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Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
broilereiden kampylobakteerivalvonnasta 

 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 
2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 20, 25 ja 40 §:n ja 18 päivänä tammikuuta 1980 
annetun eläintautilain (55/1980) 12 §:n, sellaisena kuin se on laissa 303/2006, nojalla: 
 

1 § 
Soveltamisala 

 
Tässä asetuksessa säädetään broilereiden kampylobakteerinäytteenotosta teurastamossa 
sekä kampylobakteerin toteamisen aiheuttamista toimenpiteistä teurastamossa ja pito-
paikassa. 
 
 

2 § 
Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
  
1) kampylobakteerilla Campylobacter jejuni ja Campylobacter coli -bakteereja;  
 
2) teurastuserällä samasta parvesta peräisin olevia samana päivänä teurastettuja 

broilereita;  
 
3) parvella sisätiloissa pidettäviä lintuja, jotka jakavat saman ilmatilan tai ulkona 

pidettäviä lintuja, joita pidetään samoissa tiloissa tai samassa tarhassa ja jotka 
muodostavat yhden epidemiologisen yksikön; 

 



2 

 

4) teurastuskerralla teurastusjaksoa, jonka aikana teurastetaan samassa pitopaikassa 
kasvatetut samanikäiset broilerit; sekä  

 
5) pitopaikalla rakennusta ja siihen mahdollisesti liittyvää ulkotarhaa, jossa broilereita 

kasvatetaan. 
 

3 § 
 

Kampylobakteerinäytteenotto teurastamossa 
 
Teurastamon on sisällytettävä elintarvikelain 20 §:n mukaiseen omavalvontasuun-
nitelmaan näytteenotto kampylobakteerin varalta teurastamolle vastaanotettavien 
broilereiden teurastuseristä liitteen 1 mukaisesti.  
 
Teurastamon on toimitettava näytteet tutkittavaksi elintarvikelain 39 §:n 2 momentin mu-
kaiseen laboratorioon.  
 

4 § 
 

Näytteiden tutkiminen 
 
Laboratorion on tutkittava näytteet liitteen 1 mukaisesti.  
 
Laboratorion on toimitettava eristämänsä kampylobakteerikannat Elintarviketurvallisuus-
virastoon. Elintarviketurvallisuusviraston on varmistettava sille toimitetut bakteerikannat 
sekä tutkittava mikrobilääkeresistenssin esiintymistä kannoissa. 
 

5 § 
 

Tutkimustulosten ilmoittaminen 
 
Elintarviketurvallisuusviraston on ilmoitettava positiivisen kampylobakteerituloksen varmis-
tumisesta bakteerikannan toimittaneelle laboratoriolle, teurastamolle, teurastamon 
tarkastuseläinlääkärille, pitopaikan omistajalle tai haltijalle sekä pitopaikan sijaintikunnan 
kunnaneläinlääkärille ja läänineläinlääkärille. 
 

6 § 
 

Kampylobakteerin toteamisen aiheuttamat toimenpiteet pitopaikassa 
 
Jos pitopaikan teurastuserissä on todettu toistuvasti kampylobakteeri, pitopaikan omistajan 
tai haltijan on arvioitava tuotantohygieeniset olosuhteet ja muutettava tarvittavilta osin 
työskentely- ja hygieniakäytäntöjään. Kunnaneläinlääkärin on tarkastettava tehdyt toimen-
piteet ja annettava tarvittaessa neuvoja havaittujen puutteiden poistamiseksi kanojen, 
broilereiden ja kalkkunoiden salmonella¬valvontaohjelmasta annetun maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen (1148/2006) 4 §:n tarkoittaman valvontakäynnin yhteydessä.    
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7 § 
 

Kampylobakteerin toteamisen aiheuttamat toimenpiteet teurastamossa 
 

Jos pitopaikan yhdessä tai useammassa teurastuserässä on todettu kampylobakteeri 
kahdella peräkkäisellä teurastuskerralla, on pitopaikasta toimitettavat teurastuserät 
teurastettava päivän viimeisinä. Käytäntöä jatketaan, kunnes pitopaikan teurastuserät on 
todettu negatiiviseksi kampylobakteeritutkimuksessa kahdella peräkkäisellä teurastus-
kerralla. 
 

8 § 
 

Kustannukset ja korvaukset 
 
Kunnaneläinlääkärin tekemästä 6 §:n mukaisesta valvontakäynnistä aiheutuvista kustan-
nuksista vastaa pitopaikan omistaja tai haltija. Kunnaneläinlääkärin palkkiosta ja matka-
kustannusten korvauksista säädetään eräiden eläintauti- ja eläinsuojelulain mukaan 
maksettavista korvauksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 
(30/EEO/2001). 
 
Pitopaikassa tehtävien kampylobakteerin torjuntaan kohdistuvien toimenpiteiden kustan-
nuksista vastaa pitopaikan omistaja tai haltija. 
 

9 § 
 

Tietojen kokoaminen 
 
Näytteitä tutkivan laboratorion on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastoon kuukausittain 
teurastuseräkohtaiset tiedot tutkituista näytteistä ja tutkimustuloksista. 
 
Elintarviketurvallisuusviraston on koottava kampylobakteeritutkimuksista ja niiden tulok-
sista vuosittain yhteenveto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/99/EY 9 
artiklan edellyttämään raporttiin.  
 

10 § 
Voimaantulo 

 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.  
 
Tällä asetuksella kumotaan siipikarjan lihahygieniasta 30 päivänä elokuuta 1999 annettu 
maa- ja metsätalousministeriön päätös (10/EEO/1999) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen.  
 

11 § 
 

Siirtymäsäännös 
 
Teurastamoiden ei tarvitse ottaa omavalvontanäytteitä broilereiden teurastuseristä 1 
päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän toukokuuta 2008 välisenä aikana eikä 1 päivän 
marraskuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2008 välisenä aikana. Teurastamoiden on 
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otettava 1 päivän kesäkuuta 2008 ja 31 päivän lokakuuta 2008 välisenä aikana 
omavalvontanäytteitä vain teurastuseristä, jotka eivät sisälly komission päätöksen yhteisön 
rahoitusosuuden myöntämisestä jäsenvaltioissa toteutettavalle selvitykselle 
Campylobacter spp:n esiintyvyydestä ja mikrobilääkeresistenssistä broileriparvissa sekä 
Campylobacter spp:n ja Salmonella spp:n esiintyvyydestä broilerin lihassa (2007/516/EY) 
mukaiseen Elintarviketurvallisuusviraston toteuttamaan kampylobakteeri-kartoitukseen. 
 
Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2007. 
 
 
 
 
Maa- ja metsätalousministeri  Sirkka-Liisa Anttila 
 
 
 
 
Eläinlääkintöylitarkastaja  Terhi Laaksonen 
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Liite 1. Kampylobakteerinäytteenotto teurastamossa ja näytteiden tutkiminen 
 
1.1. Tutkittavien teurastuserien määrä 
 
Teurastamon on tutkittava vuosittain 1.6.-31.10. välisenä aikana kaikki teurastamansa 
broilereiden teurastuserät.  
 
Elintarviketurvallisuusvirasto laatii vuosittain 1.1.-31.5. ja 1.11.-31.12. välisille ajanjaksoille 
näytteenottosuunnitelman. Teurastuseriä on tutkittava näinä kuukausina yhteensä määrä, 
jolla voidaan osoittaa maan tasolla kampylobakteerin 1 % prevalenssi teurastuserissä 1 % 
tarkkuudella ja 95 % luottamustasolla. Suunnitelmassa ilmoitetaan teurastusmääriin 
perustuva tutkittavien teurastuserien määrä teurastamokohtaisesti. Teurastamossa on 
tutkittava teurastuseriä näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Näytteenoton on oltava 
satunnaista ja jakauduttava mahdollisimman tasaisesti näytteenottokuukausien ajalle. 
 
1.2. Näytteenotto ja näytteiden käsittely 
 
Kustakin tutkittavasta teurastuserästä on otettava teurastamossa näytteeksi kokonainen, 
ehyt umpisuoli 10 linnusta. Näytteenotto on kohdistettava tasaisesti koko teurastuserän 
lintuihin. Näytteet on merkittävä siten, että teurastuserän toimittanut pitopaikka ja 
näytteenottoajankohta voidaan selvittää. Näytteet on säilytettävä viileässä ja toimitettava 
laboratorioon mahdollisimman nopeasti käytettävän tutkimusmenetelmän ohjeen 
mukaisesti. 
 
1.3. Näytteiden tutkiminen 
 
Näytteiden tutkiminen on aloitettava 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Laboratoriossa 10 
umpisuolinäytettä voidaan yhdistää yhdeksi yhteisnäytteeksi. Näytteiden tutkimisessa on 
käytettävä Elintarviketurvallisuusviraston menetelmää Evira 3512 Campylobacter 
jejuni/coli/lari -bakteerien osoittaminen siipikarjan umpisuolinäytteistä.  
 


