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Utredning av hälsotillståndet hos anställda i riskarbete med tanke 
på salmonellasmitta

Med riskarbete avses arbetsuppgifter där risken för att salmonella sprids är 
stor. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och förordningen 
om smittsamma sjukdomar (146/2017) ska arbetsgivaren av sina anställda 
kräva en tillförlitlig utredning som visar att personen inte lider av salmonel-
los, om denne: 

 utför sådana uppgifter i en livsmedelslokal som avses i livsmedelsla-
gen (23/2006) som innefattar hantering av oförpackade livsmedel
som serveras utan uppvärmning,

 på en mjölkproduktionsgård utför andra uppgifter som innefattar
mjölkbehandling än mjölkning, om gården levererar mjölken till ett
mejeri som inte pastöriserar denEn utredning krävs till exempel av
en person som

 hanterar oförpackat kött i ett slakteri
 hanterar obehandlad mjölk som inte ska värmebehandlas före serve-

ring
 tillreder sallad
 hanterar bakverk eller kakor (t.ex. ostkakor, tårtor)
 hanterar oförpackade livsmedel efter att de värmebehandlats och

livsmedlen inte ska upphettas på nytt
Utredning krävs INTE om en person hanterar sådana oförpackade livsmedel 
genom vilka salmonella osannolikt sprids, såsom lösgodis, alkoholdrycker, 
kex och torrkakor. Det krävs t.ex. ingen utredning av en person som delar ut 
färdigmat på servicehus. 

Hur och vad utreder man? 
I början av en arbetspraktikperiod eller ett anställningsförhållande som varar 
över en månad utreds ditt hälsotillstånd genom en intervju som utförs av en 
skötare. Om du vid den tidpunkten lider eller har under den föregående må-
naden lidit av en diarrésjukdom med feber ska du lämna ett avföringsprov 
för undersökning.  

Var utreder man? 
Företagshälsovården utför salmonellautredningar hos anställda i riskarbete 
och studerandehälsovården hos studerande. I övriga fall (t.ex. när det hand-
lar om arbetspraktik på en riskarbetsplats som ordnats av arbets- och nä-
ringsbyrån eller i samband med läroavtalsutbildning) görs utredningen av 
enheten för övervakning av smittsamma sjukdomar. Ytterligare information 
om övervakningen av smittsamma sjukdomar fås genom att ringa 02 
2661143 vardagar kl. 8–12 och därtill måndagar kl. 13–16.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/bakteeritaudit/salmonella 

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/ 
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