisten näytteenottojen yhteydessä.   

Merkkejä epidemiasta: 

Talousvettä toimittava laitos  

• normaalista poikkeavia tuloksia: esimerkiksi sameus, väri, säännöllisen mikrobio-

logisten mittausten poikkeamat 

• toimintahäiriö desinfiointilaitteessa 

• putkirikko  

• valituksia kuluttajilta  

Terveydensuojeluviranomainen  

• säännöllisten tutkimuksien poikkeavia tuloksia  

• kuluttajien valitukset 
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Terveyskeskus tai sairaala 

• samanaikaisesti useampia potilaita, joilla samankaltaisia oireita 

Kuluttaja 

• muutos veden hajussa, maussa, värissä tai sameudessa  

• oireita: oksentelu, ripuli tms. 

4.2 Toimintamalli häiriötilanteeseen 

Häiriötilanteisiin joihin kuuluvat mm. vesirikot ovat haastavia epidemiatyöryhmän kan-

nalta, sillä usein niiden yhteydessä puhutaan vain epidemian mahdollisuuden epäilemi-

sestä. Häiriötilanteen huomattua tärkeintä on kysyä: Voiko tästä tilanteesta aiheutua vä-

litöntä terveyshaittaa väestölle? Jos tilanteesta ei aiheudu terveyshaittaa tilanteesta tu-

lee kuitenkin tiedottaa ja tilanteesta vastaava viranomainen hoitaa asian korjauksen työ-

aikansa sisällä. Vastauksen ollessa kyllä, on hyvä kutsua epidemiaryhmä koolle, pyrkiä 

arvioimaan epidemian mahdollisuutta, sekä laajuutta ja aloittaa välitön näytteidenotto, 

jotta tilanteesta voidaan varmistua. Häiriötilanteessakin THL:n, AVI:n ja EVIRA:n, sekä 

tutkivan laboratorion ja väestön tiedottaminen on suositeltavaa. Tilanteen kehittyessä 

potilasmäärän kasvun tai näytteiden viitatessa epidemiaan tulee nopeasti siirtyä epide-

miaohjeistuksiin ja aloittaa toiminta niiden mukaisesti. Häiriötilanteessa toimimista on 

hahmottettu paremmin toimintamallissa liitteessä 2. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 

47-49) 

4.3 Toimintamalli epidemiaepäilyyn 

Epidemiaepäilyssä tai epidemiassa tapahtuvaa toimimallia on kuvattu liitteessä 3. Tämä 

kaavio luotiin vanhan epidemiaohjeistuksen pohjalta (Raision Kaupunki 2016) Koettiin 

kuitenkin, että kaaviossa on muutama tarkennettava kohta. Yhteydenotto listaa päivitet-

tiin vastaamaan elintarvike- ja vesiepidemioihin erikseen, sillä vesiepidemiassa EVI-

RAan ei tarvitse olla yhteydessä, kun taas elintarvike-epidemiassa ei tarvitse AVIin olla 

yhteydessä. Lisäksi jatkokokousten aikasuositusta muutettiin. Aikaisemmassa toiminta-

mallissa todettiin, että jatkopalaveri pidetään 1-4 viikon päästä ensimmäisestä palave-

rista. Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, sillä tulosten arvioimista ja jatkopalavereja 
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pidetään tarpeen vaatiessa epidemian kuluessa, jotta voidaan varmistua epidemianke-

hittymiseen nopeasti vastaamiseen ja tilanne saadaan nopeasti selvitettyä. Tämän 

vuoksi jatkotoimenpiteet muokattiin ”tarpeen mukaan tilanteen ratkeamiseen saakka”.  

4.4 Epidemiaepäilyilmoitus 

Epidemiaepäily tiedon saatuaan selvitystyöryhmän on viipymättä tehtävä epäilyilmoitus 

asiasta THL:lle sekä asianomaisille aluehallintovirastoille. Ilmoitus myös välitetään viipy-

mättä Eviralle ja asianomaisille sairaanhoitopiireille sekä vedessä leviävästä epidemi-

oista lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Ilmoitusta ei tarvitse 

tehdä, jos sairastuneet kuuluvat samaan ruokakuntaan ja epäilyilmoituksen tekemiseen 

ei ole syytä, esim. häiriötilanteessa ennen epidemian toteamista ei ilmoitusta tarvitse 

tehdä. (Valtioneuvoston asetus 2011/1365, 5 §) 

RYMY-tietojärjestelmä 

Eviran ja THL:n yhteinen RYMY-tietojärjestelmä toimii elintarvike- ja vesivälitteisten epi-

demioiden epäily- ja selvitysilmoitusten vastaanotto- ja jakelujärjestelmänä sekä kansal-

lisena ruokamyrkytysepidemiarekisterinä. Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden 

epäilyt ilmoitetaan sähköisesti aina RYMYyn. Vastuuhenkilö täyttää epäilyilmoituksen 

mahdollisimman pian epidemiaepäilyn syntymisen jälkeen. RYMY-järjestelmästä löytyy 

valmis lomake ilmoituksia varten. Epäilyilmoituksen tekemiseen kunta ei tarvitse käyttä-

jätunnuksia, vaan kunta saa tarvittavan tunnuksen Eviralta, hakemalla sen käyttäen käyt-

töoikeushakemusta.  

Tapaukset joista tulee aina tehdä epidemiailmoitus 

Epäilyilmoitus tehdään aina kun  

• kyseessä on laitoksessa esiintyvä epidemia (esim. koulu, päiväkoti, sairaala)  

• on perusteltua aihetta epäillä kaupallista elintarviketta tartunnan lähteeksi  

• on perusteltua aihetta epäillä ravintolassa saadun ruokamyrkytyksen johtuvan 

laajalle levinneestä raaka-aine-erästä  

• tapauksia on enemmän kuin viisi  

• kyseessä on poikkeuksellisen vakavan taudinkuvan aiheuttava tapaus esim. bo-

tulismi.  
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Perhe-epidemioissa ilmoitus tehdään, jos on perusteltua aihetta epäillä kaupallista elin-

tarviketta tartunnan lähteeksi (THL 2018b) 

4.5 Epidemian selvittäminen 

Epidemiaselvityksen päätavoite on aina epidemian leviämisen estäminen ja uusien tar-

tuntojen ehkäisy torjuntatoimia käyttämällä. Selvityksen avulla saadaan uutta tietoa tau-

din aiheuttajasta, riskitekijöistä, tartuntateistä, sekä tartunnanvälittäjistä. Näiden tulosten 

pohjalta päätetään menettelytavat ja niiden käyttöönotto. Selvitystyön vaiheet suorite-

taan usein samaan aikaan ja selvityksen kuluessa myös käsitys epidemiasta kehittyy. 

Taudinaiheuttaja voidaan siis esimerkiksi määrittää selvityksen avulla keräämällä tietoa 

sairastuneista henkilöistä ja vertaamalla sitä tunnettuun tietoon, epidemiologinen tutki-

mus samalla tukee ja varmistaa tehtyjä arvioita. Tämän onkin yksi syy miksi potilas-, 

elintarvike- ja vesinäytteidenotto jo heti epidemian alkuvaiheessa. (Rimhanen-Finne R.; 

Pihlajasaari A. 2012) 

Epidemian selvityksen yhteydessä voidaan käyttää Muistilistaa elintarvike- ja vesivälit-

teisten epidemioiden selvittämiseen, joka on tämän ohjeistuksen liitteenä 4.  

4.5.1 Epidemiaselvityksen vaiheet 

Epidemian selvitykseen on olemassa vaiheet, jotka on tehty Raision kaupungin elintar-

vike ja vesivälitteisten epidemioiden selvittämisohjeistuksen (Raision Kaupunki 2016) ja 

Suomen eläinlääkärilehdessä julkaistun artikkelin (Rimhanen-Finne) pohjalta. Nämä vai-

heet löytyvät liitteestä 5.  

4.6 Toiminta vesivälitteisessä epidemiassa 

Vesiepidemian syitä on monia, ja sen havaitseminen on usein vaikeaa käytännössä. 

Yleisimmät merkit ovat kuitenkin vedenlaadun nopea heikkeneminen ja samanaikaiset 

sairastapaukset. Tämän vuoksi tärkein asia vesivälitteisten epidemioiden havaitsemi-

seen on viranomaisten, terveyskeskuksien ja vesilaitosten yhteistyö. (THL 2018c, ve-

siepidemiat) 
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Mikäli vesiepidemia todetaan, liite 6 kertoo välittömät toimenpiteet vesiepidemian yhtey-

dessä. 

4.6.1 Lainsäädäntö 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja val-

vontatutkimuksista, säätää nimensä mukaisesti tarvittavat laatuvaatimukset talousveden 

käyttöön, joiden perusteella voidaan myös epidemiatilanteessa arvioida veden juoma-

kelpoisuutta. Tämä asetus on laadittu terveydensuojelulain (763/1994) 8 §:n ja 21 §:n 

valtuuksien nojalla ja sen tarkoituksena on varmistaa talousveden laatu Euroopan unio-

nin direktiivin 98/83/EY mukaan. Asetuksessa myös säädetään toiminta tilanteessa, 

jossa laatuvaatimukset eivät täyty, mutta pääasiassa tämä koskee itse vedentoimittajaa. 

Kunnan viranomaisella tulee myös olla häiriötilannesuunnitelma vesitilanteisiin, jossa 

mm. osa ohjeistuksista viittaa epidemiatyöryhmään, mutta asetus ei itse anna ohjeita 

epidemiatyöryhmän toiminnalle.  

4.6.2 Talousveden saastuminen mikrobeilla 

Mikrobiologinen saastuminen on vesiepidemioista yleisin, ja voi johtua yksinkertaisesta 

putkirikosta tai vastaavasta vesihäiriötilanteesta, esimerkkinä vuoden 2018 häiriötilanne. 

Tällainen saastuminen voi johtaa saastumiskohdasta riippuen erittäin laajamuotoiseen 

epidemiaan. Tämän vuoksi yksikin tutkimuksissa havaittu indikaattoribakteeri antaa syyn 

epäillä veden saastumista ja tulee heti varmistaa uusintanäytteiden avulla. Vedessä to-

detun laatupoikkeaman myötä epäilty epidemia, voidaan parhaassa tapauksessa välttää 

oikein kohdennettujen ja ripeiden toimenpiteiden ansiosta.  

4.6.3 Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet 

Yleisellä tasolla talousvesi ei saa sisältää bakteereja, viruksia tai alkueläimiä ym. joista 

voi aiheutua terveyshaittaa.  Todennäköisimmät terveyshaitan aiheuttajat ovat ihmisen 

ja eläinten suolistoperäiset mikrobit. Taudinaiheuttajia on kuitenkin olemassa useita 

kymmeniä, joten ei ole käytännöllistä tutkia niiden kaikkien esiintymistä. Tämän vuoksi 

suolistoperäisen saastumisen kuvaavina indikaattoribakteereina käytetään Escherichia 

colia ja Enterokokkeja. (WHO 2011,26, 65-66 & 298-299) 
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Taulukko 1. Mikrobiologiset laatuvaatimukset (Talousvesiasetuksen 1352/2015 liite I) 

Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö 

Escherichia coli 0 pmy/100ml 

Enterokokit 0 pmy/100ml 
 

Vesinäytteen sisältäessä Escherichia coli- bakteereita ja enterokokkeja tai pelkästään 

Eshcherichia colia- bakteereja, vesi on saastunut ulosteperäisesti ennen näytteenottoa. 

Veden sisältäessä vain enterokokkeja kyse voi olla eläinperäisestä ulostesaastumasta 

tai kauemman aikaisesta jätevesisaastumasta, jolloin sairastuneita voi olla jo. (Valvira 

2016a, 18) 

Jos verkostossa havaitaan kumpaakaan näistä indikaattoribakteereista, tulee niin pian 

kuin mahdollista tehdä keittokehotus ja aloittaa veden shokkiklooraus.  

Laatuvaatimuksien lisäksi, on myös olemassa laatutavoitteet, joita pienempään arvoon 

tai pitoisuuteen tulee pyrkiä. Jos näissä arvoissa on suuria muutoksia, ne voivat indikoida 

terveyshaittaa aiheuttavasta ongelmasta. Arvojen pysyessä samalla tasolla, kun niitä on 

aiemmin dokumentoitu, eivät ne ole merkki terveyshaitasta. (Valvira 2016b, 33-36) 

Taulukko 2. Mikrobiologiset laatutavoitteet (Talousvesiasetuksen 1352/2015 liite I) 

Muuttuja Arvo ja Yksikkö 

Koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml 

Pesäkkeiden lukumäärät Ei epätavallisia muutoksia 

 

Koliformien esiintyminen voi olla merkki verkoston saastumisesta pintavedellä, veden 

käsittelyhäiriöstä tai näytteenotto/analyysi virheestä. (Valvira 2016a) 

Pesäkkeiden lukumäärällä tarkoitetaan kasvatusalustalla 22 °C lämpötilassa kasvatettua 

pesäkkeiden lukumäärää. Tämä luku kertoo yleisellä tasolla verkoston mikrobiologisesta 

laadusta, esim. kertoo desinfioinnin tehokkuudesta ja verkoston kunnosta, joten sille ei 

ole asetettu enimmäismäärää. Sen epätavallinen vaihtelu voi kuitenkin olla merkki ter-

veydellisestä haitasta. Tähän arvoon voi vaikuttaa merkittävästi myös kiinteistön vesilait-

teisto. (Valvira 2016b, 36) 
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4.6.4 Näytteidenotto  

Epidemiaepäilyn kuluessa tulee ottaa näyteitä tehostetusti, jotta tilannetta ja sen edisty-

mistä voidaan seurata ja estää epidemian leviäminen. Jo epidemian alussa näyt-

teidenotto on erittäin tärkeää, jotta saadaan nopeasti selville epidemian levinneisyys ja 

aiheuttaja. Terveydensuojeluviranomainen ja vesilaitos päättävät näytteenottopisteet yh-

dessä ja ensimmäiset näytteet on hyvä ottaa ennen kloorauksen aloitusta, mutta näyt-

teidenoton ei kuitenkaan tule viivästyttää kloorausta. Näytteitä otetaan 1 litran steriileihin 

pulloihin, mutta tilavuutta voidaan muuttaa tilanteen mukaan helpottamaan laboratorio- 

tai näytteenottotyötä. Jos vesijohtoverkostoon on lisätty klooria, tulee se neutraloida li-

säämällä pulloihin 1,8% natriumtiosulfaattiliusta 0,1ml/100ml vettä. Neutralointi estää 

klooria vahingoittamasta bakteereja ja vaikuttamasta testitulokseen.  (Valvira 2016a) 

Liitteenä 7 on yleinen vesinäytteenotto-ohjeistus.  

DEUF-näytteet 

Vesiepidemioiden kuluessa voi tulla tilanteita, joissa ulosteperäinen saastuminen ei ole 

varmaa tai vesi on voinut vaihtua tilanteen kuluessa. Näissä tilanteissa on mahdollista 

käyttää suuren tilavuuden näytteenottoa. DEUF-tekniikan avulla voidaan suodattaa suu-

ria määriä vettä näytekapselin läpi, jolloin virukset, bakteerit ja alkueläimet jäävät suo-

dattimille. Suodatuksen jälkeen kapseli toimitetaan THL:n laboratorioon tutkittavaksi. 

DEUF-näytteet ovat erittäin hyödyllisiä virus- ja saasteanalyysejä varten. Patruunat on 

tilanteen yhteydessä tilattava erikseen THL:tä. Liitteenä 8 on DEUF-näytteiden analyy-

sitilauslomake ja näytteenotto-ohje. 

Potilasnäytteet 

Vatsatautiepidemian aiheuttaja mikrobia etsitään tavanomaisesti ulostenäytteillä, harvi-

naisemmin myös seerumi- ja oksennusnäytteillä. Näiden näytteiden avulla voidaan tau-

dinaiheuttaja saada helpommin selville, sillä näytteet sisältävät mikrobia enemmän kuin 

vesinäytteet. Potilasnäytteet tulisi kerätä mahdollisimman pian oireiden alkamisen jäl-

keen. Tarkempia ohjeistuksia potilasnäytteiden ottamisesta löytyy THL:n julkaisusta liit-

teestä 9. 
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Uusintanäytteet 

Näytteidenottoa jatketaan samoista pisteisistä, joista niitä on aikaisemmin otettu, aina 

epidemian ratkeamiseen saakka. Uusintanäytteiden avulla tulee pystyä todistamaan, 

että vesi on puhdasta ja että verkostossa ei enää ole taudinaiheuttajamikrobia. Epide-

miatyöryhmä päättää, milloin keittokehotus voidaan purkaa ja vesi voidaan ottaa taas 

käyttöön.  

”Keittokehotuksen purkuun ei riitä pelkät puhtaat näytetulokset. Epidemiatyöryhmän tu-

lee kokoontua, jotta saadaan kokonaiskuva tilanteesta ja on riittävä varmuus kehotuksen 

purkuun (sairastuneiden määrä/tilanne sekä tekninen tilanne). Yksittäiseen näytetulok-

seen ei voi turvautua, tarvitaan vähintään kaksi puhdasta näytettä. Tähän ei ole ohjeis-

tusta/lainsäädäntöä, vaan ohjeet sanovat, että tulee olla riittävä varmuus.” - (Epidemia-

selvitystyöryhmän kokouksen muistio 23.10.2018) 

4.6.5 Muut saastumat 

Loput vesitilanteisiin liittyvistä terveyshaittaa aiheuttavista tilanteista ovat harvinaisia ja 

vaativat usein tilannekohtaista tietämystä. Näihin kuuluvat mm. kemikaalinen saastumi-

nen, radioaktiivinen saastuminen, ilkivalta, saatavuushäiriöt ja muut eritystilanteet. Näi-

hin tilanteisiin on Valvira tehnyt ohjeistuksen, joka löytyy tämän ohjeistuksen liitteenä 10. 

Valviran ohjeistus sisältää myös tarkempia ohjeistuksia mikrobiologiseen saastumiseen. 

4.6.6 Tärkeät yhteystiedot 

Vesiepidemiatilanteiden yhteystiedot on kerätty liitteeseen 11. 

4.7 Elintarvikevälitteinen epidemia 

Vuosina 2011-13 raportointiin 131 elintarvikevälitteistä epidemiaa, joissa sairastui n. 

3000 ihmistä. Elintarvikevälitteisten epidemioiden vuosittainen lukumäärä on pysynyt lä-

hes samana vuodesta 2001 lähtien. Näistä raportoiduista taudeista n. kolmannes on no-

roviruksen aiheuttamia tapauksia, joissa yleisin tartunnan lähde on ollut infektoitunut 
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työntekijä. Elintarvikkeiden saastumista, ympäristöllisistä tekijöistä johtuen, ei voida täy-

sin välttää, mutta suurimmilta epidemioilta voidaan välttyä helposti noudattamalla elin-

tarvikkeiden hygienia ja lämpötilasäädöksiä. (Laine, J) 

Elintarvikevälitteisissä epidemioissa välitysvektori saattaa muuttua, mutta yleisellä ta-

solla noudatetaan samoja periaatteita kuin vesivälitteisissä epidemioissa. Samankaltai-

sesti elintarvikevälitteisessä epidemiassa yksityiskohtaisia ohjeita ei voida antaa tapaus-

ten eroavaisuuden vuoksi (Evira 2012). Eviran julkaisema ohje 1028/1, Toiminta elintar-

vikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa, on tämän ohjeistuksen liitteenä 12, mikäli 

tarvitaan tarkempaa ohjeistusta elintarvikevälitteiseen epidemiaan. 

Elintarvikevälitteinen epidemia voidaan havaita terveydensuojeluviranomaiselle tule-

vasta ruokamyrkytysepäilystä. Tätä varten on laadittu alustava ruokamyrkytysilmoitus-

kaavake, liite 13, jota voidaan käyttää tietojen keräämiseen. Mahdollisia ruokamyrkytyk-

sen aiheuttajia joita voi päätellä oireista on koottu liitteeseen 14. Kun ruokamyrkytys ta-

paus todetaan, voi myrkytyksen lähteestä varmistua liitteen 15 kyselykaavakkeen avulla, 

jonka oireelliset ja oireettomat ruokailijat täyttävät itsenäisesti.  

4.7.1 Näytteidenotto 

Elintarvikenäytteet, kuten vesinäytteet, otetaan mahdollisimman pian epidemiaepäilyn 

herättyä. Tutkimussuunnittelussa, jonka tekee terveydensuojeluviranomainen, otetaan 

huomioon epidemian laajuus ja vakavuus, sekä potilaiden oireet. Huomio kiinnitetään 

myös siihen minkälaisia valvontatoimenpiteitä epäilty elintarvike aiheuttaa vai tapauk-

sessa virhe tapahtunut kotitaloudessa. Epidemia tiedon tullessa potilasnäytteistä, voi-

daan tutkimukset keskittää kyseiseen taudinaiheuttajamikrobiin. Ennen näytteenottoa tu-

lee ilmoittaa laboratoriolle saapuvasta näytelähetyksestä. (Evira 2012, 15-19) 

Yleiset näytteenotto ohjeet löytyvät liitteestä 6. Elintarvikenäytettä tulee ottaa ensisijai-

sesti samasta valmistuserästä, mistä ruokamyrkytyksen aiheuttajan epäillään tulleen. 

Näytteet otetaan valmiiden, tarjoiltujen ruokien ja niiden raaka-aineiden joukosta, vähin-

tään 300 g. Jos näytettä on riittävästi, tulee se jakaa kahteen osaan mahdollisia jatkotut-

kimuksia varten. Mikäli näytettä ei ole riittävästi otetaan sitä niin paljon kuin mahdollista. 

Näyteastioiden tulee olla aseptisesti steriilejä, mutta eivät saa olla biohajoavia.  Kuljetuk-

sessa näytteet tulee pitää n. +4 ºC - +8 ºC lämpötilassa, esim. kylmälaukuissa. (Evira 

2013, 3-6) 
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Virustutkimuksissa näytettä tulee ottaa 50-100 g. Näytteet pakataan tiiviisti suljettaviin 

astioihin. Kuljetuksessa näytteet tulee pitää mahdollisimman lähellä sitä lämpötilaa, 

jossa ne on säilytetty keittiössä. (Evira 2013, 3-6) 

Raisiossa elintarvikenäytteidentutkimisesta on sopimus Eurofins Scientific Finland OY:n 

kanssa, joka sijaitsee Rasiossa. Eurofinsin näytteenottolomake on liitteenä 16. Lisäksi 

liitteenä 17 on suurkeittiöiden tarkastuslomake, jonka avulla voidaan tarkastaa suurkeit-

tiön hygienian tasoa. 

Terveysvaara tilanteessa tulee elintarviketyöntekijät ohjata antamaan tarvittavat näyt-

teet, sillä työntekijöiden käsi-, nenä ja ulostenäytteillä voidaan tarvittaessa määrittää hei-

dän aiheuttamaansa kontaminaatiota. On myös pidettävä mielessä, että taudinkantaja 

voi olla täysin oireeton. Henkilöstön näytteet tulee aina epidemia tilanteessa keskittää 

kliiniseen mikrobiologian laboratorioon.  

4.7.2 Takaisinveto 

Jos elintarvikealan toimija katsoo tai hänellä on syytä epäillä, että sen maahantuoma, 

tuottama, jalostama, valmistama tai jakelema elintarvike ei ole elintarvikkeen turvalli-

suutta koskevien vaatimusten mukainen, sen on käynnistettävä välittömästi menettelyt 

kyseisen elintarvikkeen poistamiseksi markkinoilta, jos se ei ole enää kyseisen alkupe-

räisen toimijan välittömässä valvonnassa, ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille viranomai-

sille. Jos tuote on jo mahdollisesti ehtinyt kuluttajille, elintarvikealan toimijan on tehok-

kaalla ja täsmällisellä tavalla ilmoitettava kuluttajille syy poistamiseen tai tarvittaessa var-

mistettava, että kuluttajille jo toimitetut tuotteet palautetaan, jos muut toimenpiteet eivät 

ole riittäviä korkeatasoisen terveyden suojelun saavuttamiseksi. 

4.7.3 Tärkeät yhteystiedot 

Elintarvike-epidemiatilanteiden yhteystiedot on kerätty liitteeseen 18. 
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5 VIESTINTÄ 

Epidemiatilanteissa on tärkeää, että viestintä ja tiedottaminen on mahdollisimman sel-

keää. Tämän vuoksi annettujen tiedotteiden ja haastattelujen tulisi olla niin yhdenmu-

kaista kuin mahdollista. Epidemiatyöryhmässä on hyvä keskustella julkaistavista asioista 

ja opastaa henkilöitä viestintään.  

5.1 Kriisiviestintä 

Tiedottaminen terveysvaaratilanteessa kaikille asianosaisille on erittäin tärkeää. Sisäi-

nen viestintä ja työnjako on oltava selkeä. Tiedottamisen tulee olla jatkuvaa ja tiedotuk-

sen sisällön vastata todellista tilannetta. (Evira 2012, 19-20) 

Kriisitilanteissa noudatetaan pääsääntöisesti kaupungin ja vesilaitoksen kriisiviestintä 

ohjeistusta. Työryhmässä on sovittu, että tiedotteet laaditaan epidemiaselvitystyöryh-

mässä kaupungin viestintäpäällikköjen kanssa yhteistyössä, jota koordinoi vastuuhen-

kilö. Viestintäpäällikköjen yhteystiedot löytyvät eri kunnille liitteestä 1. On myös tärkeää 

muistaa kuluttajille tiedottaessa, että Raision alueella on vieraskielisiä ihmisiä, täten on 

tärkeää tehdä kaikki tiedotteet myös englanniksi.  

Kriisiviestinnän työlista, johon on koottu mahdollisia tehtäviä, joita voi olla tarpeellista 

ottaa huomioon epidemiatyöryhmän viestinnässä, on tämän ohjeistuksen liite 19.  

Mikäli lehdistö-, televisio- tai radiohaastatteluun/lausuntoon menee ensimmäistä kertaa, 

tulee tilanteessa osata olla rento ja tiedottaa asiasta korrektisti. Liite 20 ohjeistaa haas-

tatteluja varten.  

Epidemian kannalta voi olla tarpeellista järjestää puhelinneuvonta, jossa kansalaisia tie-

dotetaan ja neuvotaan. Tähän on olemassa ohjeistus liitteessä 21.  

5.1.1 Tiedotuspohjat 

Tiedonjakamisen kannalta on hyödyllistä olla olemassa tiedotuspohjat, joiden avulla voi-

daan nopeasti välittää tarvittua tietoa eteenpäin. Liitteessä 22 löytyy ilmoituspohja tapah-
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tuneesta sisäiseen viestintään, mediaan sekä kuluttajille suomeksi, että englanniksi. Liit-

teestä löytyy myös Valviran suosittelemat vesitilanteisiin liittyvät tiedotuspohjat suomeksi 

ja englanniksi sekä keittokehotus.  
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6 EPIDEMIASELVITYSILMOITUS 

Kun epidemia on saatu päätökseen, kolmen kuukauden sisällä sen päätymisestä, tulee 

RYMY-järjestelmän avulla tehdä epidemiaselvitysilmoitus. Tässä ilmoituksessa käydään 

läpi epidemian syitä, mitä sen aikana tehtiin, mistä taudista oli kyse ja mitä sen ehkäise-

miseksi olisi voinut tehdä. Evira ylläpitää selvitysilmoitusten pohjalta kansallista ruoka-

myrkytysepidemiarekisteriä.  

6.1 Sisältö 

Selvitystyöryhmän on aina tehtävä epidemiaselvitysilmoitus elintarvikkeiden tai veden-

välityksellä leviävästä epidemiasta, joka toimitetaan Eviralle ja aluehallintavirastolle, li-

säksi jos epidemia leviää talous- tai uimavedessä, tulee ilmoitus tehdä myös Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Ilmoitus tulee tehdä mahdollisimman pian selvi-

tyksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua epidemian päättymi-

sestä. (Valtioneuvoston asetus 2011/1365, 6 §) 

Epidemiaselvitysilmoituksen tulee sisältää seuraavat asiat: 

1) epidemian esiintymispaikka ja -aika;  

2) altistuneiden, sairastuneiden, sairaalahoitoa tarvinneiden sekä kuolleiden määrä; 

3) oireet ja taudinkuvat;  

4) epäilty tai varmistettu välittäjäelintarvike tai -vesi;  

5) epäillyn elintarvikkeen tai talousveden alkuperä ja valmistaja taikka muut vastaavat 

tiedot;  

6) epäillyn elintarvikkeen tai veden käsittelyssä havaittu virhe sekä käsittelyvirheen ta-

pahtumapaikka;  

7) tehdyt epidemiologiset tutkimukset;  

8) tehdyt laboratoriotutkimukset, niiden lukumäärä ja tulokset;  

9) epäilty tai varmistettu epidemian aiheuttaja;  
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10) korjaavat toimenpiteet, joilla epidemia saatiin hallintaan, sekä toimenpiteet joilla vas-

taavan epidemian toistuminen pyritään jatkossa estämään 

(Valtioneuvoston asetus 2011/1365, 6 §) 

Selvitysilmoituksen kohdassa ”johtopäätökset” tulisi ottaa kantaa seuraaviin seikkoihin 

mahdollisimman tarkasti:  

• oliko sairastumisten ja epäillyn/epäiltyjen elintarvikkeiden tai talousveden nautti-

misen välillä osoitettavissa yhteys  

• mikä oli välittäjä 

• mikä oli aiheuttaja (mikro-organismi tai muu taudin aiheuttaja)  

Selvityksen tulee olla mahdollisimman yksityiskohtainen kaikilta osin ja kattaa kaikki 

mahdolliset epidemian aiheuttajat, jotta epidemian aiheuttaja voidaan selvittää. Tämä on 

erityisen tärkeää myös siksi, että korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä ja tulevaisuu-

dessa voidaan ennaltaehkäistä samankaltaiset tilanteet. (Evira 2012, 18-21) 

Selvitysraportit raportoidaan RYMY-järjestelmään, jonka kautta Evira ylläpitää rapor-

teista koottavaa kansallista ruokamyrkytysepidemiarekisteriä, joka sisältää tiedot sekä 

elintarvike- että vesivälitteisistä epidemioista. Ilmoittavaa kuntaa vastaava aluehallinto-

virasto, Evira ja THL pääsevät tarkastelemaan RYMY-järjestelmään tallennettuja tietoja. 

Valvira pääsee tarkastelemaan vesivälitteisistä epidemioista tehtyjä selvityksiä. (THL 

2018b) 
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7 LOPPUSANAT 

Epidemian selvitystyöryhmällä on merkittävä rooli epidemioiden torjunnassa ja on erityi-

sen tärkeää saada nopeasti selville, mitä tilanteessa kuin tilanteessa tulee tehdä. Tämä 

ohjeistus pyrkii vähentämään tuota taakkaa mahdollisimman paljon. Tätä ohjeistusta ja 

sen liitteitä käytettäessä, tulee kuitenkin pitää mielessä, että jokainen epidemiatilanne on 

erilainen. Epidemian laajuus voi olla suuri tai pieni, voidaan puhua tavallisesta vatsatau-

din aiheuttajasta tai harvinaisesta viruksesta. Yksityiskohtaisten ohjeiden antamista jo-

kaiseen tilanteeseen on mahdotonta, juuri näiden muuttujien vuoksi. Tähän ohjeeseen 

on siis pyritty tekemään ohjeistukset yleisellä tasolla, jotta tilanteisiin päästään nopeasti 

kiinni ja tekemään asioita niin kuin niitä on ohjeistettu tekemään. 

Vedenjakeluhäiriön esille tuomat asiat on pyritty niin hyvin kuin mahdollista ottamaan 

tässä työssä huomioon, mutta aina tällaisissa epidemiatilanteissa on mahdollisuuksia 

parantumiseen, joiden avulla voidaan oppia. Tämän vuoksi on tärkeää pitää epidemian 

jälkeiset palautetilaisuudet, joissa arvioidaan koko tilanteen aikana tapahtunutta toimi-

mista, jonka avulla voidaan kehittää toimimista tulevaisuutta varten.  

Yksi haastavista asioista epidemiatilanteissa on aina tiedottaminen, varsinkin nykyajan 

ympäristössä. Kaikissa puhelinrekisterissä on aina aukkoja johtuen siitä, että puhelinnu-

meron antaminen on vapaaehtoista. Kaikki eivät käytä sosiaalista mediaa ja lue tai katso 

uutisia. Tiedottamisen kannalta ei ole olemassa yhtä väylää, jonka avulla voitaisiin saada 

kaikki kunnan alueella asuvat kiinni. Epidemia tilanteissa tulee kuitenkin pyrkiä saamaan 

viesti mahdollisimman monelle ihmiselle. Tämä luo erittäin suuren haasteen, sillä mitä 

tahansa kautta yrität tilannetta lähestyä, aina löytyy joku joka voi sanoa, että ei viestiä 

saanut. 

Epidemiatyöryhmän kannalta ohjeistuksen päivittäminen on tärkeää, sillä säännökset ja 

lait muuttuvat ja niin muuttuvat tähän ohjeistukseen käytetyt lähteet ja liitteetkin. Näyt-

teidenotto tapoihin ja menetelmiin tulee muutoksia jatkuvasti. Työryhmän ihmiset voivat 

vaihtua ja tuovat uusia näkökulmia ja havaintoja paremmasta toiminnasta sekä menet-

telyistä. Toiminnan kannalta on tärkeää pitää sekä pienet muutokset, kuten yhteystiedot 

ja suuret muutokset, kuten laki tarkennukset osana ohjeistuksen päivittämistä. Tämä työ 

onkin suunniteltu päivitettäväksi aina tarpeen vaatiessa ja siihen tulee lisätä tarvittavia 

ominaisuuksia ja liitteitä.  
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Liite 1. Epidemiatyöryhmän yhteystiedot 

Salattu 
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Liite 2. Toimintamalli Häiriötilanteisiin 
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Liite 3. Toimintamalli Epidemiaepäilyihin 
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Liite 4. Muistilista 
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Liite 5. Selvitysvaiheet 

Epidemiaselvityksen vaiheet 

Ongelman määrittely ja ensitoimet 

Epidemian ja diagnoosin varmistaminen 

• määrittele tyypillinen tautitapaus: oireet, kliiniset löydökset, epidemian ajanjakso 

ja alue 

Jatkotoimien ja tutkimusten tarpeellisuuden arviointi 

Välittömät torjuntatoimet epidemian ehkäisemiseksi 

• talousvesi: veden käytön rajoitus 

• elintarvike: kulutuksesta poistaminen, takaisinveto, toiminnan keskeyttäminen 

• tiedottaminen 

Tietojen kerääminen 

Sairastuneiden ja altistuneiden etsiminen ja luettelointi 

• tapausmääritelmän laatiminen 

• tietojen rivilistaus 

• syvähaastattelu 

Alttiina olevan ryhmän määritys 

• pyri löytämään myös oireettomat ja vähäoireiset 

Tietojen analyysi 

• kuvaileva tietojen taulukointi henkilön, ajan ja paikan suhteen 

Laboratoriotutkimukset ja kantojen tyypitys 

• molekyyliepidemiologia  

Elintarvike ja ympäristönäytteet 

Hypoteesin luominen 
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• Kuvailevien tietojen ja syvähaastattelujen hyödyntäminen 

• Tartuntalähde ja mekanismit 

• Käytettävissä olevat torjuntatoimet 

 

Analyyttinen epidemiologinen tutkimus 

• Tutkimusasetelman ja vertailuryhmän valinta 

• Tartuntalähde ja mekanismit 

• Käytettävissä olevat torjuntatoimet 

Kontrollitoimet 

• Tartunnanlähteen poistaminen 

• Alttiiden/altistuneiden henkilöiden suojaaminen 

o pyri löytämään myös oireettomat ja vähäoireiset 

• Tehostettu uusien tapausten seuranta 

Tiedottaminen ja tulosten raportointi 

THL:n infektioepidemiologian osaston yhteistyökumppaneita epidemianselvitystilan-

teissa ovat mm. kunnalliset selvitysryhmät (terveyskeskukset ja terveysvalvontaviran-

omaiset), EVIRA ja sairaanhoitopiirit. 
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Liite 6. Välittömät toimenpiteet vesiepidemiassa 

Välittömät toimenpiteet vesiepidemiassa 

Terveydensuojeluviranomainen  

• Kirjaa kaikki ilmoittajan antamat tiedot. Mikäli ilmoitus tuli kuluttajalta soita kulut-

tajan lähellä toimivaan kiinteistöön, esim. päiväkoti tai koulu, ja varmistaaksesi 

onko naapurustossa samat tilanne. 

• Ilmoita epidemiaepäilystä välittömästi talousvettä toimittavalle laitokselle, ter-

veyskeskukseen ja kunnan niille henkilöille, joille on sovittu ilmoitettavan (esimer-

kiksi tekninen johtaja, sosiaali- ja terveystoimen johtaja). Kutsu myös välittömästi 

epidemiatyöryhmä koolle. 

• Ilmoita laboratorioon kiireellisistä näytteistä 

• Mikäli on mahdollisuus välittömään terveyshaittaan, tiedota heti veden käyttäjille. 

Mikäli epäillään ulosteperäistä saastumista anna keittokehotus mahdollisimman 

pian. 

• Päätä yhteistyössä vesilaitoksen kanssa näytteidenotosta ja aloita tehostettu 

näytteidenotto. Ala myös heti suunnittelemaan DEUF-näytteidenottoa. 

Talousvettä toimittava laitos 

• Ilmoita välittömästi terveydensuojeluviranomaiselle ja terveyskeskukseen.  

• Sulje vedenottamo tai kaivo, jonka veden epäillään saastuneen, ja ota käyttöön 

varavesijärjestelmä. Estä likaantuneen veden kulkeutuminen verkostossa, mikäli 

se on mahdollista. 

• Tarkista aistinvaraisesti (haju, ulkonäkö), onko vedenottamoiden tai verkoston 

vesi saastunut jätevedellä tai pintavedellä.  

• Jos epäillään veden ulosteperäistä saastumista, tee veden shokkiklooraus (10 

mg klooria litrassa) heti, kun se on mahdollista.  

• Ota tarvittavat vesinäytteet raakavedestä ja käsitellystä vedestä yhteistyössä ter-

veydensuojeluviranomaisen kanssa, lähetä näytteet laboratorioon ja ilmoita labo-

ratoriolle kiireellisistä näytteistä.  

• Ota käyttöön vaihtoehtoinen vedenhankinta.  

• Aloita verkoston huuhtelut.  

Terveyskeskus  
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• Jos epidemiaepäily perustuu sairaustapauksiin, ilmoita välittömästi terveyden-

suojeluviranomaiselle ja vesilaitokselle.  

• Anna väestölle ohjeet hoidosta ja tartunnan ehkäisystä 

• Ota potilasnäytteet ja säilö niitä lisäanalyysejä varten. Säilö myös mahdolliset 

potilaista eristetyt mikrobikannat. 
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Liite 7. Näytteenotto-ohje 
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Liite 8. DEUF-näytteiden lomakkeet ja ohjeet 
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Liite 9. Toimenpideohje Ruokamyrkytysepidemian selvittäminen – potilasnäyttei-
den mikrobiologiset tutkimukset 
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Liite 10. Talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa Valvira 
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Liite 11. Tärkeät Yhteystiedot vesiepidemiassa 

Tärkeät yhteystiedot vesiepidemiaan 

Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy 

Telekatu 16, 20360 Turku 

päivystys 24h p. 046 851 4525  

p. 02 274 0200, näytteiden vastaanotto 02 274 0203 

THL Vesimikrobiologian laboratorio 

PL 95 (Neulaniementie 4) 70701 Kuopio 

Yhteyshenkilö (päivitetty 25.10.2018) 

Tarja Pitkänen, erikoistutkija, puh. 029 524 6315, tarja.ptikänenhl.fi 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL  

Mannerheimintie 166 Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki  

p. 020 610 6000 

TYKSLAB/Mikrobiologisten näytteidenvastaanotto (potilasnäytteet) 

Mikrobiologian laboratorio 

Kunnallissairaalantie 20, PL 28, 20701 Turku 

p. 02 313 3942 

Turun Seudun Vesi Oy  

Maariankatu 1, 20100 TURKU  

040 830 4400 valvomo  

(24/7) 02 263 32250 
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Liite 12. Eviran Ohjeistus 1028 
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Liite 13. Alustava ruokamyrkytysilmoitus 
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Liite 14. Infektion aiheuttajia 
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Liite 15. Ruokamyrkytys kyselykaavake 
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Liite 16. Eurofin lomake 
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Liite 17. Suurkeittiöiden tarkastuslomake 
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Liite 18. Tärkeät yhteystiedot elintarvike-epidemiaan 

Tärkeät yhteystiedot elintarvike-epidemiaan 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto  

Itsenäisyydenaukio 2 PL 22 20801 TURKU  

p. 020 636 1050 

Valtakunnalliset organisaatiot:  

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira  

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki  

p. 020 690 999  

Biologiset vaarat Elintarvikehygieniayksikön yksikönjohtaja 

Kemialliset vaarat Tuoteturvallisuusyksikön yksikönjohtaja  

RASFF Raja- ja luomuvalvontayksikkö (Ylitarkastaja Hilpi Jenu, p. 040 146 7726)  

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL  

Mannerheimintie 166 Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki  

p. 020 610 6000  

Elintarviketutkimuslaboratoriot:  

Eurofins Scientific Finland Oy  

Raisionkaari 55, 21200 Raisio  

näytteiden vastaanotto p. 044 030 6500 mikrob. laboratorio 044 781 9007  
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Erityistutkimuksia tekevät laboratoriot:  

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira  

Mustialankatu 3, 00790 Helsinki  

p. 020 690 999,  

Mikrobiologian tutkimusyksikkö  

• Elintarvikkeiden mikrobiologiset tutkimukset, neuvonta, harvinaiset patogeenit, 

kantojen tyypitykset, enterotoksiinitutkimukset, kantakokoelma  

Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö  

• Elintarvikkeiden kemialliset tutkimukset  

Kuopion tutkimusyksikkö,  

Eläintautibakteriologia  

PL 92 (Neulaniementie 4), 70701 Kuopio  

• Salmonellojen serotyypitys  

• Salmonellojen molekyylibiologinen tyypitys 
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Liite 19.Kriisiviestinnän työlista 

Kriisiviestinnän työlista 

Ulkoinen viestintä 

• lehdistötiedotteen kirjoittaminen ja jakelu 

• viestin perillemenon varmistaminen tärkeissä tiedotusvälineissä 

• lausuntojen antaminen toimittajille 

• tiedotteen kirjoittaminen kuluttajille 

• tiedotteen jakeleminen keskeisille paikoille 

• tiedotteen lähettäminen erityisryhmille 

• eritysryhmille soittaminen 

• puhelinneuvonnan organisoiminen 

• tiedotusvälineiden seuraaminen 

• tiedotustilaisuuden käytännön järjestelyiden hoitaminen 

• tiedotustilaisuuden puheenjohtajana toiminen 

Viestintä viranomaisille 

• tilannetiedotus tarvittaville viranomaisille 

• viestinnän työjaosta sopiminen 

Sisäinen viestintä 

• tiedon pikainen välittäminen puhelimitse tärkeimmille tahoille 

• sisäisen tiedotteen kirjoittaminen 

• tiedotteen jakeleminen henkilöstölle 

• varmistus viestien perille menosta esimiehille 
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Liite 20. Ohjeet haastatteluhin 
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Liite 21. Ohjeet puhelinneuvontaan 
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Liite 22. Tiedotuspohjat 

Tiedotepohja tiedotusvälineille 

Kaupungin logo, päivämäärä ja kellonaika minuutin tarkkuudella 

OTSIKKO: MITÄ JA MISSÄ 

Tapahtuman kuvaus:  

Mitä tapahtunut, missä ja milloin? 

Tapahtuman syyt (jos tiedossa) 

Tapahtuman vaikutus alueelle ja asukkaille 

Mahdolliset toimintaohjeet asukkaille (jos tarpeen rajoittaa veden käyttöä) 

Mitä tehdään/on tehty asian korjaamiseksi? 

Milloin aiheesta tiedotetaan seuraavan kerran? 

Internet-sivujen osoite ja asiakaspalvelun numero kuluttajien yhteydenottoja varten 

Lisätietoja antajan yhteystiedot (haastattelupyynnöt) 

Jos jo sovittu; 

• mahdollisen tiedotus tilaisuuden aika ja paikka 

• kriisipuhelimen numero asukkaille 
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Tiedotepohja kuluttajille 

Kaupungin logo, päivämäärä ja kellonaika minuutin tarkkuudella 

OTSIKKO: MITÄ JA MISSÄ 

Tapahtuman kuvaus: Mitä tapahtunut, missä ja milloin? 

Tapahtuman syyt (jos tiedossa) 

Tapahtuman vaikutus alueelle ja asukkaille 

Mahdolliset toimintaohjeet asukkaille (jos tarpeen rajoittaa veden käyttöä) 

Mitä tehdään/on tehty asian korjaamiseksi? 

Milloin aiheesta tiedotetaan seuraavan kerran? 

Kaupungin internet-sivujen osoite ja asiakaspalvelun numero kuluttajien yhteydenottoja varten 
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Tiedotepohja kuluttajille (englanniksi) 

Kaupungin logo, päivämäärä ja kellonaika minuutin tarkkuudella 

OTSIKKO: WHEN AND WHERE 

Tapahtuman kuvaus: 

What happened, when and where 

Why it happened (if known) 

How does the incident affect the area and citizens 

Possible instruction for the citizens (if for example the use of water needs to be limited)  

What is being done to fix the situation?  

When will more announcements be given?  

City web address and customer service number for more information 
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Tiedotepohja sisäiseen viestintään 

Kaupungin logo, päivämäärä ja kellonaika minuutin tarkkuudella 

OTSIKKO: MITÄ JA MISSÄ 

Tapahtuman kuvaus: 

Mitä tapahtunut, missä ja milloin? 

Tapahtuman syyt (jos tiedossa) 

Tapahtuman vaikutus alueelle ja asukkaille 

Mahdolliset toimintaohjeet asukkaille (jos tarpeen rajoittaa veden käyttöä) 

Mitä tehdään/on tehty asian korjaamiseksi? 

Milloin aiheesta tiedotetaan seuraavan kerran? 

Kuka aiheesta tiedottaa ulospäin laitoksen puolesta= 

Mitä vastataan haastattelu pyyntöön? (”En ole oikea ihminen vastaamaan tähän, voiko 

ottaa soittopyynnön ja asiaan palataan mahdollisimman pian”) 

Mitä vastataan lisätietokysymykseen? (Puhelinneuvonnan numero) 
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Valviran keittokehotus 
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Valviran tiedotepohjat suomeksi ja englanniksi 
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