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Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöter-
veydenhuolto. Työn tavoitteena oli selvittää alueen suuria määriä hampurilaisia val-
mistavien toimipaikkojen EHEC-riskiä, jonka pohjalta voisi ennaltaehkäistä mahdol-
lisia tartuntoja. Selvitystyön tuloksia voidaan myös hyödyntää ympäristöterveyden-
huollon valvonnan suunnittelussa.  

Selvitystyö suoritettiin havainnoimalla hampurilaisen valmistusprosessia toimipai-
koissa sekä tekemällä sen pohjalta tarkentava haastattelu. Otannassa oli mukana 
yhteensä 12 toimipaikkaa.  

Selvitystyön perusteella EHEC-riski oli hallinnassa 33 %:ssa toimipaikoista ja osin 
hallinnassa 67 %:ssa toimipaikoista. Selvitystyön mukaan toimipaikkojen EHEC-ris-
kiä lisäsivät ristikontaminaatio käsistä tai työvälineistä sekä medium-hampurilaispih-
vien tarjoilu. Myös käsihygieniaan sekä suojakäsineiden hygieeniseen käyttöön tu-
lee jatkossakin kiinnittää huomiota. 

Jo aineistonkeruun yhteydessä keskusteltiin työntekijöiden kanssa ilmi tulleista 
EHEC-riskiä lisäävistä asioista. Lisäksi toimijoille lähetettiin kirjallinen raportti Vati-
järjestelmän kautta. Opinnäytetyön ja sen tulosten pohjalta tehtiin lyhyt tiivistelmä 
toimijoille jaettavaksi. 
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potential infections. The results of the survey could be utilized in the planning of the 
environmental health care supervision. 

The research work was carried out by observing the process of making burgers in 
the places of business, as well as by conducting a detailed interview on the basis of 
the observations. A total of 12 locations were included in the sampling. 

Based on the survey, EHEC risk was under control in 33% of the sites and partly 
under control in 67% of the sites. According to the study, EHEC risk increased by 
cross-contamination from hands or equipment and through serving medium burger 
patties. Attention should be paid to a good hand hygiene and hygienic use of pro-
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Already in the context of collecting the material, EHEC risk-increasing issues were 
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through VATI system. Based on the thesis work and its results, a brief summary was 
prepared to be distributed to the actors. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Infektiivinen annos Se määrä taudinaiheuttajaa, jota vähintään 

vaaditaan tartunnan saamiseksi. 

Oiva-tarkastus Viranomaisen suorittama elintarvikehuoneis-

ton suunnitelmallisen valvonnan tarkastus 

Oiva-järjestelmän ohjeiden mukaan. 

Peruspalvelukuntayhtymä Useamman kunnan muodostama organisaa-

tio, joka vastaa perustajakuntiensa sosiaali- ja 

terveyspalveluista, sekä mahdollisesti muista 

palveluista, kuten ympäristöterveydenhuol-

losta. 

VATI-järjestelmä Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen 

tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. 

Virulenssi  Mikrobien kyky aiheuttaa infektioita.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön taustaa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL 2020) tartuntatautirekisterin tilastotieto-

kantaa tarkastelemalla huomattiin, että Suomessa todettujen yksittäisten EHEC-tar-

tuntojen määrä on ollut kasvussa vuodesta 2009. EHEC-bakteerin infektiivinen an-

nos on hyvin pieni, vain muutamasta bakteerista sataan bakteeriin, kun muilla ruo-

kamyrkytystä aiheuttavilla bakteereilla se usein on kymmenkertaisesti suurempi 

(Ylä-Savon sote, [viitattu 19.2.2020]). Yksi tartunnanlähde voivat olla medium-pais-

tetut jauhelihapihvit, joiden tarjoilu kuluttajille on yleistynyt, jolloin riskit mahdolliseen 

tartuntaan kasvavat (Ruokavirasto 2019).  

Opinnäytetyön toimeksianto tuli Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristötervey-

denhuollon terveysvalvonnasta. Terveysinsinöörit halusivat teettää selvitystyön kar-

toittaakseen mahdollisten EHEC-tartuntojen riskitekijöitä valvontakohteissaan, 

joissa valmistetaan huomattavia määriä hampurilaisia. Peruspalvelukuntayhtymän 

valvontakohteet sijaitsevat Ylivieskan, Nivalan, Alavieskan ja Sievin alueella.   

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Työn tarkoituksena oli selvittää EHEC-tartuntojen riskitekijöitä Peruspalvelukun-

tayhtymä Kallion valvontakohteissa sekä ennalta ehkäistä mahdollisia EHEC-tartun-

toja. Opinnäytetyön pohjalta tehtiin tiivistelmä opinnäytetyöstä ja sen tuloksista toi-

mipaikoille (liite 1) lähetettäväksi. 

Opinnäytetyö rajattiin koskemaan hampurilaisten valmistusprosessiin sekä raaka-

aineisiin liittyviä tartuntoja. EHEC-tartunnan voi saada myös juoma- ja uimavedestä, 

raakamaidosta tai muista ulosteella saastuneista elintarvikkeista (Rimhanen-Finne 

& Kuusi 2020, 136–139). 
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2 EHEC-BAKTEERI 

2.1 Escherichia coli-bakteerit 

Opinnäytetyössä käsiteltävä Enterobacteriaceae-heimon enterohemorraginen Es-

cherichia coli eli EHEC on gram-negatiivinen suolistobakteeri. Suoliston lisäksi ae-

robiset E. colit viihtyvät vesistöissä, jätevedessä, maaperässä sekä elintarvikkeissa. 

Kaikki E. coli-suvun bakteerit eivät ole patogeenisia, vaan osalla on tärkeä tehtävä 

ihmisten sekä eläinten suolistossa, kuten esimerkiksi K-vitamiinin valmistaminen 

sekä muiden bakteerien torjuminen. (Vaara, Jahkola & Siitonen 1998, 466–467.)  

E. coli-kantoja voidaan jakaa O-, K- ja H-serotyyppeihin, joista O-antigeeni eli O-

lipopolysakkaridi tavataan kaikilla kannoilla bakteerin suojakuoressa (Vaara, Sarvas 

& Mäkelä 1998, 302–303; Vaara, Jahkola & Siitonen 1998, 466–467). Lipopolysak-

karidi on endotoksiini eli se voi aiheuttaa lisää oireita infektion yhteydessä (Vaara, 

Sarvas & Mäkelä 1998, 302–303). K-antigeenin omaavilla bakteereilla on polysak-

karidikapseli ja H-antigeenin omaavilla on värekarvat eli flagellat (Vaara, Sarvas & 

Mäkelä 1998, 302–303; Vaara, Jahkola & Siitonen 1998, 466–467).  EHEC-baktee-

rilla on O-antigeenin lisäksi H-antigeeni, jolloin puhutaan O:H-serotyypeistä, joiden 

määrä on noin 200 (Lanki 1997).  

Patogeeniset E. colit on jaoteltu kuuteen eri ryhmään. EHEC kuuluu VTEC-baktee-

rien ryhmään, joiden patogeenisyys perustuu kykyyn tuottaa verotoksiineja. Vero-

toksiinien rinnalla käytetään yleisesti myös nimitystä shigatoksiinit. (Scheutz 2015, 

17.) Shigatoksiineja on kahta erilaista, stx1 ja stx2, mukaan lukien niiden alatyypit. 

Kaikki toksiinit eivät aiheuta ihmisillä sairastumista. Shigatoksiinit vaikuttavat solu-

jen proteiinisynteesiin. Näin ollen voidaan puhua solumyrkyistä. Infektion oireet riip-

puvat siitä, mitä shigatoksiinia EHEC-bakteeri tuottaa. (Melton-Celsa 2015, 37–39.) 

Eniten ruokamyrkytyksiä aiheuttaa O157:H7-serotyyppi, mutta myös muut serotyy-

pit voivat aiheuttaa infektion (Syyrakki & Välikylä 2016, 63). Esimerkiksi serotyyppi 

O104:H4 on aiheuttanut ärhäkkäästi voimakasoireista sairastumista (Rimhanen-

Finne & Kuusi 2020, 139).  
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2.2 Tartunnat ja taudinkuva  

Tartunnan lähde elintarvikkeissa on aina ulosteperäinen. Elintarvikkeet voivat saas-

tua myös, jos niitä on käsitellyt henkilö, jolla on EHEC-tartunta. Hyvän virulenssin 

vuoksi EHEC-bakteerien ei tarvitse lisääntyä saastuneissa elintarvikkeissa aiheut-

taakseen infektion. (Samuelsson ym. 2012.)  

Aikuisilla EHEC-tartunta voi olla täysin oireeton, mutta tartunnan oireena ovat 

yleensä erilaiset vatsavaivat, kuten oksentelu, vatsakivut ja verinen ripuli. Pahimmil-

laan sairastuminen voi johtaa hemolyyttis-ureemiseen oireyhtymään eli HUS:iin, 

joka voi olla kohtalokas erityisesti lapsille tai iäkkäimmille ihmisille. (THL  2019b.) 

Tällöin infektion saaneen verihiutaleiden koostumus sekä määrä muuttuvat ja mu-

nuaisten toiminta vaikeutuu. Myös neurologiset oireet ovat mahdollisia. (Samuels-

son ym. 2012.) 

2.3 EHEC-tartuntojen esiintyvyys 

Suomessa todettujen yksittäisten EHEC-tartuntojen määrä on ollut kasvussa vuo-

desta 2009 (THL 2020). Lisääntyvyyttä voidaan osin selittää tarkentuneella diag-

nostiikalla sekä laboratoriomenetelmillä (THL 2019a). Vaikka opinnäytetyötä alettiin 

tekemään lähinnä yksittäisten tartuntojen pohjalta, on muistettava, että EHEC on 

aiheuttanut myös suuria epidemioita.  

E.coli O157: H7-serotyypin bakteeri tuli tunnetuksi vuonna 1993 Yhdysvalloissa 

puhjenneen epidemian myötä. Epidemian lähteenä olivat huonosti kypsennetyt 

hampurilaispihvit eräässä ketjuravintolassa. Muutaman lapsen menehtymisen li-

säksi osa sairastuneista kärsi oireistaan pitkään. Tapahtuma herätti ihmiset tiedos-

tamaan ruokaan liittyviä riskejä. Riskien hallintaan puututtiin myös viranomaisten 

taholta. Tautitapaukset ovat vähentyneet vuosien varrella elintarviketurvallisuuteen 

liittyvien parannusten myötä. (Andrews 2013.) 

Euroopassa E.coli OH:104:H4-serotyypin bakteeri aiheutti vakavan epidemian 

vuonna 2011. Useilla tartunnan saaneilla tauti kehittyi hemolyyttis-ureemiseksi oi-

reyhtymäksi eli HUS:ksi. Tartunta jäljitettiin kasviksiin, tarkemmin sarviapilan ituihin. 
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(Samuelsson ym. 2012.) Epidemian vaikutukset olivat moninaiset. Tapahtunut kuor-

mitti erityisesti terveydenhuoltoa, ja täten lisäten ihmisten kielteistä suhtautumista 

sen toimivuuteen. Sijaiskärsijänä olleen maatalouden EU-tukirakennetta muutettiin 

lisäämällä korvaus- ja tukijärjestelmiä (Rimhanen-Finne & Kuusi 2020, 139). 

Suomessa EHEC on aiheuttanut suuren epidemian vuonna 2016. Pitopalveluyrityk-

selle oli välitetty tanskalaista rucolaa, jota oli tarjottu eri tilaisuuksissa. Tilaisuuksiin 

osallistuneista 230 henkilöä sai vatsataudin oireita nautittuaan ruokia, joissa yhtenä 

ainesosana oli rucola.  

Myös talousvetenä käytetystä vedestä on löytynyt EHEC-bakteeria. Vuodelta 2014 

Suomessa oli raportoitu yksi kaivoveden välittämä EHEC-epidemia. (Pihlajasaari 

ym. 2019, 26–30, 62.) 
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3 HYGIEENISET TYÖTAVAT EHEC-INFEKTION TORJUMISEKSI 

EHEC-bakteeri voi levitä joko elintarvikkeiden tai sairastuneiden ihmisten välittä-

mänä (Samuelsson ym. 2012). Siksi hampurilaisen ja sen raaka-aineiden valmis-

tusketjussa on huomioitava ihmisten ja ympäristön riskitekijät sekä vaikutukset, ettei 

valmiiseen hampurilaiseen päädy EHEC-bakteeria.    

3.1 Henkilökohtainen hygienia  

Ravintola-alan työntekijöille tehdään pääsääntöisesti terveydentilan selvitykset. 

Haastattelumuotoinen selvitys pyrkii ehkäisemään tarttuvia tauteja, vaikka onkin hy-

vin salmonellakeskeinen.  (THL 2019c, 3.) Työntekijän tai harjoittelijan, joka työs-

kentelee yli kuukauden sellaisessa työtehtävässä, jossa on mahdollista levittää sal-

monellaa, on annettava selvitys terveydentilastaan työnantajalle (L 

21.12.2016/1227). Hampurilaisia valmistavat työntekijät kuuluvat usein tähän ryh-

mään, sillä heidän työnkuvaansa kuuluu jo kuumennettujen sekä täysin kuumenta-

mattomana tarjoiltavien elintarvikkeiden käsittelyä. Selvitykseksi usein riittää kes-

kustelu terveydenhuoltoalan työntekijän kanssa. Keskustelussa kysytään työnteki-

jän mahdollisista ulkomaan matkoista sekä oireista. Lisäksi terveydenhuoltoalan 

työntekijän tulisi ohjeistaa, milloin oireiden perusteella on syytä olla poissa töistä ja 

miten huolehditaan hyvistä hygieniakäytännöistä. Mikäli työntekijällä tai hänen lähi-

piirillään on vatsataudin oireita, erillinen laboratoriotutkimus on perusteltua. (THL 

2019c, 1–4.)  

Ravintola-alan työntekijän tulee huolehtia omasta henkilökohtaisesta hygieniastaan 

koko työsuhteensa ajan. Suojaamattomien korujen käyttö elintarviketyöskentelyssä 

ei ole sallittua, sillä ne keräävät likaa ja hankaloittavat etenkin käsien puhtaanapitoa. 

Hyvää käsihygieniaa tehostetaan käyttämällä suojakäsineitä, kun käsitellään elin-

tarvikkeita, joita ei enää kuumenneta. Suojakäsineiden hygieenisen käytön kanssa 

tulee olla tarkkana, sillä nekin likaantuvat kuten kädet. Siksi käsineitä tulee käyttää 

oikeaoppisesti, pukemalla ne vain puhtaisiin käsiin ja vaihtamalla ne aina siinä tilan-

teessa, kun ne kontaminoituvat. (Syyrakki & Välikylä 2016, 33–40.) Työntekijän 
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omalla aseptisella asenteella on suurin merkitys. Aseptiseen asenteeseen vaikute-

taan jo kotoa saadun kasvatuksen kautta. Aseptista asennetta vahvistetaan koulu-

tuksella ja hyvällä esimerkillä. (Aro 2018.) 

3.2 Työskentelyhygienia 

Ristikontaminaatio. Raaka eläinperäinen elintarvike, kuten liha, voi saastuttaa ei-

eläinperäiset tai jo kypsennetyt elintarvikkeet (Syyrakki & Välikylä 2016, 36–37). Bo-

gardin ym. (2013) tutkimuksen mukaan hampurilaisen valmistuksessa ristikontami-

naation lähteitä yleensä olivat kädet ja käsineet, joilla oli koskettu raakaan jauheli-

haan. Ristikontaminaatio oli mahdollista myös keittiövälineiden kautta. Samat väli-

neet olivat käytössä ensiksi raa’alle jauhelihalle, jonka jälkeen niiden peseminen 

laiminlyötiin käyttämällä likaisia välineitä myös muiden tuotteiden käsittelemiseen. 

Kun lisäksi työskentelyhygieniassa on puutteita, ristikontaminaation vaara kasvaa. 

Ketjuravintoloissa käytettiin enemmän valmiita hampurilaispihvejä, joiden kypsyys-

aste oli sama lähes kaikille asiakkaille. Itsenäisissä ravintoloissa hampurilaispihvien 

käsin valmistaminen oli jonkin verran yleisempää, ja asiakkaiden toiveet hampuri-

laispihvin kypsyydestä otettiin paremmin huomioon.  

Lämpötilat ja kuumennus. E.coli- bakteerien lisääntymisvyöhyke on tyypillisesti 

44–46° C. E. coli O157: H7-serotyyppi lisääntyy jo 25-42 ° C:n lämpötilassa. Vaikka 

bakteeri ei lisäänny alle 25° C:n lämpötilassa, se säilyy hengissä jopa pakkasläm-

pötiloissa. (Pönkä 1999, 77.) E. coli O157: H7-serotyypin osalta kuumennus noin 

puolen minuutin ajan 68° C:ssa tappaa suurimman osan bakteereista. Vielä tehok-

kaampaa on pastörointi, joka tapahtuu yli 72° C:ssa puolet lyhyemmässä ajassa 

kuin edellä mainittu metodi. (Matthews, Kniel & Montville 2017, 210.) Yleisesti voi-

daan sanoa, että EHEC tuhoutuu 70° C:ssa parin minuutin kuumennuksen jälkeen 

(Pönkä 1999, 81).  

Ravintolat ovat alkaneet tarjoamaan asiakkaille medium-jauhelihapihvejä. Tämä li-

sää riskiä saada EHEC-tartunta, sillä lihan pinta ja siinä mahdollisesti olevat bak-

teerit ovat sekoittuneet koko pihviin jauhamisen yhteydessä. Jos vielä kuumennus 

jää puutteelliseksi, riski saada EHEC-tartunta kasvaa. Medium-paistettuna tarjotta-

vien jauhelihapihvien valmistukseen tulisi soveltaa samoja ohjeita kuin tartar-pihvien 
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valmistukseen. (Ruokavirasto 2019.) Bogardin ym. (2013) tutkimuksen mukaan val-

miin hampurilaispihvin lämpötila arvioidaan enimmäkseen aistinvaraisesti, lämpö-

mittarin käyttäminen on harvinaista. Ketjuravintoloissa lämpötilan mittaaminen läm-

pömittarilla oli jonkin verran yleisempää. Useiden tutkimusten mukaan aistinvarai-

nen kypsyysasteen arvioiminen ei ole luotettavaa.  

Näytteenotot. Elintarvikelaitoksen, kuten teurastamojen ja valmisruokatehtaiden, 

tuotteiden näytteenottosuunnitelmaan kuuluu E.coli kerran viikossa. Yhdellä näyt-

teenottokerralla otetaan 5 osanäytettä. Näytteenoton tiheyteen vaikuttaa toiminnan 

laajuus, jolloin pienimuotoisemmalle toiminnalle on helpotuksia. Myös hyvät näyte-

tulokset pitkällä aika välillä voivat vähentää näytteenoton tarvetta. Tuotteiden erilli-

set EHEC-tutkimukset tulisi tehdä, jos on tiedossa, että jauhelihaa tullaan tarjoile-

maan raakana tai mediumkypsänä. (Ruokavirasto 2020b, 57–63.) 

Mediumkypsiä jauhelihatuotteita tarjoilevan toimipaikan tulisi tutkituttaa raaka-ai-

neena käytetyistä jauhelihasta E.coli 2 krt/vuodessa, viidestä eri osanäytteestä ker-

ralla. Mikäli mediumjauhelihatuotteiden menekki on vuodessa suurempi kuin 10 000 

kg, näytteenottotiheys on 4-6 krt. (Ruokavirasto 2020b, 119.) Myös kattavat tutki-

mukset EHEC-bakteerin useiden serotyyppien osalta ovat suositeltuja. Tämä ohje 

koskee toimipaikkoja, jotka jauhavat jauhelihan itse. Elintarvikelaitoksesta tai vähit-

täismyynnistä hankitun jauhelihan tutkimuksista vastaa jauhelihan valmistaja. Toi-

mijan vastuulla on kuitenkin varmistaa, mitä näytteitä jauhelihasta tutkitaan. Puhtaat 

näytetulokset eivät kerro onko jauheliha aina EHEC-bakteeriton, joten EHEC-bak-

teerin esiintymisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois kokonaan. (Ruokavirasto 

2019.) 

Teurastus. Teurastamo ei käsittele sairaita eläimiä (Vorne & Karppinen 2017, 48). 

Teurastuksen yhteydessä tulee varoa ulosteen päätymistä lihan sekaan. Eläimet 

tulee puhdistaa ennen vuodan poistoa. Myös suoliston puhkaiseminen voi saastut-

taa ruhon osat. (Andrews 2013.) Pönkän mukaan (1999, 78–81) EHEC-tartuntojen 

estämiseksi laadittujen ohjeiden noudattamatta jättämisellä voidaan saastuttaa suu-

ria määriä lihaa tai maitoa elintarvikealanlaitoksissa.   
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Alkutuotanto. Suomessa myös alkutuotannolle on säädetty tuotantovaatimukset. 

Maa ja metsätalousministeriön asetuksen (A 20.12.2011/136) mukaan eläin- ja kas-

vinviljelytilojen talousveden laadusta tulee varmistua, sekä osoittaa tieto näytteen-

ottotuloksilla, mikäli vesi on peräisin muualta kuin talousvettä toimittavalta laitok-

selta. Kasteluvedessä ei saa olla 100 ml:ssa yli 300 pmy Escherichia coli -baktee-

reita tai yli 200 pmy suolistoperäisiä enterokokkeja. Keittämättömän rengaskaivo- 

tai lähdeveden käyttö voi myös levittää EHEC-bakteeria. Tällöin sateet ovat valutta-

neet veteen maa-ainesta, jossa esiintyy kyseistä bakteeria. (Pönkä 1999, 81.) Elin-

tarviketurvallisuus kasteluveden osalta ei saa vaarantua muullakaan tavoin (A 

20.12.2011/136). 

Eläinten sairauksia pyritään Suomessa ennaltaehkäisemään, joka osaltaan vähen-

tää sairastumisia (Vorne & Karppinen 2017, 46). Tuotantoeläimistä tulee kerätä tie-

toja, joista tarvittavat on oltava teurastamon saatavissa, kuten esimerkiksi sairaudet 

ja lääkitykset tietyltä ajanjaksolta ennen teurastusta (A 20.12.2011/136).  

3.3 Perehdytys  

Ravintola-alan työntekijöiden vaihtuvuus on noin 20 prosentin luokkaa, joka on kor-

keampi kuin teollisuuden- ja rakentamisenaloilla, mutta pienempi kuin sosiaali- ja 

terveysaloilla. Ravintoloissa, pikaruokapaikoissa ja grilleillä työskentelee paljon 

opiskelijoita tai muita pätkätyöläisiä. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2018.) Vaikka 

työsuhde olisi vain lyhyt, on työnantajan velvollisuus huolehtia, ettei elintarviketur-

vallisuus vaarannu (L 13.1.2006/23).  

Hygieniapassi osoittaa työntekijän hallitsevan laajasti elintarvikehygienian perus-

teet. Yli kolmen kuukauden pituisessa työsuhteessa ravintola-alan työntekijällä tulee 

olla suoritettuna hygieniapassi, mikäli työssään joutuu käsittelemään suojaamatto-

mia ja pilaantumisherkkiä elintarvikkeita. Poikkeuksena ne työntekijät, jotka suorit-

tavat vankeusrangaistusta, asevelvollisuuslain mukaista palvelusta tai yhdyskunta-

seuraamusten mukaista rangaistusta tai ovat kehitysvammaisten työ- tai päivätoi-

minnassa. Hygieniapassin voi saada henkilöltä, joka on hyväksytty Ruokaviraston 

toimesta hygieniapassitestaajaksi. (L 13.1.2006/23.) Hygieniapassiin vaadittava 
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osaaminen osoitetaan suorittamalla hygieniapassitestaajan järjestämä sekä val-

voma testi hyväksytysti. Aikaisemmin hygieniapassin on voinut saada suorittamalla 

soveltuvan tutkinnon tai koulutuksen, mutta 1.1.2020 niitä ei ole voinut elintarvike-

lain mukaan enää myöntää. (Ruokavirasto 2020b.) 

Työpaikalla annettava perehdytys korostuu kaikista eniten. Ammattikoulujen ope-

tus uudistui vuonna 2017, jolloin lisättiin työpaikolla oppimista sekä osaamisen to-

distamista näytöillä. Vastaavasti varsinainen luokkatilaopetus väheni, jolloin vastuu 

työelämässä tarvittavien taitojen opetuksesta siirtyi enemmän työpaikoille. (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö, [viitattu 13.10.2020].) Bogard ym. (2013) korostaa myös kou-

lutukseen ja opastukseen panostamisen tärkeyttä. Ketjuravintoloissa on useammin 

tarkemmin määritelty tai ohjeistettu tavat hygieeniseen työskentelyyn sekä tuotteen 

kokonaislaadun varmistukseen.   

Ympäristöterveydenhuollosta annettava perehdytys. Hielmin (2020) mukaan 

elintarvikelain kokonaisuudistus tulisi voimaan keväällä 2021. Ehdotus hallituksen 

esitykseksi oli lausuntokierroksella kesällä 2020. Hallituksen esitys (HE) oli opinnäy-

tetyön kirjoittamisen aikana menossa eduskuntaan käsiteltäväksi. Osa edellisen 

hallituksen kaavailemista uudistuksista on ollut voimassa jo vuoden 2020 alusta 

(Luonnos hallituksen esitykseksi 2020, 5).  

Uuden elintarvikelain tavoitteena on sen yhtenäistäminen, etenkin EU-lainsäädän-

nön suhteen. Byrokratian määrää vähennetään jonkin verran, jotta lakia olisi hel-

pompi soveltaa käytännössä, niin viranomaisten kuin elintarvikealan toimijoiden 

osalta. Laki tulee tukemaan yrittäjyyttä ja tervettä kilpailua elintarvikemarkkinoilla. 

Tärkein tavoite on taata elintarvikkeiden turvallisuus jatkuvasti muuttuvassa maail-

massa. (Luonnos hallituksen esitykseksi 2020, 4, 19–20.) 

Kunnan valvontaviranomaisen roolissa korostettaisiin valmentavaa otetta. Elintarvi-

kealan toimijat voisivat pyytää neuvoa elintarviketurvallisuuteen liittyvissä asioissa 

matalalla kynnyksellä. Valvoviin viranomaisiin on toki saanut ottaa yhteyttä jo aiem-

minkin, mutta heidän roolinsa on korostunut lähinnä tarkastusten yhteydessä. Nyt 

asia tullaan ilmaisemaan selkeämmin elintarvikelaissa. Itse valvonnassa kiinnitettäi-

siin huomio elintarvikehuoneistossa tapahtuvaan toimintaan sekä muihin elintarvi-

keturvallisuutta vaarantaviin epäkohtiin. Tukea pyrittäisiin kohdentamaan erityisesti 
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sitä tarvitseville toimijoille. Myös elintarvikealan toimijoiden oma vastuu korostuu en-

tisestään. (Luonnos hallituksen esitykseksi 2020, 20–28.) 

Uudistuksen myötä elintarviketoimijoille tulisi valvontamaksujen lisäksi perittäväksi 

vuosittain maksettava perusmaksu. Maksu on 150 € kaikilta suunnitelmalliseen val-

vontaan kuuluvilta toimijoilta, pois lukien kyläkaupat, yleishyödylliset yhteisöt sekä 

verovelvottomiksi laskettavat toimijat (liikevaihto alle 10 000 € vuodessa). Vaikka 

elintarvikelainmukaisia tarkastuksia ei tehtäisi joka vuosi, vuosimaksuilla katettaisiin 

elintarvikehuoneiston ohjaus ja neuvonta. (Luonnos hallituksen esitykseksi 2020, 

78–79.)  

Aluehallintovirasto valvoo ja opastaa alueellisesti elintarvikevalvontaviranomaisia. 

Lisäksi Aluehallintovirastolle kuuluu elintarvikemääräysten noudattamisen valvonta-

tehtäviä. (L 13.1.2006/23.)  

Ruokavirasto eli keskusviranomainen valvoo ja ohjaa valtakunnallisesti aluehallin-

tovirastojen ja kuntien viranomaisten sekä elintarvikealan toimintaa. Lisäksi Ruoka-

virastolle kuuluu suunnittelu- ja kehitystehtäviä.  (L 13.1.2006/23.) Suunnittelutehtä-

vistä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontasuunnitelman tekeminen 

kuuluu Ruokavirastolle (Luonnos hallituksen esitykseksi 2020, 7). 

Aluehallintovirasto ja Ruokavirasto eivät suoranaisesti perehdytä tai ohjaa ravintola-

alan toimijoita tai työntekijöitä, mutta julkaisevat materiaalia ja ohjeita käyttöä var-

ten. Esimerkiksi Ruokavirasto suunnittelee ohjetta ravintoloille, jotka tarjoavat me-

dium-paistettuja hampurilaisia.  
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4 SELVITYSTYÖN TOTEUTUS JA 

AINEISTONKERUUMENETELMÄT 

Opinnäytetyön toimeksianto annettiin harjoittelujakson aikana talvella 2020. Aineis-

tonkeruumenetelminä käytettiin sekä havainnointia että haastattelua. Menetelmät 

valittiin, sillä ne tukevat ja täydentävät toisiaan. Harjoittelun aikana suunniteltiin 

opinnäytetyön toteutus, alustava aikataulu sekä tehtiin havainto- ja haastattelulo-

makkeet (liite 2 ja liite 3). Havainto- ja haastattelulomakkeet (liite 2 ja liite 3) testattiin 

yhdessä tutkimuskohteessa helmikuun loppupuolella ja ne todettiin silloin toimiviksi. 

Muissa tutkimuskohteissa käytiin kesän 2020 aikana.  

Selvitystyön kohteiksi valittiin Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueelta grillejä, pi-

karuokapaikkoja ja ravintoloita, joissa valmistetaan suuria määriä hampurilaisia. 

Otanta oli yhteensä 12 toimipaikkaa. Vaikka hampurilaisia oli myös useamman 

muun toimipaikan listoilla, ei otantaan otettu mukaan niitä toimipaikkoja, joissa ar-

veltiin hampurilaisten osuuden kokonaismyynnistä olevan minimaalisempi.  

Havainnointi- ja haastattelukäynnit pyrittiin järjestämään toimipaikkojen Oiva-tarkas-

tusten ohessa. Samoja aiheita, joita käsiteltiin myös opinnäytetyön selvitystyössä, 

vältettiin käsittelemästä Oiva-tarkastuksen yhteydessä. Niihin toimipaikkoihin, joissa 

ei vuonna 2020 ollut suunnitelmanmukaista Oiva-tarkastusta, käytiin tekemässä sel-

vitystyö erikseen. Pääsääntöisesti kohteissa käytiin ennalta ilmoittamatta, lukuun 

ottamatta paria poikkeusta. Käynnin aikana läsnäolleille kerrottiin opinnäytetyöstä 

sekä siihen vaadittavasta aineistonkeruusta. Ennen havainnointia ja haastattelua 

tuli kuitenkin välttää antamasta tietoja selvitystyössä käsiteltävistä aiheista, etteivät 

ne vaikuttaisi tuloksiin. 

Opinnäytetyön selvitystyö kuului Kallion ympäristöterveydenhuollon suorittamaan 

valvontaan. Opinnäytetyö ei ollut osa Oiva-arviointia eikä vaikuttanut toimipaikan 

nykyiseen Oiva-arviointiin alentavasti. Saatuja tuloksia voidaan kuitenkin jatkossa 

hyödyntää valvonnan suunnittelussa.  

Havainnointi kohdistettiin hampurilaisten valmistusprosessiin toimipaikalla, ja se 

perustui työntekijän tai työntekijöiden toimintatapojen seuraamiseen. Mikäli käynnin 

aikana ei ollut mahdollista seurata valmistusprosessia käytännössä, pyydettiin se 
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demonstroimaan mahdollisimman tarkasti. Havainnoinnin tulokset kirjattiin havain-

tolomakkeelle (liite 2). Havainnointi valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, jotta saa-

taisiin mahdollisimman todellinen kuva käytännön toiminnasta.  

Havainnoinnissa kiinnitettiin huomiota 

– käsihygieniaan 

– hampurilaispihvien säilytykseen 

– paistopisteen järjestykseen 

– paistetun hampurilaispihvin kypsyyteen  

– pihvin kypsyyden varmistamiseen 

– hampurilaispihvien ottimiin 

– hampurilaistäytteiden ottimiin. 

Käsihygieniaa havainnoidessa kiinnitettiin huomiota siihen, pestäänkö kädet ennen 

hampurilaisen valmistamista sekä eri työvaiheiden välissä. Suojakäsineitä käytettä-

essä katsottiin, käytettiinkö niitä oikeaoppisesti, eli vaihtamalla myös ne työvaihei-

den välissä. Lisäksi havainnoitiin, ovatko työntekijöiden kädet siistit ja koruttomat. 

Hampurilaispihvien säilytyksessä huomioitiin, ettei niitä säilytetä huoneenläm-

mössä, ja ettei niiden säilytyksen aikana ole ristikontaminaation mahdollisuutta. 

Paistopisteen osalta havainnoitiin, paistetaanko parilalla ainoastaan hampurilaisia 

vai myös muita tuotteita. Mikäli parilalla paistettiin muita tuotteita, katsottiin, onko 

paistopiste järjestyksessä sekä hygieeninen. Valmiin paistetun pihvin kypsyyttä ha-

vainnoitiin erityisesti sen osalta, jäikö pihvi raa’aksi tai punertavaksi. Samalla ha-

vainnoitiin, tarkistettiinko kypsyys lämpömittarilla, aistinvaraisesti tai muulla tavalla. 

Hampurilaispihvin ja täytteiden ottimien suhteen havainnoitiin, käytetäänkö samoja 

ottimia hampurilaispihveille sekä täytekasviksille, ja tapahtuuko ottimien välillä risti-

kontaminaatiota.  

Haastattelu suoritettiin havainnoinnin jälkeen, sillä kaikkiin tutkimuskysymyksiin ei 

saatu vastausta havainnoinnin perusteella. Lisäksi haastattelun avulla pystyttiin tar-

kentamaan havainnoinnin tuloksia. Näin myös haastateltavalle annettiin mahdolli-

suus oikaista mahdollisia väärin tulkittuja havaintoja. Haastattelun tulokset kirjattiin 

käsin haastattelulomakkeelle (liite 3). Tarvittaessa havainnoinnin ja haastattelun pe-

rusteella annettiin työntekijöille ohjausta ja neuvontaa selvitystyön aihepiireihin liit-
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tyen. Haastattelussa kysyttiin osin samoista asioista, joita tarkasteltiin havain-

noidessa. Näitä olivat esimerkiksi käsihygieniakäytännöt, hampurilaispihvien ja kas-

visten säilytys, parilan käyttö, lämpötilan varmistaminen sekä ristikontaminaation 

huomioiminen työvälineiden kautta. Näin haastateltava pystyi kertomaan tarkemmin 

toimintatavoistaan. Lisäksi kysyttiin seuraavia seikkoja 

– työntekijämäärä, joista ravintola-alan koulutustaustaisten määrä 

– hampurilaisten annosmäärä viikossa 

– hampurilaispihvien lihan alkuperämaa 

– hampurilaispihvin oletuskypsyys asiakkaille 

– toimintatapa, jos asiakas haluaa pihvinsä medium-kypsänä 

– hampurilaistäytteiden kasvisten käsittelystä 

– haastateltavan mielestä kriittisimmät vaiheet hampurilaisen valmistuspro-

sessissa 

– tietoisuus EHEC-bakteerista 

– miten uudet työntekijät perehdytetään työtapoihin. 

Jokaisesta havainnointi- ja haastattelukäynnistä kirjoitettiin muistiinpanot välittö-

mästi käyntien jälkeen. Muistiinpanot tukivat aineiston käsittelyä. Käynnistä rapor-

toitiin VATI-järjestelmään.  Raportti oli joko osana Oiva-tarkastuskertomusta tai oma 

asiakirja, joka lähetettiin toimijoille sähköpostitse tarkastuksen jälkeen.  
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5 SELVITYSTYÖN TULOKSET 

5.1 Taustatiedot toimipaikoista 

Työntekijämäärä toimipaikoissa listoilla oli alimmillaan 2 henkilöä ja ylimmillään 19 

henkilöä. Kaikista selvitystyössä mukana olleista toimipaikkojen työntekijöistä ravin-

tola-alan koulutustausta oli 37 %:lla, näistä osalla koulutus oli vielä meneillään. Myy-

tyjen hampurilaisten määrät volyymiltään suuremmissa toimipaikoissa olivat keski-

määrin 200 annosta vuorokaudessa ja volyymiltään pienemmissä toimipaikoissa 35 

annosta vuorokaudessa. Tuloksissa tulee huomioida, että viikonlopun ja viikon an-

nosmäärät erosivat hieman toisistaan.  

5.2 Havainnointien ja haastattelujen tulokset 

Käsihygienia. Havainnoinnin perusteella kädet pestään pääsääntöisesti aina en-

nen kuin aloitetaan hampurilaisen valmistaminen. Yhdessä toimipaikassa pesemät-

tömiin käsiin laitettiin suoraan suojakäsineet. Suojakäsineitä käytti 42 % työnteki-

jöistä, joista 40 % vaihtoi käsineitä havainnoinnin aikana. Käsistä peräisin olevaa 

ristikontaminaatiota havaittiin kahdessa toimipaikassa. Niissä tapauksissa samoilla 

käsineillä käsiteltiin raakaa hampurilaispihviä, hampurilaissämpylää sekä täytekas-

viksia. Havainnoinnin aikana paljain käsin työskentelevistä 71 % pesi käsiään val-

mistusprosessin aikana. Paljain käsin työskentelevillä ei kuitenkaan havaittu tapah-

tuvan käsistä lähtöisin olevaa ristikontaminaatiota työskentelyn aikana. Parissa ta-

pauksessa työntekijällä oli kädessään suojaamaton sormus. Haastatteluissa kuiten-

kin korostettiin käsienpesun tärkeyttä jokaisessa toimipaikassa. Useilla toimipai-

koilla oli lisäksi käytössä käsidesit. Toimipaikoissa oli saatavilla suojakäsineitä, joita 

työntekijät saivat käyttää mieltymyksensä mukaan.  

Hampurilaispihvien säilytys. Havainnoinnin ja haastattelun perusteella hampuri-

laispihvejä säilytettiin pääosin yhteisissä pakastimissa muiden tuotteiden kanssa tai 

kylmissä vetolaatikoissa. Suurimmassa osassa toimipaikoista otettiin pakastimista 

sulamaan vetolaatikoihin sopiva määrä hampurilaispihvejä. Täysin hampurilaispih-

veille varattu pakastin oli neljässä toimipaikassa, joista kahdessa ne siirrettiin sinne 
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ensiksi yhteispakastimesta. Yhteispakastimissa hampurilaispihveille oli oma lokero 

tai ne olivat selkeästi erillään muista tuotteista.   

Hampurilaispihvilihan alkuperämaa. Haastattelujen perusteella suurimmassa 

osassa toimipaikoista hampurilaispihviliha oli suomalaista. Kolmessa toimipaikassa 

suomalaisen hampurilaispihvilihan lisäksi tarjolla oli ulkomaalaista lihaa sisältäviä 

hampurilaispihvejä. Näissä pihveissä oli suomalaisen lihan lisäksi joko tanskalaista 

tai saksalaista lihaa, tai lihaa kaikista edellä mainituista maista. Yhdessä toimipai-

kassa hampurilaispihvilihan alkuperäksi kerrottiin EU. (Kuvio 1.) 

 

Kuvio 1. Hampurilaispihvilihan alkuperämaa.  

Paistopiste. Havainnoinnin ja haastattelun perusteella hampurilaispihveille oli oma 

parila 33 %:ssa toimipaikoista. Samaa parilaa muiden tuotteiden kanssa käytettiin 

67 %:ssa toimipaikkoja. Joissakin toimipaikoissa oli varattu hampurilaispihveille 

oma osa parilalta. Muita paistettavia tuotteita olivat pekoni, kananmuna, kebabliha, 

makkara, kana- ja kasvispihvit, ananas ja vuohenjuusto. Pariloiden hygieniassa ei 

huomattu epäkohtia.   

Pihvin kypsyys. Havainnoinnin perusteella hampurilaispihvit paistettiin kypsiksi 

kaikissa toimipaikoissa. Yhdessä toimipaikassa havainnoinnin aikana paistettiin 

myös valmiiksi kypsää hampurilaispihviä, joka ainoastaan kuumennettiin parilalla. 

Haastattelun perusteella hampurilaispihvin oletuskypsyys oli kaikissa toimipaikoissa 

kypsä. 
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Pihvin kypsyyden varmistaminen. Havainnoinnin perusteella lämpötila varmistet-

tiin lähinnä aistinvaraisesti tai ei ollenkaan. Haastattelujen perusteella nousi kuiten-

kin esiin erilaisia tapoja varmistua pihvin kypsyydestä. Vain yhdessä toimipaikassa 

hampurilaispihvin kypsyys varmistettiin lämpömittarilla. Toimipaikalla oli käytössään 

parila, jossa oli ohjelmoitu eri pihveille omat paistoasetukset. Parilan ohjelmien toi-

mivuutta tarkastettiin säännöllisesti pistokokein mittaamalla kypsän pihvin lämpöti-

laa. Vastaavanlainen automaattinen parila oli käytössä myös toisessa toimipai-

kassa, mutta sen toimivuutta ei tarkastettu pihvien lämpötilaa mittaamalla. Muissa 

toimipaikoissa lämpötila varmistettiin aistinvaraisesti, kuten pihvin ulkonäön perus-

teella, katsomalla pihtien avulla pihvin sisälle, painelemalla pihviä tai kuuntelemalla, 

kunnes sihinä parilalla loppuu. Lämpömittarin käyttöä pidettiin lähes mahdottomana 

hektisen työtahdin vuoksi. Parissa toimipaikassa kuitenkin mainittiin, että paksum-

pien hampurilaispihvien kypsyys on haastavampi arvioida, jolloin ne voivat toisinaan 

jäädä sisältä punertaviksi.  

Mediumpihvien tarjoilu. Haastattelun perusteella mediumpihvien tarjoilusta kiel-

täytyi kokonaan 42 % toimipaikoista. Asiakkaan pyynnöstä hampurilaispihvi voitai-

siin jättää mediumkypsäksi 58 %:ssa toimipaikoista. Medium-hampurilaispihvin pyy-

täminen ei kuitenkaan ole ollut yleistä, sillä vain kahdessa toimipaikassa asiakkai-

den pyynnöstä hampurilaispihvi oli jätetty punertavaksi. Näistä toisessa toimipai-

kassa oli alustavasti suunniteltu, että kaikki hampurilaispihvit tarjoiltaisiin tulevaisuu-

dessa oletuksena mediumkypsinä, pois lukien lapsille tarjottavat hampurilaiset.  

Täytekasvikset. Yhteensä kahdessa toimipaikassa kaikki täytekasvikset pilkottiin 

itse. Toimipaikoista toisessa täytekasvikset pilkottiin arkipäivisin sitä mukaan, kun 

tilauksia tuli. Viikonloppuisin, kun menekki oli suurempaa, pilkottiin täytekasvikset 

valmiiksi. Kolmessa toimipaikassa pääsääntöisesti kaikki täytekasvikset tulivat val-

miina komponentteina. Tarvittaessa valmiiden komponenttien loppuessa pilkottiin 

jonkin verran itse lisää. Valmiina komponentteina tilattiin useimmiten salaattia ja pa-

kastesipulia. Itse pilkottiin yleisimmin tomaattia, kurkkua ja sipulia. Toimipaikoissa 

käsiteltävät kasvikset huuhdeltiin pääsääntöisesti, lukuun ottamatta kelta- ja puna-

sipulia muutamassa toimipaikassa.  

Kriittiset pisteet. Haastattelun perusteella kriittisiksi pisteiksi hampurilaisen valmis-

tusprosessissa mainittiin useassa toimipaikassa pihvin kypsyyden varmistaminen, 
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hampurilaisen nopea valmistaminen, valmistushygienia sekä hampurilaispihvin yli-

kypsentämisen välttäminen. Kriittisinä asioina yksittäisissä toimipaikoissa pidettiin 

myös kasvisten säilytyslämpötiloja ja -aikaa, laitteiden toimivuuden tarkistamista, 

sitä, etteivät hampurilaissämpylät pala tai valmiit tuotteet jäähdy, sitä, että hampuri-

laisen juuston tulee olla sulanut sekä hampurilaisen on oltava siistin näköinen. 

EHEC-tietoisuus. 75 % prosenttia haastatelluista ei ollut tietoisia EHEC-baktee-

rista, tartunnoista tai EHEC-tartunnan riskeistä. Lopuille 25 %:lle asia ei ollut ennes-

tään tuntematon, mutta yksikään haastatelluista ei ollut tarkemmin perehtynyt ai-

heeseen.   

Välineet ja ristikontaminaatio. Havainnoinnin ja haastattelun perusteella paisto-

pisteen tuotteille oli omat ottimet 75 %:ssa toimipaikoista. 25 %:ssa toimipaikoista 

oli käytössä samat ottimet paistopisteen, täytekasvisten ja muiden lisukkeiden 

kanssa. (Kuvio 2.) 

Välineistä lähtöisin olevaa ristikontaminaatiota raa’an ja kypsän tuotteen välillä ta-

pahtui 42 %:ssa toimipaikoista. (Kuvio 2.) Yleisimmin ristikontaminaatiota aiheutui 

siitä, että raaka hampurilaispihvi otettiin parilalle paistumaan samoilla pihdeillä, joilla 

käsiteltiin myös kypsiä tuotteita. Parissa toimipaikassa oli havainnoinnin aikana käy-

tössä vain yhdet pihdit koko hampurilaisen kokoamista varten. Yksi haastateltava 

sanoi, etteivät he pysy työnteon aikana selvillä siitä, mitä ottimia käyttävät millekin 

tuotteelle. Myös toisessa toimipaikassa myönnettiin välineiden menevän välillä se-

kaisin.  
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Kuvio 2. Paistopisteen ottimet.  

Täytekasviksille oli omat ottimet 42 %:ssa toimipaikoista ja yhteiset paistopistetuot-

teiden kanssa oli 17 %:ssa. Täytekasviksia otettiin käsin 58 %:ssa toimipaikoista. 

Osassa toimipaikoista työntekijä sai itse päättää, käyttääkö ottimia vai ottaako täy-

tekasvikset käsin. (Kuvio 3.) 

 

Kuvio 3. Täytekasvisten ottimet.  

Haastattelun perusteella toimipaikoissa kasvisten käsittelyyn oli omat puhtaat väli-

neet. Leikkuulautojen, veitsien ja leikkureiden osalta ristikontaminaatiota raa’an ja 

kypsän tuotteen välillä ei tapahdu. Raa’alle lihalle oli varattu oma leikkuulautansa. 
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Toimipaikoissa, joissa hampurilaispihvit valmistettiin itse, tehtiin ne erillisenä työvai-

heena. Näin astiat ja keittiön pinnat saatiin puhdistettua ennen muun työskentelyn 

jatkamista.  

Perehdytys. Perehdytys hampurilaisen valmistusprosessiin tapahtui yleisimmin 

työn lomassa kokeneemman työntekijän kanssa. Osassa toimipaikoista tukena käy-

tettiin perehdytyskansiota, johon kirjattiin läpikäydyt asiat. Läpikäytyihin asioihin 

saattoivat kuulua yrityksen omavalvontasuunnitelmaan tutustuminen sekä muut yri-

tyksen toimintaan kuuluvat dokumentit. Myös muita kirjallisia materiaaleja oli käy-

tössä, mutta käytännön toiminta koettiin haastateltujen mielestä parhaimmaksi ta-

vaksi oppia. Yhdessä toimipaikassa oli käytössä verkkoperehdytys käytännön pe-

rehdytyksen ohella. Joissakin toimipaikoissa oli nimetty perehdyttäjä, mutta käytän-

nön perehdytykseen osallistuivat uuden työntekijän kanssa samassa työvuorossa 

olevat. Perehdytys kesti yleensä useamman työvuoron ajan, joka tarkoittaa noin 

yhtä tai kahta viikkoa. Yksi haastatelluista kertoi, ettei aina ollut mahdollista järjestää 

niin pitkää perehdytystä kuin alun perin oli suunniteltu. Parissa toimipaikassa koros-

tettiin, että uusi työntekijä laitettiin pihvinpaistopisteelle töihin itsenäisesti vasta, kun 

työntekijä sen prosessin osan hallitsi.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen 

suuria määriä hampurilaisia valmistavien toimipaikkojen EHEC-riskiä. Selvitystyö 

toteutettiin havainnoimalla hampurilaisen valmistusprosessia sekä täydentämällä 

havainnointia haastattelun avulla. Selvitystyön kohteille lähetettiin tiivistelmä opin-

näytetyöstä (liite 1).  

Selvitystyön perusteella 33 %:ssa toimipaikoista EHEC-riski oli hallinnassa ja 67 

%:ssa toimipaikassa osin hallinnassa. Riskit muodostuivat käsien ja työvälineiden 

ristikontaminaatiosta sekä tarjoilemalla mediumkypsiä jauhelihapihvejä. 

Työntekijöiden tulee jatkossa kiinnittää huomiota ristikontaminaation mahdollisuu-

teen hampurilaisen valmistusprosessin aikana. Käsistä lähtevä ristikontaminaatio 

olisi ollut vältettävissä, jos käsineet, joilla oli koskettu raakaan hampurilaispihviin, 

olisi vaihdettu. Mikäli pihvi otetaan paljain käsin, tulisi kädet pestä ennen siirtymistä 

seuraavaan työvaiheeseen. Työvälineistä johtuva ristikontaminaatio olisi voitu vält-

tää, jos raa’alle hampurilaispihville olisi ollut oma ottimensa. Ristikontaminaatio työ-

välineiden välillä jopa kiireessä on vältettävissä muuttamalla työtapoja ja organisoi-

malla työpisteet siten, että jokaisella työpisteellä on omat välineensä. Lisäksi koko 

henkilökunta tulee perehdyttää ja sitouttaa samoihin työtapoihin.  

Havainnoinnin aikana 71 % pesi käsiään valmistusprosessin aikana. Tulos ei suo-

raan kerro siitä, että toimipaikkojen käsihygieniassa olisi parannettavaa. Käsien pe-

sulle ei välttämättä ollut tarvetta, jos käytettiin suojakäsineitä tai valmistusprosessin 

aikana kädet eivät likaantuneet.  

Havainnoinnin aikana haluttiin kiinnittää huomio lähinnä siihen, ettei hampurilaispih-

vejä säilytetä huoneenlämmössä tai muuten epähygieenisellä tavalla, esimerkiksi 

pakastimessa suojaamatta muiden tuotteiden seassa. Tällaisia epäkohtia ei kuiten-

kaan havaittu.  

Hampurilaispihvien kypsyyden varmistamisessa luotettiin enimmäkseen paistajan 

omiin aisteihin. Koska lämpömittarilla mittaaminen ei ole mahdollista jokaisen pais-

tettavan pihvin kohdalla, voisi toimipaikoissa tehdä pistokoemaisesti satunnaisia 
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lämpötilamittauksia hampurilaispihvin kypsyydestä. Tulokset tukisivat toimipaikan 

omavalvontaa.  

Vaikka kaikki toimipaikat huolehtivat pääosin täytekasvisten huuhtelusta silloin kun 

niitä pilkottiin itse, osassa sipuli jätettiin huuhtelematta. Sipulia viljellään maassa, 

jolloin kantaan ja kuoreen saattaa jäädä multaa. Kaikkien kasvisten huuhtelematta 

jättäminen lisää riskiä maaperässä sekä kasteluvedessä esiintyvien bakteerien le-

viämiseen.  

Elintarvikelain nojalla medium-jauhelihapihvien tarjoilu on sallittua, joten sitä ei 

voida toimipaikoissa kieltää. Toimipaikka on kuitenkin vastuussa elintarvikkeidensa 

turvallisuudesta. Lisäksi valvontaviranomainen voi katsoa, ettei elintarvikkeiden val-

mistuksen riskienhallinta ole kunnossa, mikäli hampurilaispihvien valmistukseen, 

käsittelyyn tai tarjoiluun liittyy epäkohtia. Epäkohdaksi tulkitaan myös toimipaikan 

tietämättömyys medium-jauhelihapihvien tarjoiluun liittyvistä riskeistä. Medium-jau-

helihapihvejä tarjoilevan toimipaikan tulisi noudattaa Ruokaviraston ja valvontavi-

ranomaisen antamia ohjeita. 

Havainnointi- ja haastattelukäyntien raportit ovat terveysinsinöörien luettavissa toi-

mipaikan tiedoissa VATI-järjestelmässä. Raporteissa on kerrottu, mistä mahdollinen 

EHEC-riski on lähtöisin, ja miten työntekijöitä on ohjeistettu riskin poistamiseksi. Vä-

littömästi toimipaikoissa annetun ohjeistuksen käyttöönotto sekä toimiminen sen 

mukaan voidaan käydä todentamassa seuraavan Oiva-tarkastuksen yhteydessä. 

Opinnäytetyön tuloksia voidaan kokonaisuudessaan hyödyntää myös muiden toimi-

paikkojen tarkastuksia suunnitellessa, kun tiedetään mahdollisia yleisiä riskitekijöitä.  
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7 POHDINTA 

Kyseessä oli ensimmäinen tekemäni laajempi selvitystyö. Selvitystyön ideaa tukivat 

oma aikaisempi työkokemus ravintola-alalta vastaavista työtehtävistä. Oli mielen-

kiintoista päästä seuraamaan hampurilaisen valmistusprosessia tarkastajan näkö-

vinkkelistä, sekä antamaan kehuja, ohjausta ja neuvontaa työntekijöille. Tämä ke-

hitti ammatillista itsetuntoani. Aineistonkeruu antoi valmiuksia tarkastajan työtä var-

ten, sillä valvontakäyntien aikana tulisi havainnoida toimipaikan työntekijöiden toi-

mintaa pelkän elintarvikehuoneiston sijaan. Palautteen antaminen ja keskustelu ai-

heesta olivat myös itsestäni mielekkäitä.  

Saatujen tuloksien avulla saadaan tietoa valvonnansuunnittelua varten. Jatkossa 

voidaan kiinnittää huomiota tarkemmin yleisimpiin sekä yksittäisiin riskitekijöihin toi-

mipaikoissa. Mikäli toimipaikoissa on kuitenkin kiinnitetty jo huomiota havainto- ja 

haastattelukäynneillä korostettuihin asioihin, ei valvojan tarvitse tarkastuksen yhtey-

dessä kuin todeta asian olevan jo kunnossa toimipaikassa. 

Tulosten luotettavuuteen saattaa vaikuttaa selvitystyön tekijän omat toimet, kuten 

kysymysten asettelu lomakkeissa sekä selvitystyön aiheesta tarkemmin kertominen 

toimipaikoissa ennen havainnointia ja haastattelua. Jälkikäteen, jo selvitystyön ai-

kana huomasin, että jotkin kysymykset haastattelulomakkeessa olivat hieman epä-

loogisessa tai johdattelevassa järjestyksessä. Haastateltava ei välttämättä ymmär-

tänyt asianyhteyttä tai hän sai vihjeitä, millaista vastausta kysymyksellä haetaan.  

Vaikka opinnäytetyössä keskityttiin EHEC-bakteeriin, samat toimenpiteet torjuvat 

myös muita etenkin ruokamyrkytyksiä aiheuttavia infektioita. Vaikka toisinaan suh-

tautuminen EHEC-bakteerin uhkaan oli vähättelevä, yhteen bakteeriin keskittymi-

nen rajasi opinnäytetyötä. 

Selvitystyön työelämälähtöisyys oli mielestäni toimiva. Vaikka opinnäytetyötä tehtiin 

osin töiden ja koulun ohessa, eteni opinnäytetyö joustavasti. Opinnäytetyön tekemi-

sessä minua kannustivat toimeksiantajan työyhteisön tuki sekä kiinnostus tarkasta-

jan työtehtäviin.  
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