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Riskityöntekijän haastattelu
ns. salmonellatodistus

HYVINVOINTITOIMIALA

Tartuntatautien valvonta ___ / ___ 20___

Nimi Henkilötunnus

Ammattinimike Puhelin

Työ- tai opiskelupaikka

Ota tämä lomake mukaasi tartuntatautien valvontaan.

Terveyskyselyn perusteella henkilöllä ei ole ripulitautiin viittaavia oireita tai löydöksiä.

Oletko käynyt viimeisen kolmen kuukauden aikana yli neljän vuorokauden 
kestävällä matkalla Pohjoismaiden ulkopuolella?

Työtehtävä

Tulos

Kyllä Ei

Onko sinulla esiintynyt vatsatautioireita (esim. ripuli) viimeisen kuukauden aikana?

Jos vastasit kyllä, niin missä maassa?

Kyllä Ei

Onko jollakin samassa taloudessa kanssasi asuvalla esiintynyt vatsatautioireita
viimeisen kuukauden aikana?

Kyllä Ei

Jos vastasit EI kaikkiin kysymyksiin, sinun ei tarvitse antaa ulostenäytettä.
Jos vastasit KYLLÄ johonkin kolmesta kysymyksestä, ota yhteyttä tartuntatautien valvontaan.

Näyte annettu

Aika Allekirjoitus

Nimenselvennys ja leima

Virka-asema

___ / ___ 20___

___ / ___ 20___

Näyte-
vastauksen 
tulos

Hoitajan
allekirjoitus

Käyntiosoite
Luolavuorentie 2, talo 1C, 2. krs
20700 Turku

Postiosoite
PL 1
20701 Turku

Puhelin
02 266 1143

Faksi
02 266 2942

Sähköposti
etunimi.sukunimi@turku.fi
www.turku.fi

1 (2)

Selvitys 
salmonella-
näytteen 
tarpeesta

Vakuutan ylläolevat tietoni oikeiksi
Lomakkeen täyttäjän allekirjoitus
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Tartuntatautien ehkäisyohjeHYVINVOINTITOIMIALA

Tartuntatautien valvonta

Käyntiosoite
Luolavuorentie 2, talo 1C, 2. krs
20700 Turku

Postiosoite
PL 1
20701 Turku

Puhelin
02 266 1143

Faksi
02 266 2942

Sähköposti
etunimi.sukunimi@turku.fi
www.turku.fi

Ulostevälitteisten tartuntatautien ehkäisy

Riskityöksi luokitellaan työskentely seuraavissa kohteissa
 – vastasyntyneiden osastolla tai ruuan valmistuksessa vastasyntyneille
 – vesilaitoksessa välittömässä kosketuksessa jakeluun menevän veden kanssa
 – tehtävissä, joissa käsitellään paljain käsin helposti pilaantuvia elintarvikkeita
 – työskentely maidonkäsittelytehtävissä tilalla, joka harjoittaa maitotuotteiden suoramyyntiä tai toimittaa maitoa 

meijeriin, jossa maitoa ei pastöroida
 – alle kouluikäisten lasten hoitotehtävät (noudatetaan tartuntatautien ohjeen kohtaa 3)

Toimenpideohjeet
Työnantajan tehtävä on selvittää tartuntatautien leviämisen kannalta riskityötä tekevien henkilöiden terveydentila 
(tartuntatautilaki 989/2006 ja -asetus (1376/2006) sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohje nro 2003:1). Selvitykset 
tehdään työterveyshuollossa. Jos riskityöntekijän näytteessä kasvaa salmonella, shigella tai EHEC, työntekijä tulee 
ohjata tartuntatautien valvontaan jatkotoimenpiteitä varten. 

Tutkimukset tehdään seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1 Työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtävät tutkimukset
Työhöntulotarkastus tehdään niille, yli 1 kk työsuhteen aloittaville, joiden työtehtävät katsotaan riski-
työksi. Tarkastukseen kuuluu haastattelulomakkeen täyttäminen ja tarvittaessa ulostenäytetutkimus.

2 Matkan jälkeiset tutkimukset
Riskityössä työskentelevät antavat ulostenäytteen aina välittömästi palatessaan yli neljä vuorokautta 
kestäneeltä Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneelta matkalta. Oireettomat työntekijät antavat 
salmonellanäytteen (F-SalmVi, 2608) ja vatsaoireisilta (mm. ripuloiva) tutkitaan salmonellan lisäksi 
myös muita ripulinaiheuttajia (F-BaktVil, 3442).

3 Alle kouluikäisten lasten hoitotyötä tekevät (päiväkoti)
Ulostenäyte annetaan aina, kun matka on suuntautunut lavantaudin/pikkulavantaudin endeemiselle 
alueelle (Aasian maihin) ja matka on ollut luonteeltaan ns. reppumatka (eli alkeellisissa olosuhteissa, 
useamman viikon kestänyt matka ilman yksityiskohtaista suunnitelmaa majoituksesta ja ruokailusta).

Ohje perustuu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (entinen Kansanterveyslaitos) ohjeistuksiin, joihin voit 
tutustua alla olevista linkeistä:

Toimenpideohje salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi

Toimenpideohje Salmonella Typhi ja Salmonella Paratyphi -tartuntojen ehkäisemiseksi

Toimenpideohje EHEC-tartuntojen ehkäisemiseksi

Kun olet saanut lähetteen, toimita ulostenäyte laboratorioon.

Tartuntatautien valvonta on avoinna ma - pe klo 8.00 – 12.00 ja lisäksi ke klo 13.00 – 16.00 (juhlapyhien aattoina vain 
klo 8.00 – 12.00).
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http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/103048/salmonellaohje.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104485/URN_ISBN_978-952-245-867-4.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90747/2007c01.pdf?sequence=1
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