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1 JOHDANTO 
 

Listeria monocytogenes on gram-positiivinen bakteeri, joka voi aiheuttaa vakavan 

elintarvikeperäisen bakteeri-infektion eli listerioosin. L. monocytogenes aiheuttaa taudin joko 

paikallisesti kudoksessa tai verenkierron välityksellä invasiivisesti (Leclercq ym. 2021). 

Tyypillinen oirekuva paikallisessa listerioosissa on esimerkiksi kuumeinen suolistotulehdus 

(Allerberger ja Wagner 2010). L. monocytogenes voi aiheuttaa paikallisen tulehduksen myös 

muihin yksittäisiin kudoksiin, esimerkiksi vatsakalvoon, niveliin tai sydämeen. Paikallinen 

pelkästään ihoon rajoittunut punoittava L. monocytogeneksen aiheuttama ihotulehdus on myös 

mahdollinen, tosin sille altistuvat lähinnä vain eläinlääkärit oltuaan kosketuksissa 

sairastuneisiin eläimiin (Swaminathan ja Gerner-Smidt 2007).  

 

Listerioosista on myös laajemmalle levinnyt muoto, eli invasiivinen listerioosi, jossa listeria-

bakteeri on levinnyt joko laajalti verenkiertoon (baktereminen muoto), hermostoon 

(neurolisterioosi) tai se on levinnyt äidistä sikiöön (Charlier ym. 2017). Vakava listerioosi voi 

johtaa sairastuneen henkilön tai sikiön kuolemaan, kuolleisuus listerioosissa on jopa 20–30 % 

(Hernandez-Milian ja Payeras-Cifre 2014), mikä on melko korkea yksittäiselle patogeenille. 

Esimerkiksi EU:ssa vuonna 2019 kuolleisuus listerioosiin oli 17,6 %  (European Food Safety 

Authority ja European Centre for Disease Prevention and Control 2021). Listerioosin 

riskiryhmiin lukeutuvat yli 65-vuotiaat, sekä heikentyneen vastustuskyvyn omaavat henkilöt ja 

raskaana olevat henkilöt (Leclercq ym. 2021). Raskaana olevilla listerioosi voi ilmentyä 

spontaanina aborttina, kohtukuolemana tai ennenaikaisena synnytyksenä. Sikiö voi saada myös 

vakavan verenmyrkytyksen tai keskushermostoon vaikuttavan neurolisterioosin (Maertens De 

Noordhout ym. 2014). 

 

Listerioosin invasiivisen muodon esiintyvyys populaatiotasolla on varsin pieni, etenkin 

huomioon ottaen, että L. monocytogenes -bakteeria esiintyy runsaasti kaikkialla ympäristössä 

sekä useissa erilaisissa elintarvikkeissa (Buchanan ym. 2017). L. monocytogenes- bakteeria 

esiintyy mm. liha-, maito- ja kalaperäisissä elintarvikkeissa, jäätelössä, vihanneksissa sekä 

valmisruoissa  (Mateus ym. 2013). Bakteerin esiintyvyyttä on pyritty vähentämään 

elintarvikkeissa, etenkin lihaperäisissä tuotteissa, mutta taudin esiintyvyys on tästä huolimatta 

pysynyt samoissa lukemissa (Buchanan ym. 2017).  

 

Viime vuosina on ollut useita listeriaepidemioita, jotka eivät ole olleet perinteisten 
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välittäjäelintarvikkeiden, kuten raa’an kalan tai pastöroimattoman maidon aiheuttamia. 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 2011 (McCollum ym. 2013) ja Australiassa vuonna 2018  

(Das 2019) oli cantaloupe- eli verkkomelonin aiheuttamat listerioosiepidemiat. Jäätelön 

aiheuttama epidemia havaittiin puolestaan Yhdysvalloissa vuonna 2015  (Chen ym. 2016). 

Lisäksi Euroopassa oli vuosina 2015–2018 pakastemaissin aiheuttama suuri epidemia, joka 

havaittiin ja jonka aiheuttaja tunnistettiin Suomessa  (European Food Safety Authority ja 

European Centre for Disease Prevention and Control 2018b). Tällä hetkellä ei ole 

tutkimustietoa siitä, miten nämä muutokset välittäjäelintarvikkeissa on huomioitu eri maiden 

ruokavaliosuosituksissa riskiryhmille, kuten raskaana oleville henkilöille. 

 

Useissa maissa on olemassa suosituksia raskaana oleville henkilöille sekä ruokavalion että 

ruoan valmistuksen suhteen. Kyseiset ohjeistukset listerioosin välttämiseksi ovat hieman 

erilaiset eri maissa, mutta yleensä näissä suosituksissa pyritään välttämään ruokia, joissa on 

korkea riski L. monocytogenes- bakteerin aiheuttamalle kontaminaatiolle. Näitä ruokia ovat 

mm. valmissalaatit, sellaisenaan syötävät valmisruuat, pastöroimattomat maitotuotteet, 

prosessoidut lihatuotteet ja leikkeleet sekä erilaiset juustot (Moran ym. 2018).  On havaittu, että 

raskaana olevien tietoisuus listeriasta ja sen riskielintarvikkeista on usein puutteellista  (Xu ym. 

2017). Esimerkiksi valmisruokien ja leikkeleiden aiheuttamaa listerioosiriskiä ei välttämättä 

ymmärretä (Ogunmodede ym. 2005, Bondarianzadeh ym. 2007). Esimerkiksi erään 

listerioosiepidemian yhteydessä kuitenkin arvioitiin, että ruokavaliosuosituksilla on 

vaikuttavuutta raskaana olevien naisten tietoisuuteen riskielintarvikkeista (Halbedel ym. 2020). 

 

Euroopassa listerioositapaukset lisääntyivät monen vuoden ajan, mutta vuosina 2015–2019 

varmistettujen listerioositapausten määrä on pysynyt tasaisena (European Food Safety 

Authority ja European Centre for Disease Prevention and Control 2021). Vuonna 2019 

sairastuneita oli yhteensä 2 621 Euroopan Unionin alueella. Kuitenkin vuonna 2019 L. 

monocytogeneksen aiheuttamia epidemioita oli 50 % enemmän kuin edellisenä vuotena, eli 

yhteensä 21 epidemiaa. Suurin osa EU:ssa todetuista listerioositapauksista koko sinä aikana, 

kun valvontaa on tapahtunut, on ollut ikääntyneillä eli yli 64-vuotiailla ihmisillä. Listerioosista, 

sen vaarallisuudesta, listeriariskielintarvikkeista sekä elintarvikkeiden turvallisesta käsittelystä 

ja säilytyksestä tulisi informoida väestöä, sillä myös sillä on merkitystä listerioosiriskin 

kannalta (European Food Safety Authority ja European Centre for Disease Prevention and 

Control 2021). 
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Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tarkastella Suomen, Ruotsin, Iso-Britannian, 

Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian ja Uusi-Seelannin ruokavaliosuosituksia yhdelle 

riskiryhmistä, eli raskaana oleville henkilöille. Ruokavaliosuositusten ajantasaisuutta ja 

riittävyyttä arvioidaan vertaamalla suositusten mukaisia ruokia tunnettuihin L. 

monocytogenestä sisältäviin elintarvikkeisiin sekä viimeisten 25 vuoden aikana olleiden 

listeriaepidemioiden välittäjäelintarvikkeisiin. Lisäksi arvioidaan ruokavaliosuositusten 

merkitystä ja ajantasaisuutta. Erityisessä keskiössä ovat suomalaiset ruokavaliosuositukset 

raskaana oleville henkilöille verrattuna muiden maiden suosituksiin. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Listeria monocytogenes-bakteeri ja sen ominaisuudet 

Listeria monocytogenes on yksi Listeria-suvun kahdestakymmenestä bakteerilajista, ja ainoa 

näistä lajeista, joka on tautia-aiheuttava sekä ihmisille että eläimille (Poulsen ja Czuprynski 

2013, Nwaiwu 2020). L. monocytogenes on erittäin invasiivinen itiötön gram-positiivinen 

sauvabakteeri, joka pystyy lisääntymään isäntäsolujen sisällä. Se on halkaisijaltaan 0,5 µm ja 

pituudeltaan 0,5–2,0 µm (Korkeala 2007). L. monocytogenes on fakultatiivinen anaerobi 

(Farber ja Peterkin 1991), eli se pystyy sietämään hapellisten olosuhteiden lisäksi myös 

hapettomia olosuhteita. 

 

 L. monocytogeneksen tunnistamisessa laboratorio-olosuhteissa voidaan hyödyntää sen 

katalaasipositiivisuutta ja oksidaasinegatiivisuutta, lisäksi veriagar-maljalla kasvaessaan sen 

pesäkkeiden ympärillä havaitaan β-hemolyysiä. L. monocytogeneksen ulkopintaa ympäröivät 

flagellat eli siimat, jotka liikuttavat bakteeria sille tyypillisellä pyörivällä ja värisevällä tavalla. 

Proteiinia, josta siimat koostuvat, eli flagelliinia ei kuitenkaan tuoteta kuin kapealla lämpötila-

alueella (Farber ja Peterkin 1991).  

 

L. monocytogenes voidaan jakaa yhteensä 13 eri serotyyppiin sen somaattisten (O) ja 

flagellaaristen (H) antigeenien perusteella. Nämä serotyypit ovat 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 

4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e, ja 7 (Farber ja Peterkin 1991). L. monocytogenes voidaan näiden 

serotyyppien perusteella jakaa myös kolmeen eri kehityslinjaan (Poulsen ja Czuprynski 2013). 

Serotyyppejä 1/2a, 1/2b sekä 1/2c esiintyy elintarvikkeissa yleisimmin, ihmisten 

listerioositapauksissa sen sijaan suurin osa liittyy serotyyppeihin 1/2a ja 1/2b, mutta myös 

serotyyppiin 4b (Poulsen ja Czuprynski 2013).  

 

2.1.1 L. monocytogeneksen esiintyvyys ja elinolosuhteet 

L. monocytogenestä esiintyy kaikkialla ympäristössä, niin kasveissa, maaperässä, pinta- ja 

jätevesissä kuin eläimissä ja niiden ulosteissa (Farber ja Peterkin 1991, Ramaswamy ym. 2007). 

On todennäköistä, että ihminen altistuu kyseiselle bakteerille jossain vaiheessa elämäänsä, sillä 

mikä tahansa kasveista tai eläimistä lähtöisin oleva elintarvike voi sisältää sitä. 

L. monocytogenes myös kykenee elämään ihmisten, eläinten ja lintujen suolistossa pitkiäkin 

aikoja aiheuttamatta infektiota  (Ramaswamy ym. 2007). 
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L. monocytogenes pystyy kasvamaan elintarvikkeissa, joissa kosteus voi olla suhteellisen 

alhainen, ja joissa voi olla suuriakin suolapitoisuuksia (Maertens De Noordhout ym. 2014). Se 

ei myöskään ole herkkä niille nitriittipitoisuuksille, joita elintarviketeollisuudessa käytetään. L. 

monocytogeneksen lämpötila-alue sen kasvulle on laaja, 2–45 °C. L. monocytogenes pystyykin 

siis kasvamaan myös jääkaappilämpötiloissa, toisin kuin monet muut elintarvikeperäiset 

patogeenit  (Gandhi ja Chikindas 2007). L. monocytogenes sietää myös laajoja pH-vaihteluja ja 

se kasvaa pH-alueella 4,4–9,6. Koska L. monocytogenes kykenee lisääntymään sekä aerobisissa 

että anaerobisissa olosuhteissa, se kykenee kasvamaan hyvin myös suojakaasu- ja 

tyhjiöpakkauksissa  (Korkeala 2007). Täten L. monocytogeneksen ominaiset piirteet 

mahdollistavatkin bakteerin selviytymisen elintarvikkeiden prosessointiympäristöissä, sekä 

myös sen kasvun esimerkiksi jääkaappilämpötiloissa säilytettävissä valmisruoissa (Awofisayo 

ym. 2015).  

 

2.1.2 L. monocytogeneksen esiintyvyys elintarvikkeissa  

Elintarvikkeista L. monocytogenestä voi löytyä muun muassa raa’asta kalasta ja äyriäisistä sekä 

raa’asta lihasta ja siipikarjan lihasta (Ramaswamy ym. 2007). Listerian läsnäolo esimerkiksi 

raakalihatuotteissa ei kuitenkaan välttämättä ole yhtä merkityksellistä, kuin esimerkiksi 

valmisruoissa, sillä nämä tuotteet yleensä kypsennetään tai pastöroidaan ennen niiden 

nauttimista (Mena ym. 2004). L. monocytogenes ei kestä pastörointia tai elintarvikkeen 

kunnollista kypsentämistä, vaan tuhoutuu sen myötä, mutta bakteeria voi esiintyä tuotteessa, 

jos tuotteen kypsentäminen tai pastörointi ei ole tapahtunut kunnolla, tai tuote 

jälkikontaminoituu (Mena ym. 2004).  

 

Listerian esiintyvyys lihassa ja lihavalmisteissa vaihtelee. Mena ym. (2004) raportoivat L. 

monocytogeneksen prevalenssin olevan portugalilaisessa raa’assa punaisessa lihassa 17 %, kun 

taas iranilaisessa tutkimuksessa prevalenssi oli raa’assa punaisessa lihassa 2,6 %, pakastetussa 

punaisessa lihassa 14,2 % ja lampaanlihassa 6 % (Jalali ja Abedi 2008). Listeriaa on havaittu 

myös raa’assa kalassa, Portugalissa prevalenssi oli 12 % (Mena ym. 2004). Suomessa vuosina 

2000–2015 listeriaa on löydetty kylmäsavustetuista kalatuotteista, joissa L. monocytogeneksen 

prevalenssi oli 1,3–74 % sekä graavatuista kalatuotteista, joissa prevalenssi oli 6,1–33 % 

(Zoonoosikeskus 2021).  
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L. monocytogenestä esiintyy myös lihavalmisteissa, kuten raakamakkaroissa ja leikkeleissä  

(Ramaswamy ym. 2007, Moran ym. 2018). Yhdysvalloissa Gombas ym. (2003) raportoivat 

listerian prevalenssin olevan 0,89 %, leikkeleissä, Mena ym. (2004) puolestaan mainitsevat 

Portugalissa listerian prevalenssin olevan ilmakuivatussa kinkussa 2,3 %, espanjalaistyylisissä 

makkaroissa 3,7 % ja verimakkaroissa 11,1 %. Chileläisessä tutkimuksessa listeriaa havaittiin 

erilaisissa prosessoiduissa lihaperäisissä tuotteissa, niissä L. monocytogeneksen prevalenssi oli 

3,6 % (Cordano ja Rocourt 2001). 

 

L. monocytogenestä esiintyy pastöroimattomassa maidossa, joten sitä voidaan siten löytää myös 

pastöroimattomista maitotuotteista (Gérard ym. 2018). Tyypillisiä listeriapitoisia 

pastöroimattomia maitotuotteita ovat erilaiset pastöroimattomat juustot. Listeriaa voidaan 

löytää myös pastöroiduista maitotuotteista, mikäli raakamaidon pastörointi on epäonnistunut 

tai jos tuote, kuten juusto, on jälkikontaminoitunut. Tyypillisesti listeriaa on löydetty 

tuorejuustoista, kuten meksikolaisesta queso frescosta, sekä pehmeistä ja puolipehmeistä 

juustoista, kuten homejuustoista  (Gérard ym. 2018).  Zoonoosikeskuksen (2021) tietojen 

mukaan Suomessa havaittiin vuonna 2004 kotimaisissa raakamaitopohjaisissa pehmeissä 

juustoissa (prevalenssi 5,6 %) sekä puolikovissa juustoissa (prevalenssi 11 %) L. 

monocytogenestä. Listeriaa on kuitenkin viime vuosina löydetty myös epätyypillisemmissä 

maitotuotteissa, kuten pakatusta jäätelöstä vuonna 2015 Yhdysvalloissa (Chen ym. 2016). 

Tällöin tuotantolinja oli kontaminoitunut listerialla (Pouillot ym. 2016). Jäätelöstä on kuitenkin 

jo tätä ennen kyetty eristämään L. monocytogenestä, esimerkiksi Suomessa jäätelötehtaasta on 

jo 1990-luvulla löydetty listeriaa tuotantotiloista (Miettinen ym. 1999a), ja vuosina 1990–1997 

Chilessä 3,7 % jäätelönäytteistä havaittiin listeriaa (Cordano ja Rocourt 2001). 

 

Listeriaa esiintyy sekä raaoissa käsittelemättömissä että prosessoiduissa vihanneksissa ja 

hedelmissä (Ramaswamy ym. 2007), mutta se on aiheuttanut myös tölkitettyjen ja pakastettujen 

vihannesten välityksellä epidemioita  (Aolo ym. 2000, European Food Safety Authority ja 

European Centre for Disease Prevention and Control 2018). Suomessa tuoreissa hedelmissä ja 

vihanneksissa on havaittu listeriaa esimerkiksi vuonna 2004 mansikoissa, jolloin prevalenssi 

oli 1,4 % sekä vuosina 2005–2006 kauppaporkkanoissa, jolloin prevalenssi oli 1 %. Lisäksi 

listeriaa todettiin vuosina 1998–1999 ulkomailta tuoduissa pakastemarjoissa (prevalenssi 

1,3 %) ja pakastekasviksissa (prevalenssi 20 %) (Zoonoosikeskus 2021).  
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Merkittäviä L. monocytogeneksen lähteitä ovat myös erilaiset valmisruuat sekä valmissalaatit, 

(Moran ym. 2018). Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa vuosina 200-2001 listerian prevalenssi 

valmissalaateissa oli 2,4 % (Gombas ym. 2003). Koska valmiiksi syötäväksi tarkoitettuja 

elintarvikkeita ei yleensä kuumenneta ennen niiden nauttimista, on listerian esiintyminen 

tällaisissa tuotteissa erityisen vaarallista (Gelbíčová ym. 2018). Tämän vuoksi Euroopan 

komission asetuksessa 2073/2005 on määritelty L. monocytogeneksen enimmäismäärät 

sellaisenaan syötäviksi tarkoitetuissa elintarvikkeissa. Komission asetuksessa turvallinen 

enimmäismäärä terveelle henkilölle on 100 pmy/g eli pesäkettä muodostavaa yksikköä 

grammassa elintarviketta. Mikäli tuote pystyy muodostamaan kasvualustan listerialle, ei siinä 

saa esiintyä kuin enimmillään 100 pmy/g L. monocytogenestä sen myyntiaikana. 

 

2.1.3 L. monocytogeneksen esiintyminen tuotantotiloissa 

Elintarviketuotannossa ongelmana on, että L. monocytogenes voi kulkeutua tuotantotiloihin 

raaka-aineen mukana, ja se voi siirtyä toisiin tiloihin ja esimerkiksi valmiisiin elintarvikkeisiin 

ihmisten ja tuotannossa käytettävien välineiden mukana (Moran ym. 2018). L. monocytogenes 

pystyy muodostamaan hyvin kestävän ja hankalasti poistettavan biofilmin tuotantotiloihin, ja 

se pystyy myös kehittämään sietokyvyn puhdistusaineille, joilla tiloja puhdistetaan  (Ferreira 

ym. 2014) Tämän vuoksi tehottomat puhdistusmenetelmä, välineiden ja tilojen huono kunto 

sekä tilojen huono suunnittelu hankaloittavat puhdistamista ja edesauttavat listerian kasvua. 

Lisäksi riittämätön ihmisten ja välineiden kulkureittien hallinnointi edesauttavat bakteerin 

selviytymistä tuotantotiloissa  (Moran ym. 2018). On myös havaittu, että tuotantolinjastojen ja 

-laitteistojen listeriakontaminaatio on sitä suurempaa, mitä vähemmän tuotantolinjastoa on 

jaettu osiin. Kontaminoituminen on myös selvästi todennäköisempää, mikäli raaoille raaka-

aineille ja kypsennetyille tuotteille ei ole jaettu omia tuotantotiloja (Lundén ym. 2003). 

 

Bakteerin selviytyessä tuotantotiloissa on myös riskinä elintarvikkeiden kontaminoituminen 

tuotantoprosessin loppupuolella, esimerkiksi leikkaamisen, siivuttamisen tai pakkaamisen 

aikana. Esimerkiksi lihaa ja siipikarjan lihaa sisältävien valmisruokia valmistavissa 

tuotantotiloissa L. monocytogenestä on löydetty hyvin spesifisistä kasvupaikoista, joista 

bakteeri on tarttunut elintarvikkeeseen koskettaessaan saastuneeseen pintaan. Tällaisia 

bakteerin kasvupaikkoja ovat olleet etenkin pakkauslinjojen tarvikkeet, kuten pilkkojat, 

pöytäpinnat, pakkauslaitteet ja kuljettimet (Tompkin 2002).  
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2.2 Listerioosi  

Listeria monocytogenes aiheuttaa listerioosiksi kutsutun infektiotaudin, joka tarttuu pääosin 

elintarvikkeiden välityksellä. Listerioosissa tauti esiintyy joko paikallisesti yksittäisissä 

kudoksessa tai laajemmalle levinneenä muotona eli invasiivisena listerioosina (Leclercq ym. 

2021). Paikallisen listerioosin tyypillisin oirekuva on kuumeinen suolistotulehdus (Allerberger 

ja Wagner 2010). Invasiivisessa listerioosissa L. monocytogenes on levinnyt joko laajalti 

verenkiertoon (baktereminen muoto), hermostoon (neurolisterioosi) tai se on levinnyt äidistä 

sikiöön (Charlier ym. 2017). 

 

2.2.1 Listeria monocytogeneksen patogeneesi 

L. monocytogenes -tartunnan pääasiallisena lähteenä pidetään bakteerilla saastuneiden 

elintarvikkeiden syömistä. Sikiöön infektio tarttuu yleensä istukan välityksellä  (Allerberger ja 

Huhulescu 2015). Bakteerin on myös mahdollista tarttua sairastuneista eläimistä ihmisiin 

(Ramaswamy ym. 2007), mutta tämä on huomattavasti harvinaisempaa kuin saastuneiden 

elintarvikkeiden kautta muodostunut infektio  (Lamont ym. 2011). L. monocytogenes voi tarttua 

myös sairaalaympäristöstä vehikkelin avulla, aiheuttaen niin kutsutun sairaalainfektion. 

Esimerkiksi vastasyntyneiden osastolla Costa Ricassa todettiin listerioosiepidemia vuonna 

1989, jonka aiheutti L. monocytogeneksellä kontaminoituneen mineraaliöljyn sively 

vastasyntyneiden vauvojen iholle (Schuchat ym. 1991). L. monocytogeneksen ei kuitenkaan 

tunneta tai tiedetä tarttuneen suoraan ihmisestä toiseen, muuten kuin istukan välityksellä äidistä 

sikiöön tai vehikkelin välityksellä harvoissa sairaalaepidemioissa  (Lorber 1999). 

 

Erityisesti vastustuskyvyltään heikentyneet henkilöt, kuten vanhukset, raskaana olevat ja 

heidän sikiönsä, vastasyntyneet, syöpäpotilaat ja kemoterapiaa saaneet henkilöt, ovat herkkiä 

listerioosille. Heillä kuolleisuus voi olla jopa 20–30 %  (Lopes-Luz ym. 2021). L. 

monocytogeneksen infektiivisen annoksen on arvioitu terveillä ihmisillä olevan 10–100 

miljoonaa pmy. Sen sijaan listerioosille herkille ihmisille infektiivisen annoksen on arvioitu 

olevan 0,1–10 miljoonaa pmy:tä  (Farber ym. 1996). Myöhemmin tapahtuneissa 

listeriaepidemioissa on infektiivisen annoksen arvioitu olevan mahdollisesti huomattavasti 

pienempikin. Esimerkiksi Suomessa 5‒60 pmy/g suuruinen pitoisuus L. monocytogenestä oli 

riittävä määrä aikaansaamaan taudin heikentyneen immuunipuolustuksen omaavilla henkilöillä  

(Lyytikäinen ym. 2000). Yhdysvalloissa 2015 esiintyneessä jäätelön mukana välittyneessä 
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listerioosiepidemiassa saastuneen laitoksen jäätelöissä havaittiin puolestaan jopa niinkin vähän 

kuin 0,12–8 pmy/g L. monocytogenestä, mikä riitti sairastuttamaan ikääntyneitä henkilöitä 

(Pouillot ym. 2016). 

 

L. monocytogenes päästyään ihmisen elimistöön saastuneen elintarvikkeen syömisen 

välityksellä, siirtyy suoliston epiteelisoluihin sisälle fagosytoosin eli solusyönnin avulla. L. 

monocytogeneksen pinnalla on internaali-pintaproteiineja, jotka vuorovaikuttavat 

epiteelisolujen pinnan reseptorin, E-kadheriinin kanssa, johtaen Listerian fagosytoosiin. 

Solusyönnin jälkeen Listeria päätyy vakuolin tai fagosomin eli fagosytoosirakkulan sisään, 

josta se pakenee tuottamiensa entsyymien listeriolyysi-O:n (LLO), fosfadityyli-inositoli-

fosfolipaasi C:n (PI-PLC) sekä fosfadityyli-koliini-fosfolipaasi C:n (PC-PLC) välityksellä, 

joiden avulla se myös välttää tuhoutumisen (Lorber 1999, Poussin ym. 2009, Lopes-Luz ym. 

2021). Rakkulasta paettuaan bakteeri pääsee solulimaan, jossa se kykenee lisääntymään 

monistuen nopeaan tahtiin, noin kerran tunnissa.  Solulimassa listerian actA-geenin tuottama 

pintaproteiini aloittaa isäntäsolun aktiini-proteiinin polymerisaation, jonka seurauksena L. 

monocytogeneksen pinnalle syntyy aktiinifilamenttejä, joiden avulla bakteeri voi siirtyä 

isäntäsolun solukalvolle (Portnoy ym. 1992, Lamont ym. 2011). Solun sisällä tapahtuu myös 

muita muutoksia, muun muassa LLO vaikuttaa listerian infektoiman solun soluelimiin, kuten 

mitokondrioihin, solulimakalvostoon ja lysosomeihin  (Radoshevich ja Cossart 2017). 

 

Aktiinin polymerisaation aikana bakteeri voi tuottaa virulenssitekijöitä ja toksiineja, jotka se 

erittää vesikkeleihin, yrittäen ehkäistä tuhoutumisensa. Myös listerian LLO-entsyymi 

edesauttaa patogeneesiä; se pystyy indusoimaan lymfosyyttien apoptoosin eli ohjelmoidun 

solukuoleman, ja kykenee vaikuttamaan sytokiinien toimintaan, mm. heikentäen 

tulehdusreaktiota edistävien IL-6:n ja TNFα:n ilmenemistä ja puolestaan voimistaen IL-10 

ilmenemistä, joka hillitsee tulehdusreaktiota  (Lopes-Luz ym. 2021).  

 

Solukalvolle päästyään listeria-bakteeri muodostaa filopodeja eli kapeita valejalkoja, jotka 

viereiset solut tunnistavat. Viereiset solut fagosytoivat bakteerin edelleen, silloin bakteeri jää 

kahden solukalvon väliin ja kykenee siten siirtymään viereisiin soluihin olematta ollenkaan 

kosketuksissa solujen ulkopuolisen ympäristön kanssa   (Ranklin ym. 1996). Vapautuminen 

kahden solukalvon välistä viereiseen soluun tapahtuu LLO:n, PC-PLC:n ja PI-PLC:n lisäksi 

metalloproteaasi Mpl:n avulla  (Gründling ym. 2003, Alvarez ja Agaisse 2016). L. 

monocytogenes kykenee siirtymään epiteelisolujen lisäksi myös muun muassa 
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hepatosyytteihin, fibroblasteihin, verisuonten endoteelisoluihin, munuaistubulusten 

epiteelisoluihin, enterosyytteihin sekä makrofageihin, ja se myös kykenee lisääntymään 

kaikissa näissä solutyypeissä. Verenkierron välityksellä L. monocytogenes kykenee 

levittäytymään vapaana tai monosyyttien tai makrofagien sisällä (Ranklin ym. 1996). 

  

L. monocytogenestä vastaan puolustautuminen tapahtuu lähinnä soluvälitteisen puolustuksen 

avulla  (Lorber 1999). Koska L. monocytogenes kykenee lisääntymään solujen sisällä ja 

levittäytyy suoraan solusta soluun, eivät neutrofiilit, vasta-aineet tai komplementtijärjestelmä 

pysty juurikaan vaikuttamaan näihin tapahtumiin ja suojaamaan isännän soluja. Listeria aktivoi 

myös T-soluvälitteistä immuniteettia, ja muisti-T-solut synnyttävät hankitun suojauksen 

infektiota vastaan  (Lamont ym. 2011). Soluvälitteisen puolustuksen heikentyminen voikin 

selittää sen, miksi immuunipuolustukseltaan heikentyneet henkilöt ovat alttiimpia listerioosille  

(Ranklin ym. 1996, Lorber 1999, Lamont ym. 2011). Listerioosilla on erilaisia itämisaikoja 

riippuen taudinkuvasta. Pisin itämisaika on raskaana olevien henkilöiden listerioosissa, jolloin 

tauti voi puhjeta vasta jopa 6 viikon kuluttua (Goulet ym. 2013). Kuumeisessa 

suolistotulehduksessa itämisaika on selvästi lyhyempi, noin 21 tuntia (Jacks ym. 2015). Pitkät 

itämisajat voivatkin vaikeuttaa epidemiologisia selvityksiä. 

 

2.2.2 Kuumeinen suolistotulehdus  

L. monocytogenes voi aiheuttaa tartunnan saaneelle henkilölle kuumeisen suolistotulehduksen, 

jossa oirekuvana on useimmiten ripuli, joka voi kestää viisikin päivää, kuume, oksentelu, 

voipuneisuus, kylmät väristykset, päänsärky sekä lihas- ja nivelkipu  (Swaminathan ja Gerner-

Smidt 2007, Schlech 2019). Jos infektio rajoittuu pelkästään paikallisesti suolistoon, oireet 

voivat rajoittua itsestään. Suolistomuotoisen listerioosin oirekuva ei viittaa useimmiten suoraan 

spesifisesti nimenomaan L. monocytogeneksen aiheuttamaan infektioon. Suolistoon rajoittuvaa 

paikallista listerioosia voi esiintyä myös henkilöillä, joilla ei ole altistavaa immuunipuolustusta 

heikentävää taustasyytä  (Swaminathan ja Gerner-Smidt 2007). Schech (2019) mukaan yleensä 

listerian aiheuttamaan kuumeiseen suolistotulehdukseen sairastuneen henkilön on pitänyt syödä 

ruokaa, joka on voimakkaasti saastunut bakteerilla, tällöin L. monocytogeneksen pitoisuudet 

elintarvikkeessa ovat yli 109 pmy/ml. Listerian aiheuttamassa ruokamyrkytyksessä oireilu alkaa 

yleensä jo 24 tunnin sisällä (Schlech 2019).  
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2.2.3 Verenmyrkytys 

L. monocytogeneksen aiheuttama sepsis eli verenmyrkytys kattaa noin kolmasosan (15–50 % 

tapauksista) aikuisilla esiintyvistä invasiivisista listerioosin muodoista (Vázquez-Boland ym. 

2001, Schlech 2019). Verenmyrkytyksessä potilaan oireilu on varsin epämääräistä, lähinnä 

kuumetta ja vilunväristyksiä. Listerian aiheuttama sepsis muistuttaakin oireilultaan paljon 

muita gram-negatiivisten ja gram-positiivisten bakteerien aiheuttamia verenmyrkytyksiä. 

Sepsistä esiintyy paitsi raskaana olevilla henkilöillä, mutta myös syöpäpotilailla, 

elinsiirtopotilailla tai muilla heikentyneen immuunipuolustuksen omaavilla henkilöillä, kuten 

ikääntyneillä henkilöillä. Kuolleisuus L. monocytogeneksen aiheuttamassa verenmyrkytyksessä 

on noin 2–30 %  (Schlech 2019), jopa 70 %, jos potilaalla on terveyttä vakavasti heikentäviä 

taustasairauksia  (Vázquez-Boland ym. 2001). Verenmyrkytyspotilailla taudin itämisaika 

vaihtelee jopa yhdestä kahteentoista vuorokauteen (Goulet ym. 2013). 

 

2.2.4 Aivokalvontulehdus 

Yleisin aikuisella väestöllä raportoitu listerioosin muoto on keskushermostoon vaikuttava 

listerioosi, jota on raportoitu noin 55–70 % tapauksista  (Vázquez-Boland ym. 2001). L. 

monocytogenes kykenee ylittämään aivo-veriesteen henkilöillä, joilla immuunipuolustus on 

heikentynyt, ja leviämään siten keskushermostoon  (Radoshevich ja Cossart 2017). Listerioosi 

voi vaikuttaa keskushermostossa joko aivokalvoihin, aiheuttaen pelkän aivokalvontulehduksen 

eli meningiitin, mutta infektio useimmiten leviää aivokalvojen lisäksi myös isoaivoihin, 

aiheuttaen meningoenkefaliitin. L. monocoytogenes ei isossa mittakaavassa ole kovinkaan 

tyypillinen bakteerin aiheuttaman aivokalvontulehduksen aiheuttaja, mutta se on tietyissä 

riskiryhmissä, kuten syöpäpotilailla, yleisin aivokalvontulehduksen aiheuttajabakteeri  

(Vázquez-Boland ym. 2001, Schlech 2019). Keskushermostoon vaikuttavassa listerioosissa 

itämisaika voi olla nopea, jopa päivän, mutta se voi kestää jopa kaksi viikkoa (Goulet ym. 

2013). 

 

Meningoenkefaliitissa eli yhdistetyn isoaivojen ja aivokalvojen tulehduksen oireiluna ovat 

tajunnan tason muutokset, liikevaikeudet ja jopa aivohermojen paralyysi  (Vázquez-Boland ym. 

2001). Aivokalvontulehduksessa oireilu puolestaan voi olla kahden tyyppistä. Ensimmäinen on 

tyypiltään lievempi ja tavallinen melko äkillisesti kehittyvä bakteerin aiheuttama 

aivokalvontulehdus, jossa oireilu alkaa muutaman päivän aikana. Oireiluna on kuumetta, 

päänsärkyä sekä niskan jäykkyyttä. Toinen on tyypiltään selvästi vakavampi rhomboenkefaliitti 
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eli pikkuaivojen ja aivorungon tulehdustila, jossa esiintyy kuumetta, päänsärkyä ja oksentelua 

aikaisessa vaiheessa, harvemmin puolestaan esiintyy tällöin aivokalvojen ärtymistä. Lopulta 

potilaille kehittyy useampia aivohermopuutoksia sekä pikkuaivopuutoksia, mm. 

tasapainohäiriöitä. Tässä muodossa kuolleisuus on jopa 50 %, ja taudista selviytyvälle potilaalle 

voi jäädä aivohermopuutoksia ja tasapainohäiriöitä lopun elämäksi (Jubelt ym. 2011, Schlech 

2019).   

 

Aivokalvontulehduksen lievempään muotoon voivat joskus sairastua kaikenikäiset perusterveet 

henkilöt. Tällaisia sairastapauksia nähdään, mutta harvoin, ruokamyrkytysepidemioiden 

yhteydessä. Sen sijaan taudin sporadisessa eli satunnaisesti havaittavassa muodossa, jolla ei ole 

selvää epidemiataustaa, potilaat ovat useimmiten henkilöitä, joilla on soluvälitteisessä 

immuunipuolustuksia selviä puutteita  (Schlech 2019).  

 

Pelkkä aivotulehduksellinen eli enkefaliittinen muoto on yleisempi eläimillä kuin ihmisillä.  

Enkefaliittisessa muodossa oireilu on tavanomaisimmin kaksivaiheista, ensimmäinen vaihe 

kestää kolmesta kymmeneen päivää, jolloin kuume ei vielä nouse. Tällöin henkilöllä voi 

esiintyä oksentelua ja pahoinvointisuutta, näköhaittoja sekä päänsärkyä. Toisessa vaiheessa 

potilaalle kehittyy vakavia rhomboenkefaliitin eli aivorungon ja pikkuaivojen alueen 

tulehduksen oireita (Vázquez-Boland ym. 2001). Kuolleisuus keskushermostollisessa 

listerioosissa on tutkimuksesta riippuen joko 20 % tai jopa 40–60 % luokkaa  (Vázquez-Boland 

ym. 2001).  

 

2.2.5 Raskaana olevien henkilöiden ja vastasyntyneiden listerioosi 

Etenkin raskaana olevat ja sikiöt ovat erittäin herkkänä listerioosille, sillä jopa 16–27 % 

listerioositapauksista esiintyy heillä (Lopes-Luz ym. 2021). Raskaana olevilla on jopa 10–100-

kertainen todennäköisyys sairastua listerioosiin kuin muulla väestöllä (Charlier ym. 2020). 

Raskauden aikana naisen soluvälitteinen puolustus heikkenee hieman raskausviikoilla 26–30, 

ja tällöin nainen on alttiimpi listerioosille. Listerioosi usein ilmeenikin tämän vuoksi viimeisellä 

kolmanneksella raskautta (Lorber 1999). Raskauden aikana esiintyvän listerioosin 

puhkeamisaika on kaikista muodoista pisin, Goulet ym. (2013) tutkimuksessa vaihteluväli oli 

jopa 17–67 vuorokautta. 
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L. monocytogenes levittäytyessään istukkaan pystyy lisääntymään alueilla, joihin äidin 

immuunipuolustus ei normaalisti pääse  (Lorber 1999). Istukassa on sille ominaisia 

immuunipuolustuksellisia ominaisuuksia, kuten immunosupressiivinen leukosyyttiantigeeni G 

(HLA-G). Sen tehtävänä on vaimentaa luonnollisia tappajasoluja eli NK-soluja, makrofageja ja 

T-soluja. Tämän antigeenin ansiosta istukassa on erinomaisen suojaisa ympäristö 

bakteerikasvulle, ja sieltä bakteerit pääsevät äidin ja sikiön verenkiertoon. Listeria voikin 

infektoida lapsiveden ja istukan, ja se voi myös aiheuttaa sykleissä tapahtuvia uudelleen 

infektoitumisia  (Madjunkov ym. 2017).  

 

Kliinisiä oireita raskaana olevien henkilöiden listerioosissa ovat monesti lieviä flunssankaltaiset 

oireet tai akuutti kuumeilu. Lisäksi esimerkiksi selkäkipu, päänsärky, oksentelu tai ripulointi, 

lihas- ja nivelsärky sekä kurkkukipu ovat mahdollisia. Henkilölle voi kehittyä myös 

aivokalvontulehdus tai verenmyrkytys.  Osalle ei välttämättä edes kehity minkäänlaisia kliinisiä 

oireita. (Lorber 1999, Lamont ym. 2011, Moran ym. 2018). Usein raskaana olevilla äideillä ei 

ole muita listerioosille altistavia tekijöitä kuin itse raskaus  (Pucci ym. 2018). Äidille tartunta 

on harvoin hengenvaarallinen, ja kuolemaan johtavissa listerioositapauksissa raskaana olevilla 

äideillä on yleensä ollut myös joku muu altistava sairaus taustalla  (Madjunkov ym. 2017). 

 

Vaikka äidin oireet olisivatkin lievät, listerioosi on sikiölle usein jopa hengenvaarallinen. L. 

monocytogenes voi tarttua äidistä sikiöön joko istukan välityksellä, vetämällä henkeen 

listerialla saastunutta lapsivettä tai nousevana infektiona vaginasta  (Lamont ym. 2011, Pucci 

ym. 2018). Kohdunsisäinen tartunta voi johtaa spontaaniin keskenmenoon. Disseminoitunut eli 

laajalle levittäytynyt listerioosi sikiössä voi johtaa sikiön kuolemaan tai ennenaikaiseen 

syntymiseen jopa tuntien sisällä infektiosta. Tällöin sikiön maksassa ja pernassa esiintyy 

mikrokokoisia paiseita ja pesäkkeitä, lisäksi bakteeria voi eristää ja erottaa gram-värjäyksellä 

mekoniumista eli sikiön ulosteesta (Lorber 1999).  

 

Listerioosiraskauksista jopa noin viides päätyy keskenmenoon, ennenaikaiseen synnytykseen 

tai vastasyntyneen kuolemaan (Lorber 1999, Mylonakis ym. 2002). Myös kohtukuolema tai 

vakavasti sairaan ennenaikaisen tai ajallaan syntyvän vauvan synnytys ovat mahdollisia (Moran 

ym. 2018). Mikäli sairaus saadaan diagnosoitua ja mikrobilääkehoito aloitetaan, vauva voi olla 

syntyessään listerioosista täysin terve (Lorber 1999). 
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Vuonna 2017 jaavanmakakeilla tehdyn tutkimuksen perusteella L. monocytogenes -infektio 

raskauden ensimmäisellä kolmanneksella voi johtaa suuremmalla todennäköisyydellä 

raskauden keskeytymiseen, kuin viimeisellä kolmanneksella  (Wolfe ym. 2017). Raskaana 

olevien henkilöiden sairastama listerioosi kuitenkin havaitaan useimmiten viimeisellä 

kolmanneksella, mutta onkin arvioitu, että sitä ei kunnolla diagnosoida ensimmäisellä 

kolmanneksella  (Pucci ym. 2018). On myös arvioitu, että toisella raskauskolmanneksella saatu 

L. monocytogenes -infektio johtaa todennäköisemmin ennenaikaiseen syntymään tai sikiön 

kuolemaan  (Mylonakis ym. 2002). 

 

Neonataali listerioosi eli vastasyntyneen listerioosi on myös usein vakavampi kuin raskaana 

olevan äidin sairaus. Vastasyntyneiden kuolleisuus listerioosissa vaihtelee jopa 20–60 % välillä 

(Madjunkov ym. 2017). Artikkelikatsauksessa, jossa käsiteltiin 222 tapausta, joissa raskauden 

aikainen listerioosi johti vastasyntyneen listerioosiin, 68,2 % vastasyntyneistä parani, 12,7 % 

sai pitkäaikaisia neurologisia oireita ja 24,5 % kuoli  (Mylonakis ym. 2002). Vastasyntyneillä 

esiintyvän listerioosin esiintyvyys on noin 8,6/100 000 elävää vauvaa kohden, ja se on myös 

yleisin syy vastasyntyneillä esiintyvään aivokalvontulehdukseen  (Lamont ym. 2011).  

 

Vastasyntyneillä listerioosi voi esiintyä joko aikaisemmin puhkeavana versiona heti tai päivä 

pari syntymän jälkeen, tai myöhemmin puhkeavana versiona, noin 5–14 päivää syntymästä. 

Yleisin sairauden oire aikaisemmin puhkeavassa muodossa on verenmyrkytys, kun taas 

keuhkokuume on harvinaisin oire. Myöhemmin puhkeava versio esiintyy sen sijaan 

täysiaikaisena syntyneillä vauvoilla, ja sen yleisin oire on puolestaan aivokalvontulehdus. Äidit, 

joiden vauvoille listerioosi puhkeaa myöhemmässä vaiheessa, ovat usein itse olleet oireettomia, 

eikä listeriaa ole havaittu kliinisissä testeissä raskauden aikana (Poulsen ja Czuprynski 2013). 

Kuolleisuus vauvojen myöhemmin puhkeavassa listerioosin muodossa on noin 10 %. Vakavia 

komplikaatioita ovat kasvun tai mentaalisen kehityksen jälkeenjääneisyys tai sokeus 

(Madjunkov ym. 2017). Vastasyntyneillä todettu L. monocytogeneksen aiheuttama 

aivokalvontulehdus yksinään, tai yhdessä verenmyrkytyksen tai keuhkokuumeen kanssa, voi 

selvästi heikentää vauvan selviytymisennustetta (Mylonakis ym. 2002). Neonataali listerioosi 

on kuitenkin yksi harvoja syntymässä tarttuvia tauteja, joissa antibioottihoito voi helpottaa tai 

ehkäistä taudin vaikutuksia.  (Madjunkov ym. 2017). 

 

Listerioosiin sairastuneet henkilöt muodostavat elimistössään vasta-aineita L. 

monocytogeneksen listeriolysiini-O:ta eli LLO:ta vastaan. Asiantuntijat ovatkin ehdottaneet, 
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että kaikille raskaana oleville naisille, riippumatta, epäilläänkö listerioosia, tehtäisiin LLO-

vasta-aineiden tunnistamiseen tarkoitettu yksinkertainen serologinen testi, sillä kaikki naiset 

eivät välttämättä tiedosta olleensa listerialle alttiita ja infektio voi olla myös oireeton (Pucci 

ym. 2018). 

 

2.2.6 Suomessa ja Euroopassa todetut listerioositapaukset 

Suomessa ja Euroopassa listerioositapauksien määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana 

ollut lievässä kasvussa (kuvat 1 ja 2). Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueella 

listerioositapausten määrä ylitti yli 2000 varmistettua tapausta vuodessa vuosina 2014–2019, 

määrä oli kuitenkin varsin tasainen, tätä ennen tapausmäärät olivat alle 2000 tartuntaa vuodessa. 

Vuonna 2020 tapahtui selvä muutos, sillä tapausten määrä oli selvästi taas pienempi, yhteensä 

1992 varmistettua tapausta (ECDC 2021). Suomessa tilanne oli päinvastainen vuonna 2020, 

sillä tällöin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämään tartuntatautirekisteriin 

ilmoitettiin toistaiseksi suurin vuosittainen määrä listerioositapauksia tähän mennessä, yhteensä 

93 tapausta. Joukossa ei ollut yhtään raskauden aikaista listerioositapausta. Suomessa on myös 

ollut listerioositapauksissa selvä nousu havaittavissa 2010-luvun aikana (THL 2021).  

 

 

 

 

Kuva 1. EU:n ja Euroopan talousalueen (EEA) alueella todetut Listeria monocytogenes -

tapaukset vuosina 2007–2020. Aineisto on noudettu ECDC:n Surveillance Atlas of Infectious 

Diseases -tilastotietokannasta  
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Euroopan laajuista aineistoa raskauden aikaisista listerioositapauksista ei valitettavasti ole 

saatavilla. Tartuntatautirekisterin mukaan Suomessa raskauden aikaisia varmistettuja 

listerioositapauksia ei ole esiintynyt tasaisesti vuosittaisella tasolla, vaan varmistettuja 

tartuntoja on lähinnä yksittäistapauksia yksittäisinä vuosina. Viimeisen kymmenen vuoden 

aikana suurin vuosittainen määrä varmistettuja listerioositartuntoja raskaana olevilla henkilöillä 

havaittiin vuonna 2010, kun 71 sairastuneesta henkilöstä viisi sairastunutta oli tartunnan aikaan 

raskaana  (THL 2021). 

 

 

 

Kuva 2. Suomessa todetut Listeria monocytogenes -tapaukset vuosina 2006–2020. Aineisto 

on otettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisterin tilastotietokannasta. 
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2.3 Listeriaepidemioiden taustoilla olleita välittäjäelintarvikkeita 

viimeisten 25 vuoden aikana 

2.3.1 Kalatuotteet 

Listeriaepidemioita on Euroopassa aiheuttaneet lohituotteet, ja epidemioiden lähteitä on 

jäljitetty lohta käsitteleviin laitoksiin. Useampia epidemioita on liitetty nimenomaan 

kylmäsavustettuun loheen. Vuosina 2015–2018 Euroopan Unionin alueella Tanskassa, 

Ranskassa ja Saksassa todettiin 12 listerioositapausta ihmisillä, potilaista lopulta yhteensä neljä 

kuoli. Vuoden 2017 elokuun Tanskan tapaukset yhdistettiin valmiiksi sellaisenaan syötäväksi 

tarkoitettuun kylmäsavustettuun kirjoloheen, joka oli valmistettu Puolassa. Lokakuussa 2017 

Ranskassa tunnistettiin samaa kantaa olevaa listeriaa marinoidussa lohessa, lähtöisin samalta 

puolalaiselta valmistajalta. Koska tuotteita oli toimitettu niin moneen maahan, olisi listerioosiin 

sairastuneita voinut olla raportoitua enemmänkin (European Food Safety Authority ja European 

Centre for Disease Prevention and Control 2018a). 

 

Myös Suomessa on havaittu kalatuotteiden olevan listerioositartuntojen taustalla. Suomessa 

havaittiin kuumeista suolistotulehdusta viidellä perusterveellä henkilöllä vuonna 1997. 

Tartunnan taustalla oli nimittäin L. monocytogenes -tartunta, joka oli saatu vakuumipakatusta 

kylmäsavustetusta kirjolohesta (Miettinen ym. 1999b). Kalatuotteet ovat olleet myös vuonna 

2010 havaitun listerioositapausten nousun taustalla. Tarkemmissa tutkimuksissa paljastuikin, 

että Suomessa sijaitsi kaksi kalalaitosta, joissa molemmissa oli ollut pitkäaikainen listeria-

kontaminaatio. Oli siis varsin todennäköistä, että laitosten valmistamat kalatuotteet olivat 

ainakin osittain listerioositapausten kasvun taustalla. Tarkemmassa epidemiologisessa 

selvityksessä paljastuikin, että 57 % listerioosipotilaista, joilla oli ollut immuunipuolustusta 

heikentävä taustasairaus tai lääkitys, olivat syöneet graavikalaa tai kylmäsavustettua kalaa 

ennen sairastumistaan (Nakari ym. 2014). 

 

2.3.2 Lihavalmisteet 

Lihavalmisteita on ollut useamman listerioosiepidemian välittäjä- eli vehikkelielintarvikkeena 

viimeisen 25 vuoden aikana. Etenkin kylminä syötävät lihavalmisteet, kuten leikkeleet sekä 

nakit ja makkarat ovat olleet useamman L. monocytogenes -epidemian taustalla. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa listerialla saastuneet kalkkunaleikkeleet aiheuttivat ruokamyrkytysepidemian 

vuonna 2002, kun yhdessä osavaltiossa listerioosia esiintyi yhteensä 54 potilaalla. Heistä 
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kahdeksan kuoli, ja kolmelle raskaana olevista potilaista tuli sairauden myötä keskenmeno 

(Gottlieb ym. 2006). Kalkkunaleikkeet olivat myös tšekkiläisen 2012–2016 ilmenneen 

listerioosiepidemian taustalla, jossa 26 henkilöä sairastui. Sairastuneista kaksi oli 

vastasyntyneitä vauvoja, ja kolme potilasta yhteensä kuoli listerioosiin (Gelbíčová ym. 2018).  

 

Leikkeleiden aiheuttamia epidemioita on raportoitu myös Kanadassa vuonna 2008 sekä 

Tanskassa vuosina 2013–2014. Kanadan epidemia esiintyi kesä-marraskuussa 2008, kun 57 

henkilöä useissa eri provinsseissa sairastui. Potilaista kuoli 42 %. Merkittävä osa (72 %) 

potilaista oli asiakkaina joko hoitolaitoksissa tai sairaaloissa altistumisen aikoihin. Epidemian 

aiheutti siivutettu lihavalmiste, jota tuotti yksi laitos, jonka tilat olivat pitkäaikaisesti saastuneet 

Listeria-suvun bakteereilla. Asiakkaana laitoksella olivat nimenomaan ensisijaisesti 

hoitolaitokset (Currie ym. 2015). Suomessakin uutisoitu Tanskan vuosien 2013–2014 

listerioosiepidemia johtui rullepolse-nimisestä tanskalaisesta leikkeleestä. Epidemian myötä 

yhteensä 41 henkilöä sairastui listerioosiin, heistä 41 % kuoli. Puolet sairastuneista olivat myös 

tässä epidemiassa sairaalassa tai hoitolaitoksessa sairastumisen aikoihin, ja myös näihin 

terveydenhuollon laitoksiin oli toimitettu leikkelettä saastuneesta laitoksesta. Rullepolse 

tarjoillaan perinteisesti valmiiksi leikeltynä ja kylmänä, joten listerioosin esiintyminen 

tällaisessa kylmässä leikkeleessä tarjoiltuna immuunipuolustukseltaan heikentyneille 

henkilöille oli merkittävä riski (Kvistholm Jensen ym. 2016). 

 

Alankomaissa ja Belgiassa esiintyi puolestaan vuosina 2017–2019 listerioosiepidemia, jossa 

taustalla oli myös valmiiksi syötäväksi tarkoitettu lihavalmiste. Epidemian aikana yhteensä 21 

sairastui. Lihavalmisteita tuottavasta alankomaalaisesta laitoksesta kuitenkin toimitettiin 

tuotteita useisiin muihinkin Euroopan Unionin kuin myös EU:n ulkopuolisiin maihin, joten 

epidemia olisi voinut levitä huomattavasti laajemmallekin (European Food Safety Authority ja 

European Centre for Disease Prevention and Control 2019).  

 

Listerioosiepidemioiden taustalla ovat usein olleet myös makkaratuotteet. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa vuosien 1998–1999 välillä jopa 24 eri osavaltiossa sairastui yhteensä 108 

ihmistä listerioosiin syötyään listerialla saastuneita nakkeja. Potilaista yhteensä 14 kuoli, ja 

lopulta neljä odottavaa äitiä sai keskenmenon. Valmistajan vetäessä tuotteet pois markkinoilta, 

havaittiin takaisinvedetyissä nakeissa pieniä määriä L. monocytogenes -bakteeria (Mead ym. 

2006).  
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Etelä-Afrikassa puolestaan tapahtui vuosina 2017–2018 suuri listerioosiepidemia, jossa 

yhteensä 937 ihmistä sairastui. Jopa puolet näistä tartunnoista esiintyi raskaana olevilla 

henkilöillä, joista huomattavan suurella osalla (86 %:lla) vauvat sairastuivat listerioosiin 

vastasyntyneenä. Merkittävää oli, että HIV-positiivisia listerioosiin sairastuneista oli noin 

kolmasosa raskaana olevista henkilöistä (38 %) sekä vajaa puolet muista potilaista (46 %). 

Kuolleisuus epidemiassa oli lopulta 27 %. Tämän valtavan epidemian taustalla oli prosessoitu, 

valmiiksi syötäväksi tarkoitettu Bolognan makkara, jota tuotti yksi tuotantolaitos. Tapauksesta 

havaittiin, että maassa, jossa asukkaiden keskitulo on kohtalainen, ja jossa on paljon HIV-

tartuntoja, listeriaa esiintyy suhteellisesti paljon nimenomaan raskaana olevilla sekä HIV-

positiivisilla henkilöillä. Sairastuneiden määrä laski lopulta merkittävästi hetkessä tuotteen 

takaisinvedon jälkeen (Thomas ym. 2020).  

 

Myös Saksassa esiintyi makkaratuotteiden, tässä tapauksessa verimakkaroiden, välityksellä 

levinnyt listerioosiepidemia vuosina 2018–2019. Yhteensä 112 potilasta sairastui, ja vain yksi 

tapauksista oli raskaana ollut nainen. Epidemia loppui, kun tuottaja veti saastuneen 

verimakkaratuotteen pois markkinoilta (Halbedel ym. 2020). 

 

Listerioosiepidemian aiheuttajana ovat olleet lihavalmisteista myös valmiiksi kypsennetyt 

kananlihatuotteet. Iso-Britanniassa vuosina 2016–2017 havaittiin Englannissa ja Skotlannissa 

listeriaa kahdessa kypsennettyä kanaa sisältävässä tuotteessa, sekä viidessä ihmisperäisessä 

näytteessä. Epidemian jäljille päästiin, kun pieneen vähittäiskauppaan tehtiin alkuvuodesta 

rutiinitarkastus, jossa kahdessa saman tuottajan valmistamassa avaamattomassa kypsennettyä 

kanaa sisältävässä pakkauksessa todettiin L. monocytogenestä (McLauchlin ym. 2020).  

 

Suomessa oli vuonna 2012 lihahyytelön aiheuttama listerioosiepidemia  (Jacks ym. 2016). 

Heinäkuussa 2012 Vaasan kaupunginsairaalassa todettiin kahdella potilaalla verenmyrkytys, 

jonka aiheuttajana oli L. monocytogenes. Samalla osastolla todettiin epidemiologisen 

selvityksen myötä myös kahdeksalla potilaalla listerian aiheuttama kuumeinen 

suolistotulehdus. Myöhemmin vielä selvisi kymmenen muuta tapausta ympäri maata, joissa 

potilaat olivat sairastuneet invasiiviseen listerioosiin. Saastunutta lihahyytelöä oli muun muassa 

tarjoiltu kyseisessä sairaalassa  (Jacks ym. 2016). 
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2.3.3 Maitotuotteet 

Perinteisesti maitotuotteista pastöroimattomia maitotuotteita pidetään riskielintarvikkeina 

listerian suhteen, maitotuotteiden on kuitenkin mahdollista kontaminoitua vielä myös 

pastöroimisen jälkeen. Näin tapahtui esimerkiksi Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa kahdessa 

listerioosiepidemiassa helmikuussa ja syyskuussa 2002. Ensimmäisessä epidemiassa yhteensä 

48 henkilöä sairastui, joista 43 henkilöä sairastui kuumeiseen suolistotulehdukseen, kolme 

aivokalvontulehdukseen ja kolme oli raskaana olevia henkilöitä, joille tuli listerian verenkierron 

mukana leviävä baktereminen muoto. Toisessa epidemiassa yhteensä 86 ihmistä sairastui, 

kuumeiseen suolistotulehdukseen. Kummankin epidemian taustalla olivat pastöroidut juustot, 

ensimmäisessä epidemiassa listeriaa todettiin kovassa cheddar-juustossa sekä tomme- ja 

camembert -homejuustoissa sekä tuoreessa juustomassassa. Toisessa tapauksessa listeriaa 

todettiin raclettejuustossa ja homejuustoissa. Ensimmäisen epidemian taustalla oli 

epidemiologisten selvitysten mukaan lopulta kotieläimistä henkilökunnan kautta juustojen 

kasvatusliuoksiin levinnyt L. monocytogenes, kun taas toisen epidemian taustalla olivat lintujen 

ulosteiden saastuttamat meijerin vesivarastot, joita käytettiin muun muassa juustojen 

pesemiseen (McIntyre ym. 2015).  

 

Suomessakin on todettu listerialla saastuneen pastöroidun maitotuotteen aiheuttama epidemia 

vuosina 1998–1999, kun pastöroitu voi sairastutti ihmisiä erikoissairaaloissa. Alun perin L. 

monocytogenestä havaittiin meijerin voissa jo vuonna 1997, minkä jälkeen tuotantolinja 

puhdistettiin huolellisesti sekä ympäristön ja tuotannon valvontaa tehostettiin. Meijeri ei itse 

löytänyt listeriaa tuotteista kuin vasta seuraavan kerran vuoden 1999 helmikuussa. Listeriaa 

kuitenkin todettiin useammassa syyskuu 1998 – helmikuu 1999 välillä tuotetuissa voierissä, 

joten saastuminen oli lopulta pidempiaikaista. Listerialla saastunutta voita toimitettiin 

erikoissairaalaan Suomessa kesäkuusta 1998 alkaen. Kesäkuu 1998 – huhtikuu 1999 välillä 

todettiin 25 listerioositartuntaa potilailla. Heistä kahdellekymmenelle tuli verenmyrkytys, neljä 

henkilöä sairastui aivokalvontulehdukseen ja yhdelle potilaalle muodostui listerian aiheuttama 

paise, lopulta yhteensä kuusi sairastuneista kuoli. Epidemia päättyi, kun saastunut tuote 

vedettiin markkinoilta (Lyytikäinen ym. 2000). 

 

Jäätelöitä ei ole perinteisesti pidetty listeriariskielintarvikkeina, mutta vuonna 2015 havaittiin 

Yhdysvalloissa jäätelön välityksellä tapahtunut listerioosiepidemia. Maaliskuussa 2015 eräässä 

yhdysvaltalaisessa sairaalassa todettiin viidellä sairaalassa potilaana olevalla ikääntyneellä 
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henkilöllä L. monocytogenes -tartunta. Lopulta neljä näistä tartunnoista yhdistettiin 

saastuneeseen jäätelöön, josta oli tehty pirtelöä potilaille. Erikoista on, että listeria ei 

normaalisti kasva jäätelön kaltaisissa tuotteissa, mutta voi sen sijaan säilyä stabiilina pitkiäkin 

aikoja pakastinlämpötiloissa (Chen ym. 2016). Saastuneen jäätelölaitoksen jäätelöistä 

löydettiin L. monocytogenestä kolmesta eri tuotteesta vaihteluvälillä 0,12–8 pmy/g  (Pouillot 

ym. 2016), joka on erittäin vähäinen määrä verrattuna esimerkiksi Euroopan komission 

asetuksen 2073/2005 enimmäismäärään listeriaa sellaisenaan syötäviksi tarkoitetuissa 

elintarvikkeissa, jossa turvallinen enimmäismäärä terveelle henkilölle on 100 pmy/g. 

Listerioosiin sairastuneiden saama annos on täytynyt siten olla hyvin pieni. Tutkijat pohtivatkin 

kuinka alttiita vastustuskyvyltään heikentyneet henkilöt ovat saamaan listerioositartunnan 

tuotteista, joissa L. monocytogenes -bakteeria on vain pieniä määriä, ja jotka eivät edes tue 

kyseisen bakteerin kasvua  (Pouillot ym. 2016). 

 

2.3.4 Hedelmät, vihannekset ja sienet 

L. monocytogeneksestä johtuvien epidemioiden välittäjäelintarvikkeena on useampaan kertaan 

ollut myös joko vihanneksia tai hedelmiä. Ainakin kahden viimeisen 25 vuoden aikana 

tapahtuneen epidemian taustalla on ollut maissi. Italian Torinossa kahden alakoulun oppilaita 

ja henkilökuntaa sairastui kuumeiseen suolistotulehdukseen syötyään saman palveluntarjoajan 

ruokaloissa maissi-tonnikalasalaattia vuonna 1997. Oireita oli raportoidusti yhteensä 1566 

henkilöllä ja yhteensä 19 % heistä joutui sairaalahoitoon. Lopulta selvisikin, että L. 

monocytogenes oli alkanut kasvaa tölkkimaississa, kun sitä oli pidetty ainakin 10 tunnin ajan 

25 asteen lämmössä. Sen sijaan yllättäen steriilissä purkissa olleessa maississa listeriaa ei edes 

todettu (Aolo ym. 2000). 

 

Euroopassa oli myös vuosina 2015–2018 useamman maan laajuinen epidemia pakastemaissin 

toimiessa vektorielintarvikkeena. Epidemia havaittiin ja sen lähde tunnistettiin Suomessa. 

Suomalaisten lisäksi sairastuneita oli Itävallassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. 

Sairastuneita oli ainakin yhteensä 47 tapausta, potilaista yhdeksän kuoli listerioosiin. 

Pakastemaissin lisäksi listeriaa löydettiin saman epidemian yhteydessä myös 

pakastekasvissekoituksista, joissa oli maissia sekä pakastepinaatista ja pakasteessa olevista 

vihreistä pavuista. Pakasteita valmisti kontaminoitunut unkarilainen tuotantolaitos (European 

Food Safety Authority ja European Centre for Disease Prevention and Control 2018). Vuonna 

2019 tuli kuitenkin ilmi vielä yksi tapaus Iso-Britanniassa, jossa listerioosiin sairastuneen 
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potilaan pakastimessa oli ollut saastuneen erän pakastemaissia. Iso-Britanniassa oli myös 

vuonna 2018 tapauksia samaan epidemiaan liittyen, sillä eräs voileipävalmistaja oli lisännyt 

saastuneita maisseja suoraan voileipien täytteiksi (McLauchlin ym. 2021). 

 

Epidemioiden taustalla on ollut myös epätyypillisempiä vektoreja kuin pakastevihannekset, 

kuten esimerkiksi erilaisia hedelmiä. Vuonna 2011 Yhdysvalloissa oli laaja L. monocytogenes 

-epidemia, jonka välittäjäelintarvikkeena olivat cantaloupe- eli verkkomelonit. Sairastuneita oli 

jopa 147 henkilöä yhteensä 28 osavaltiossa. Suuri osa heistä oli jo 60-vuotiaita tai vanhempia, 

mutta joukossa oli myös seitsemän tartuntaa raskaana olevilla naisilla ja vastasyntyneillä, joista 

yksi lopulta johti keskenmenoon. Niistä henkilöistä, joiden jatkohoidosta sittemmin tiedettiin, 

99 % päätyi sairaalahoitoon, listerioosi johti kuolemaan jopa 22 % potilaista. Cantaloupe-

melonit olivat lähtöisin yhdeltä coloradolaiselta tilalta, jossa oletettavasti epähygieeniset 

olosuhteet prosessointitiloissa olivat johtaneet melonien kontaminoitumiseen  (McCollum ym. 

2013). Vastaava verkkomelonien aiheuttama epidemia oli myös Australiassa vuonna 2018, 

jolloin yhteensä 22 ihmistä varmistetusti sairastui listerioosiin syötyään saastuneita 

verkkomeloneja, kyseessä oli tällöinkin yksittäisin tilan tuote. Meloneja oli viety lisäksi myös 

Singaporeen, jossa ilmeni kaksi tapausta. Lopulta yhteensä seitsemän ihmistä kuoli ja yhdelle 

raskaana olevalle potilaalle tuli keskenmeno (Das 2019). 

 

Yhdysvalloissa oli vuonna 2014 luumarjojen välityksellä levinnyt listerioosiepidemia. 

Luumarjoissa, eli mm. persikoissa, luumuissa, nektariineissa ja pluot-hedelmissä, oli ensin 

epäilty pakkaamoyrityksen itsensä toimesta listeria-saastumista heinäkuussa 2014, ja he vetivät 

tuotteitaan vapaaehtoisesti markkinoilta. Elokuussa 2014 havaittiin kolmessa näytteessä 

listeria-isolaattia, joka liittyi kyseisiin takaisinvedettyihin hedelmiin. Neljä ihmisperäistä 

näytettä eristettiin touko-elokuun välillä Illinoisissa, Massachusettsissa, Etelä-Carolinassa sekä 

Minnesotassa, joista Minnesotan ja Massachusettsin näytteet vastasivat hyvin luumarjoista 

peräisin olevia näytteitä. Ainakin massachusettsilainen potilas oli lopulta varmistetusti syönyt 

kyseisen pakkaamoyrityksen nektariineja ja persikoita  (Jackson ym. 2015).  

 

Yhdysvalloissa tapahtui myös karamelliomenoihin liittynyt suuri osavaltioiden välinen 

listerioosiepidemia vuosina 2014–2015 (Angelo ym. 2017). Angelon ym. (2017) mukaan 

yhteensä 35 henkilöä sairastui, heistä todella suuri osa (97 %) joutui sairaalaan ja jopa 20 % 

heistä lopulta kuoli, sairastuneet henkilöt olivat syöneet valmiiksi pakattuja karamelliomenoita. 

Lisäksi vuonna 2017 oli pienempi karamelliomenoiden välityksellä levinnyt 
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listerioosiepidemia, jossa kolme miestä sairastui ja joutui sairaalaan, mutta kukaan heistä ei 

kuollut  (Marus ym. 2019). 

 

Maailmalla on ollut myös tuoreiden käsiteltyjen, kuten pilkottujen, vihannesten aiheuttamia 

listeriaepidemioita. Vuonna 2010 Yhdysvaltojen Teksasissa listerialla saastunut selleri aiheutti 

epidemian, jossa yhteensä 10 ihmistä sairastui   (Gaul ym. 2013). Potilaat sairastuivat syötyään 

salaattia, joka sisälsi listerialla saastunutta pilkottua selleriä. Viisi potilaista kuoli kolmen 

kuukauden sisällä sairastumisesta, kolmelle heistä kuolinsyynä oli listerioosi ja kahdella muulla 

listerioosi on voinut edesauttaa menehtymistä (Gaul ym. 2013). 

 

Lisäksi sienet ovat olleet vehikkelielintarvikkeena listerioosiepidemian taustalla. Vuonna 2020 

Yhdysvalloissa oli jälleen useampaan osavaltioon levinnyt epidemia, jossa 36 ihmistä sairastui 

listerioosiin  (U.S. Food and Drug Administration 2020). U.S. Food and Drug Administrationin 

(2020) raportin mukaan 55 % sairastuneista raportoi syöneensä erilaisia sieniä sekä ostereita 

ennen sairastumistaan. Sairastuneista 31 päätyi sairaalaan ja neljä lopulta kuoli. Lisäksi 

raportoitiin kuusi raskaudenaikaista listerioositapausta epidemian yhteydestä, joista kaksi 

päättyi keskenmenoon   (Centers for Disease Control and Prevention 2020). Lopulta 

michiganilaisesta ruokakaupasta, jossa eräs potilas oli kertonut käyneensä ostoksilla ennen 

sairastumistaan, kerättiin näyte myyntipäiväyksensä ylittäneitä enokisieniä eli talvijuurekkaita, 

jotka oli tuotu Etelä-Koreasta. Nämä sienet olivat saastuneet L. monocytogeneksellä. Sittemmin 

useammasta sieninäytteestä ympäri maata eristettiin myös listeriaa, nämä sienet olivat myös 

korealaista alkuperää (U.S. Food and Drug Administration 2020).  

 

2.3.5 Muut elintarvikkeet  

Listerian aiheuttamia epidemioita on todettu Euroopassa myös valmisruokien aiheuttamina. 

Esimerkiksi Tanskassa vuonna 2009 kahdeksan potilasta sairastui listerioosiin, seitsemän heistä 

oli syönyt saman aterioiden kotiinkuljetuspalvelun valmistaman ja toimittaman naudanliha-

aterian kolme viikkoa ennen oireiden alkua (Smith ym. 2011). Jokaisella heistä oli jokin 

altistava riskitekijä listerioosille taustalla, ja he sairastuivat kaikki verenmyrkytykseen, lisäksi 

yhdelle potilaalle kehittyi lisäksi aivokalvontulehdus. Smith ym. (2011) mukaan lopulta kaksi 

sairastuneista henkilöistä kuoli. Selvisi, että aterioita valmistava yritys oli sillä kertaa 

valmistanut lihan matalammassa lämpötilassa kuin normaalisti, mikä on voinut olla syy L. 

monocytogeneksen esiintymiseen tuotteessa (Smith ym. 2011). 
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Myös sellaisenaan syötävä kasvispohjainen levite on ollut listerioosiepidemian taustalla. 

Tanskassa vuonna 2016 sairastui kuusi henkilöä listerioosiin ostettuaan samasta 

elintarvikeliikkeestä tuotteita, tutkimusten myötä kaupan tekemä ja myymä hummus 

tunnistettiin mahdolliseksi L. monocytogeneksen lähteeksi (Fødevarestyrelsen 2021).  

 

On lisäksi olemassa valmisruokia, joista on havaittu sporadisia eli yksittäisiä 

listerioositapauksia, muttei suorastaan laajoja epidemioita. Iso-Britanniassa esimerkiksi 

havaittiin 1999–2011 listerioosin yksittäisistä taudinpurkauksista, että suuri osa niistä johtui 

valmisvoileivistä, joista taas iso osa oli ostettu tai tarjoiltu sairaalassa (Little ym. 2012).. Iso-

Britanniassa oli tällä välillä useasti ja toistuvasti havaittu valmiiksi pakatuissa voileivissä sekä 

näitä voileipiä valmistavien yritysten tuotantotiloissa L. monocytogenestä (Little ym. 2012). 

Suomessa on ollut hieman vastaavia einekseen liittyviä tapauksia, nimittäin valmislihapullia 

syöneellä iäkkäällä henkilöllä diagnosoitiin listerioosi vuoden 2016 marraskuussa. Lihapullia 

valmistavan laitoksen tiloissa lattiakaivoista otetuissa näytteissä havaittiin samaa L. 

monocytogenes -kanta, kuin potilaassa ja lihapullissa. Lihapullat olivat todennäköisesti 

kontaminoituneet ennen pakkaamista lämpökäsittelyn jälkeen (Keto-Timonen ym. 2019). 

 

Saksassa tehtiin vuosina 2012–2013 tutkimus, jossa verrattiin listerioosiin sairastuneita 

henkilöitä, jotka eivät olleet raskaana, kontrollitapauksiin. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 

109 henkilöä. jotka olivat sairastuneet listerioosiin. Heistä 44 % sai immuunipuolustusta 

heikentävää hoitoa 3 kk sisään oireiden alkamisesta ja 28 %:lla oli immuunipuolustusta 

heikentävä sairaus taustalla. Tutkimuksessa havaittiin, että immuunipuolustusta heikentävä 

hoito tai sairaus, sekä mahahappojen salpaaminen, kylmien kypsien makkaroiden syöminen ja 

lisäksi pakatun tai valmiiksi siivutetun juuston syöminen olivat selvästi yhteydessä 

ei-raskaudenaikaisiin listerioositapauksiin. Tyypilliset riskiruuat, kuten kylmät merenelävät ja 

tietyntyyppiset juustot, eivät sen sijaan olleet riskitekijöitä. Toisin sanoen immuunipuolustusta 

heikentävä hoito ja sellaisenaan syötäväksi tarkoitetut valmisruuat olivat pääriskitekijät 

sporadisille eli yksittäisille ei-raskauteen liittyville listerioositapauksille Saksassa. Näiden 

välttämiseksi tutkijoiden mukaan immuunipuolustukseltaan heikentyneiden henkilöiden tulisi 

käyttää sellaisenaan syötäväksi tarkoitetut valmisruuat hyvissä ajoin ennen viimeistä 

käyttöpäivää (Preußel ym. 2015).  



25 

 

2.4 Ruokavaliosuositukset raskaana oleville henkilöille 

listeriariskielintarvikkeiden suhteen  

Riskiryhmien, kuten raskaana olevien henkilöiden, ruokavaliosuosituksista ovat vastuussa 

yleensä maan elintarviketurvallisuudesta vastaavat organisaatiot, kuten Suomessa Ruokavirasto 

ja Ruotsissa Livsmedelsverket, tai kansalaisten terveyttä seuraavat tai niistä huolehtivat 

organisaatiot, kuten Iso-Britanniassa National Health Service (NHS) ja Suomessa terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos (THL).  

 

Eri maiden antamiin ruokavaliosuosituksiin vaikuttaa muun muassa kyseisen maan 

ruokakulttuuri (taulukko 1). Esimerkiksi suomalaisissa ruokavaliosuosituksissa on erikseen 

mainittu muun muassa kalatuotteet, kuten mäti-, silli- ja graavikalatuotteet sekä erilaiset 

maitotuotteet, kuten erilaiset juustot, on listattu selkeästi. Myös suomalainen perinneruoka, 

lihahyytelö, on mainittu listauksessa  (Ruokavirasto 2020) Samanlaisia piirteitä on 

huomattavissa myös muiden maiden ruokasuosituksissa. Esimerkiksi yhdysvaltalaisissa 

suosituksissa mainitaan erikseen queso fresco, lehmänmaidosta tehtävä tuorejuusto, jonka 

käyttö on hyvin yleistä meksikolaisessa ruokakulttuurissa  (U.S. Department of Health ja 

Human Services 2020). Ruokavaliosuosituksissa on myös havaittavissa uusien ruokatrendien 

mukanaan tuomat tuotteet, esimerkiksi useassa maassa listalle on nostettu sushi ja sashimi, 

jotka ovat usein erikseen mainittu joko kiellettyinä tai sallittavina elintarvikkeina raskaana 

oleville henkilöille.  
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Taulukko 1. Ruokavaliosuosituksissa mainitut Listeria monocytogenes -riskielintarvikkeet 

raskaana oleville henkilöille Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, 

Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. 

 

 MAAT  

RISKIELINTARVIKKEET    Suomi Ruotsi 

Iso-

Britannia Yhdysvallat Kanada Australia 

Uusi-

Seelanti 

Yhteensä 

KALATUOTTEET                

Raaka kala, ja siitä tehdyt tuotteet, 

kuten sushi Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

 

5/7 

(Kylmä)savustettu jääkaapissa 

säilytettävä kala Kyllä Ei Kylläa Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

 

6/7 

Kypsennetyt äyriäiset Ei Ei Kylläa Ei Ei Kyllä Kyllä 3/7 

        
 

        
 

LIHATUOTTEET                

Raaka liha Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei 5/7 

Pateet ja levitteet Ei Kylläc Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 6/7 

Nakit Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 6/7 

Leikkeleet ym. kypsennetty 

siivutettu liha Kylläb Kylläc Kylläa Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

 

7/7 

Esikypsennetty kananliha Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä 2/7 

        
 

MAITOTUOTTEET                

Pastöroimattomat maitotuotteet (ml. 

juustot) Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

 

7/7 

Pastöroidut kitti- ja homejuustot Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä 5/7 

Pastöroidut pehmeät juustot ja 

sulatejuustot Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä 

 

3/7 

Pehmytjäätelö Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä 2/7 

        
 

VIHANNEKSET JA HEDELMÄT                

Pesemättömät vihannekset ja 

hedelmät Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä 

 

4/7 

Pakastevihannekset Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei 2/7 

Valmissalaatit Kylläb Kyllä Kylläa Kyllä Ei Kyllä Kyllä 6/7 

Raa'at idut Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei 1/7 

Melonit Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 2/7 

Sienet Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei 1/7 

        
 

MUUT ELINTARVIKKEET        
 

Kylmänä syötävät valmisvoileivät Kylläb Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei 3/7 

Hummus- ja tahinipohjaiset dipit Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä 1/7 

                 

        
 

a; Mainittu FSA:n (Food Standards Agencyn), muttei NHS:n (National Health Service) suosituksissa 
b; Riskielintarvike vain lähellä viimeistä käyttöpäivää (Suomi, Ruokavirasto)  
c; Riskielintarvike vain oltuaan pakattuna yli viikon (Ruotsi, Livsmedelsverket) 
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2.4.1 Kalatuotteet 

Suomalaisten suositusten mukaan riskielintarvikkeita listerian suhteen ovat sekä tyhjiöpakatut 

että itse valmistetut graavisuolatut ja kylmäsavustetut kalatuotteet, jos niitä ei kuumenna 

riittävästi ennen syömistä. Lisäksi tyhjiöpakatut sillituotteet, kalan mäti ja raaka kala 

muodostavat riskin listeriatartunnalle. Sen sijaan lämminsavukala ei ole riskituote, sillä se on 

läpikotaisin kypsennetty (Ruokavirasto 2020). Myös yhdysvaltalaisissa (U.S. Department of 

Health ja Human Services 2020), kanadalaisissa (Government of Canada 2016) sekä 

australialaisissa (The Department of Health 2020)  ja uusiseelantilaisissa (Ministry for Primary 

Industries 2016) suosituksissa neuvotaan, että raskaana olevien tulisi välttää raakaa kalaa sekä 

raakoja kalatuotteita, kuten esimerkiksi sushia ja sashimia. Yhdysvaltalaisissa suosituksissa on 

erikseen mainittu myös ceviche-ruoat, joissa kala raakakypsennetään limetin mehun avulla 

(The Department of Health 2020). Kanadalaisissa (Government of Canada 2016), 

yhdysvaltalaisissa (U.S. Department of Health ja Human Services 2020), australialaisissa (Food 

Authority 2021) sekä uusiseelantilaisissa (Ministry for Primary Industries 2016) ohjeistuksissa 

on myös suositeltu välttämään jääkaapissa säilytettäviä savustettuja kalatuotteita, ellei niitä 

kypsennä, esimerkiksi jonkun tietyn ruokalajin joukossa. Sen sijaan yhdysvaltalaisten ohjeiden 

mukaan savustettuja kalatuotteita voi syödä, jos ne ovat huoneenlämmössä säilytettäviä 

säilykkeitä (U.S. Department of Health ja Human Services 2020). Myös kanadalaisissa ohjeissa 

säilykekala sekä pakastettu savustettu kala eivät ole listerioosiriskielintarvikkeita (Government 

of Canada 2016). 

 

Yhdysvaltalaisissa (U.S. Department of Health ja Human Services 2020), australialaisissa (The 

Department of Health 2020) ja uusiseelantilaisissa (Ministry for Primary Industries 2016) 

suosituksissa mainitaan listeriariskielintarvikkeina myös muut merenelävät, kuten raa’at osterit, 

simpukat ja kampasimpukat. Australialaisissa (The Department of Health 2020) ja 

uusiseelantilaisissa (Ministry for Primary Industries 2016) suosituksissa raskaana olevilta 

henkilöiltä kielletään myös muut sellaisenaan syötäväksi myytävät kalatuotteet ja merenelävät, 

kuten kypsennetyt katkaravut.  

 

Myös isobritannialaisessa Food Standars Agency:n eli FSA:n (2018) listauksessa 

listeriariskielintarvikkeiksi kalatuotteista on mainittu savustettu kala sekä lisäksi kypsennetyt 

äyriäiset, mutta silti raskaana olevien äitien ohjeistuksissa  (NHS 2020), sanotaan, että 

savustettua kalaa ja kypsennettyjä äyriäisiä voi syödä. NHS:n ohjeistuksen mukaan myös raa’an 
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kalan syöminen esim. sushin muodossa on sallittua, kunhan kala on ensin pakastettu (NHS 

2020). 

 

Ruotsin ohjeistus poikkeaa muista maista etenkin kalatuotteiden suhteen. Suositusten mukaan 

graavisuolattuja ja kylmäsavustettuja kalatuotteita voi syödä myös raskaana ollessa, kunhan 

tuotteen pakkaamispäivämäärästä on maksimissaan yksi viikko aikaa. Itse graavattua kalaa voi 

myös syödä, kunhan se on tuoretta kalaa, joka on ollut pakattuna enintään muutaman päivän 

ajan tai tuoreena pakastettu. Kaupasta tai ravintolasta ostettua tuoretta sushia tai sashimia voi 

syödä myös raskaana ollessa, riippumatta sushityypistä. Itse tehtyä sushia voi syödä, kunhan 

käyttää tuoretta kalaa, joka on ollut pakattuna enintään muutaman päivän ajan 

(Livsmedelsverket 2021b). 

 

2.4.2 Lihavalmisteet 

Suomalaisten  (Ruokavirasto 2020), ruotsalaisten    (Livsmedelsverket 2021b), 

yhdysvaltalaisten  (Food Standards Agency 2018) ja kanadalaisten ohjeistusten  (Government 

of Canada 2016) mukaan raskaana olevan henkilön tulisi kypsentää liha ennen sen syömistä. 

Tätä suositusta ei kuitenkaan kaikissa maissa, kuten Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, liitetä suoraan 

nimenomaan listeriariskiin, vaan muihin mahdollisiin taudinaiheuttajiin, kuten Escherichia 

coliin, Salmonellaan, kampylobakteereihin ja Toxoplasma gondiihin (U.S. Department of 

Health ja Human Services 2020, Livsmedelsverket 2021b).  

 

Lihavalmisteet, kuten nakit, leikkeleet ja lihapullat muodostavat riskin listerioosille 

suomalaisissa suosituksissa, jos ne syödään lähellä viimeistä käyttöpäivää tai parasta ennen -

päiväystä (Ruokavirasto 2020). Vastaavasti Ruotsissa leivänpäällisten, kuten leikkeleiden ja 

pateiden suhteen tulee tarkistaa pakkauspäivämäärä, tuotetta on ruotsalaisten ohjeistusten 

mukaan turvallista syödä, kunhan se on ollut maksimissaan viikon ajan pakattuna 

(Livsmedelsverket 2021b). Sen sijaan yhdysvaltalaisissa  (Centers for Disease Control and 

Prevention 2019), kanadalaisissa  (Government of Canada 2016), australialaisissa  (The 

Department of Health 2020) ja uusiseelantilaisissa  (Health Navigator 2019) listeriaa koskevissa 

suosituksissa neuvotaan, erilaisia prosessoituja lihoja, kuten nakkeja ja leikkeleitä sekä 

fermentoituja makkaroita ja kestomakkaroita tulee välttää, ellei niitä kypsennä tulikuumiksi 

ennen syömistä. Samoissa ohjeistuksissa mainitaan myös, ettei jääkaappilämpötilassa 
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säilytettäviä pateita tai levitteitä tulisi syödä (Government of Canada 2016, Centers for Disease 

Control and Prevention 2019, Health Navigator 2019, Food Authority 2021). 

 

Isobritannialaisissa FSA:n (Food Standards Agency 2018) listauksessa on myös mainittu, että 

leikkeleet ja muut leikellyt valmiiksi syötäväksi tarkoitetut lihatuotteet voivat sisältää listeriaa, 

mutta sen sijaan ristiriitaisesti NHS:n (2020) ohjeistuksissa ei raskaana olevia neuvota 

välttämään leikkeleitä. NHS:n (2020) raskaana oleville henkilöille tarkoitetuissa ohjeistuksissa 

sen sijaan kuitenkin neuvotaan, että etenkin kananlihan, sianlihan, nakkien ja burgeripihvien 

kanssa tulee olla tarkkana, että ne ovat kunnolla kypsennettyjä. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan 

puhuta listerioosiriskistä mitään, vaan kyseessä on yleinen ohje. 

 

Lihatuotteita koskevissa suosituksissa on myös yksittäisiä vain yhdessä tai kahdessa maassa 

mainittuja riskielintarvikkeita. Esimerkiksi Suomessa lihahyytelön nauttiminen kuumentamatta 

on merkittävä riskielintarvike, eikä raskaana olevan henkilön tulisi syödä lihahyytelöä 

ollenkaan  (Ruokavirasto 2020). Australialaiset (Food Authority 2021) ja uusiseelantilaiset  

(Health Navigator 2019) suositukset puolestaan tämän kirjallisuuskatsauksen ainoina maina 

mainitsevat kylmänä myytävät sellaisenaan syötäväksi tarkoitetut kananlihatuotteet 

listeriariskielintarvikkeina. 

 

2.4.3 Maitotuotteet 

Raakamaito eli pastöroimaton maito ja siitä valmistetut maitotuotteet, kuten erilaiset juustot, 

ovat listattu merkittäviksi listeriatartunnan riskilähteiksi kaikissa tämän kirjallisuuskatsauksen 

maissa  (Government of Canada 2016, Ministry for Primary Industries 2016, THL 2020a, U.S. 

Department of Health ja Human Services 2020, The Department of Health 2020, NHS 2020, 

Livsmedelsverket 2021a). Kaikki muut maat Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta 

mainitsevat suosituksissaan pastöroidustakin maidosta valmistetut pinnalta kypsytetyt juustot, 

kuten homejuustot riskielintarvikkeina, mutta joita voi syödä kiehuvan kuumaksi 

kuumennettuina. Näitä juustoja ovat mm. brie, gorgonzola, chèvre, vacherol ja taleggio 

(Government of Canada 2016, Ministry for Primary Industries 2016, Centers for Disease 

Control and Prevention 2019, NHS 2020, Ruokavirasto 2020, Livsmedelsverket 2021b, Food 

Authority 2021). Yhdysvaltalaisissa suosituksissa  (Centers for Disease Control and Prevention 

2019, U.S. Department of Health ja Human Services 2020) sen sijaan vain mainitaan, että 

pastöroiduissakin maitotuotteissa voi esiintyä listeriaa, mikäli ne saastuvat tuotannon aikana 
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epähygieenisissä olosuhteissa. Esimerkiksi latinalaisamerikkalaistyyppisissä pastöroiduissa 

juustoissa, kuten queso frescossa, on havaittu listeriaa tuotannon aikana tapahtuneen 

kontaminoitumisen vuoksi  (Centers for Disease Control and Prevention 2019, U.S. Department 

of Health ja Human Services 2020). 

 

Pastöroidusta maidosta tehdyt pehmeät juustot, kuten halloumi-, mascarpone-, mozzarella- ja 

ricottajuustot, on mainittu suomalaisissa, australialaisissa ja uusiseelantilaisissa suosituksissa 

riskielintarvikkeina  (Ministry for Primary Industries 2016, Ruokavirasto 2020, Food Authority 

2021). Suomalaisissa suosituksissa tosin mainitaan vain, että pehmeät juustot tulee nauttia 

tuoreina, eikä enää lähellä parasta ennen -päiväystä  (Ruokavirasto 2020). Sen sijaan 

australialaisissa ja uusiseelantilaisissa suosituksissa pastöroidusta maidosta tehdyt pehmeät 

juustot ovat aina riskielintarvike, ellei niitä kypsennä höyryävän kuumaksi (Ministry for 

Primary Industries 2016, The Department of Health 2020). 

 

Jäätelöt eivät ole päässeet riskielintarvikkeena kovinkaan monen maan listalle. Ainoastaan 

pehmytjäätelöt luetaan vain Australian ja Uuden-Seelannin ruokavaliosuosituksissa 

listeriariskielintarvikkeiksi, eikä raskaana olevan henkilön tulisi syödä pehmytjäätelöä lainkaan 

(Ministry for Primary Industries 2016, The Department of Health 2020, Food Authority 2021). 

Food Authorityn (2014) mukaan etenkin vanhemmat pehmislaitteet voivat olla 

kontaminoituneita L. monocytogeneksellä, ja ovat siksi riskitekijä. Institute of Environmental 

Science & Research Limited (2009) tekemän raportin mukaan pehmytjäätelö aiheuttaa 

listerioosiriskin myös säilytyslämpötilansa vuoksi, sillä pehmytjäätelöä säilytetään lähinnä 

jääkaappilämpötilassa, jolloin L. monocytogeneksen on mahdollista kasvaa siinä. 

Pehmytjäätelön ei kuitenkaan tiedetä aiheuttaneen listerioosiepidemioita näissä maissa (Food 

Authority 2014, Institute of Environmental Science & Research Limited 2009). 

 

2.4.4 Hedelmät, vihannekset ja sienet 

Ilman riittävää kuumennusta pesemättömät kasvikset (vihannekset, hedelmät ja juurekset) 

lasketaan listeriariskielintarvikkeiksi Suomessa (Ruokavirasto 2020), Iso-Britanniassa  (Food 

Standards Agency 2018), Yhdysvalloissa  (Centers for Disease Control and Prevention 2016) 

ja Uudessa-Seelannissa  (Health Navigator 2019). Suomalaisten suositusten  (Ruokavirasto 

2020) mukaan raskaana olevien tulisi kuumentaa kaikenlaiset pakastevihannekset huolellisesti 

ennen niiden nauttimista. Esimerkiksi salaatin joukossa syötävät pakastevihannekset 
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kiehautetaan ja jäähdytetään huolella ennen salaatin joukkoon lisäämistä.  Ainoastaan 

ruotsalaisissa  (Livsmedelsverket 2021b) suosituksissa on Ruokaviraston (2020) laatimien 

suomalaisten suositusten lisäksi ylipäänsä mainittu pakastevihannekset, ja näissä suosituksissa 

pakastevihanneksia ei tarvitse kuumentaa. Livsmedelsverketin (2021b) suositusten mukaan 

sulatetut pakastevihannekset nimittäin tulee säilyttää jääkaapissa ja niitä on turvallista syödä, 

kunhan ne syödään muutaman päivän sisällä sulatuksesta. 

 

Suomalaisten suositusten (Ruokavirasto 2020)  mukaan  syötävät valmissalaatit ovat 

riskielintarvike, mutta vain jos niitä syödään lähellä viimeistä käyttöpäivää, mutta muiden 

maiden suosituksissa tällaista linjausta ei ole. Ruotsalaisten  (Livsmedelsverket 2021a) ja 

yhdysvaltalaisten suositusten (Centers for Disease Control and Prevention 2019) mukaan 

valmiiksi pakattuja salaatteja, joihin on lisätty tiettyjä elintarvikkeita, tulisi välttää. 

Ruotsalaisissa suosituksissa näitä elintarvikkeita ovat marinoitu tai savustettu kala, home- tai 

kittijuustot sekä leikkeleet (Livsmedelsverket 2021a). Yhdysvaltalaisissa suositusten mukaan 

puolestaan salaatin ei tulisi sisältää kinkkua, kanaa tai mereneläviä (Centers for Disease Control 

and Prevention 2019). 

 

Australialaisissa (The Department of Health 2020, Food Authority 2021) ja uusiseelantilaisissa  

(Health Navigator 2019) ollaan muita maita tiukemmalla linjalla, sillä näiden maiden 

suosituksissa valmiiksi pakattuja salaatteja ei tulisi syödä raskaana ollessaan ollenkaan, näihin 

salaatteihin lasketaan mukaan myös valmiit hedelmäsalaatit ja kaalisalaatit, kuten coleslaw. 

Myös isobritannialaisissa FSA:n (2018) listauksessa mainitaan valmiiksi tehdyt salaatit 

mahdollisena listerian välittäjänä. Kuitenkaan NHS:n (2020) isobritannialaisissa ohjeistuksissa 

raskaana oleville naisille valmissalaatteja ei mainita elintarvikkeena, jota tulisi välttää.  

 

Yhdysvaltalaisissa (Centers for Disease Control and Prevention 2019) ja ruotsalaisissa 

(Livsmedelsverket 2021a) suosituksissa mainitaan melonit mahdollisina riskielintarvikkeina. 

Raskaana olevien naisten tulisi näiden maiden ohjeistusten mukaan säilyttää viipaloitu meloni 

jääkaapissa ja syödä se muutaman päivän sisällä. 

 

Myös kasvisten osalta suosituksissa on vain yksittäisten maiden listaamia mahdollisia listerian 

lähteitä. Esimerkiksi yhdysvaltalaisissa suosituksissa mainitaan ainoana raa’at idut 

riskielintarvikkeina listerian suhteen  (Centers for Disease Control and Prevention 2019). 

Näiden ohjeiden mukaan raskaana olevan henkilön ei siis tulisi syödä raakoja tai kevyesti 
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kuumennettuja ituja, kuten alfalfaa, apilaa, retiisejä tai mungopavun ituja, vaan idut tulee 

kypsentää huolellisesti läpikypsiksi. Australialaisissa suosituksissa on puolestaan ainoana 

näistä maista mainittu raa’at sienet mahdollisina listerian lähteinä  (The Department of Health 

2020). Kanadalaisissa suosituksissa puolestaan ei ollenkaan erikseen mainita vihanneksia ja 

juureksia listeriariskielintarvikkeiden yhteydessä (Government of Canada 2016).  

 

2.4.5 Muut elintarvikkeet 

Suomalaiset (Ruokavirasto 2020) ja ruotsalaiset (Livsmedelsverket 2021a) suositukset listaavat 

kylmänä syötävät voileivät listeriariskielintarvikkeiksi. Ruotsalaiset (Livsmedelsverket 2021a) 

ohjeet ovat tosin suomalaisia (Ruokavirasto 2020) ankarampia, sillä raskaana olevia henkilöitä 

suositellaan välttämään kylmiä valmisleipiä kokonaan, etenkin sellaisia, jotka sisältävät 

marinoitua tai savustettua kalaa, home- tai kittijuustoa tai leikkeleitä. Sama koskee myös 

erilaisia kylmiä lisukkeita, jotka sisältävät edellä mainittuja ainesosia.  

 

Suomalaisissa ohjeistuksissa (Ruokavirasto 2020) voileivät ja ylipäänsä muutkin erilaiset 

kylmät sellaisenaan syötävät einekset muodostavat riskin listerioosille, jos ne syödään lähellä 

viimeistä käyttöpäivää tai parasta ennen -päiväystä. Suomalaisissa suosituksissa myös 

lämpimänä syötävät valmisruoat, kuten valmispitsat, -keitot ja -laatikot muodostavat riskin 

listerioosille, jos niitä ei kuumenna riittävästi ennen niiden syömistä (Ruokavirasto 2020). 

Myös isobritannialaisessa FSA:n (2018) listauksessa mainitaan valmisvoileivät listerian 

välittäjäelintarvikkeina. Sen sijaan NHS:n (2020) virallisissa suosituksissa nimenomaan 

raskaana oleville naisille sopivista ruuista voileipiä ei mainita riskiruokina, eikä niiden suhteen 

ole omaa ohjeistusta. 

 

Vaikka useassa muussa maassa mainitaankin erilaiset levitteet sekä pateet riskielintarvikkeina, 

ainoastaan uusiseelantilaisissa suosituksissa muiden maiden suosituksista poiketen mainitaan 

hummus- ja tahinipohjaiset dipit sekä levitteet listeriariskielintarvikkeina (Ministry for Primary 

Industries 2016).  
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2.4.6 Ruoan käsittely ja säilytys 

Ruoan säilytyksen ja käsittelyn suhteen eri maissa on hieman toisistaan poikkeavia ohjeistuksia 

liittyen nimenomaan listerioosiriskiin ja sen yhteydessä mainittuihin ohjeistuksiin (taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Elintarvikkeiden kuumennusta ja käsittelyä koskevat ohjeistukset listerioosiriskin 

vähentämiseksi Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, 

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. 

 

 MAAT 

OHJEISTUKSET RUOAN 

KÄSITTELYYN JA 

KUUMENNUKSEEN Suomi Ruotsi 

Iso-

Britannia Yhdysvallat Kanada Australia 

Uusi-

Seelanti 

Ruoanlaiton yhteydessä tulee 

muistaa hygieeniset 

käsittelytavat, mm. käsienpesu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä 

Ruoka tulee kypsentää 

höyryävän kuumaksi Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

Jääkaapin lämpötila tulee säätää 

riittävän matalalle Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei 

Viimeinen käyttöpäivä tulee 

huomioida Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Ei 

Raa'at elintarvikkeet tulee 

säilyttää erillään kypsennetyistä 

ruoista Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä 

Vihannekset ja hedelmät tulee 

pestä ennen syömistä Kyllä Eia Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä 

Nakkeja ja leikkeleitä voi syödä 

vain, jos ne kypsennetään 

höyryävän kuumaksi Eib Eib Eic Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

        

 
a; Mainittu toksoplasmoosiriskin, muttei listeriariskin yhteydessä 
b
; Leikkeleitä ja nakkeja ei tulisi syödä lähellä viimeistä käyttöpäivää. 

c
; Kypsennettyjä siivutettuja lihoja (esim. leikkeleet) ei tulisi syödä ollenkaan, nakeista ei ole mainintaa, 

makkaroista on sen sijaan maininta yleisesti lihatuotteiden yhteydessä. 

 
 

Listerioosiriskin vähentämiseksi yleisellä tasolla Suomalaisissa Ruokavirasto (2020) ja 

kanadalaisissa (Government of Canada 2016) suosituksissa mainitaan listerioosiriskin 

välttämisessä tärkeänä asiana elintarvikkeiden käsittelyssä hygieeniset käsittelytavat. Sekä 
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suomalaisissa ohjeistuksissa (THL 2020a) että yhdysvaltalaisissa ohjeistuksissa (Centers for 

Disease Control and Prevention 2016) neuvotaan lisäksi, että muun muassa raa’an lihan ja kalan 

käsittelyn jälkeen kädet, työvälineet, kuten veitset ja leikkuulaudat, pestään huolellisesti.  

Yhdysvaltalaisissa ohjeistuksissa mainitaan myös, että raaoille tuotteille ja raaoille liha- ja 

kalatuotteille tulisi olla omat leikkuulaudat  (Centers for Disease Control and Prevention 2016). 

Suomalaisissa (THL 2020a), isobritannialaisissa  (Food Standards Agency 2018), 

yhdysvaltalaisissa (Centers for Disease Control and Prevention 2016) ja uusiseelantilaisissa  

(Health Navigator 2019) suosituksissa ohjeistetaan lisäksi, että kypsentämättömät tuotteet, 

kuten liha ja kala, tulee pitää erillään tuoreista elintarvikkeista ja valmisruoista. 

 

Suomalaisissa (THL 2020a), isobritannialaisissa  (Food Standards Agency 2018), 

yhdysvaltalaisissa  (Centers for Disease Control and Prevention 2016) ja uusiseelantilaisissa  

(Health Navigator 2019) suosituksissa mainitaan listerioosiriskin yhteydessä, että tuoreet 

vihannekset ja hedelmät tulisi huolellisesti pestä ennen niiden syömistä, vaikka ne aiottaisiin 

kuoria. Suomalaisissa suosituksissa on vielä erikseen mainittu raakana syötävät tuoreet 

juurekset, sillä ne tulisi pestä huolellisesti sekä ennen kuorimista että kuorimisen jälkeen (THL 

2020a, Ruokavirasto 2020). 

 

Suomalaisissa (THL 2020a), isobritannialaisissa  (Food Standards Agency 2018) ja 

australialaisissa (The Department of Health 2020, Food Authority 2021) suosituksissa 

mainitaan suoraan, että tuotteita, joiden viimeinen käyttöpäivä on mennyt, ei tule nauttia ja 

avatut elintarvikkeet tulee nauttia mahdollisimman pian säilytyspakkauksen avaamisen jälkeen. 

Isobritannialaisissa ohjeistuksissa mainitaan erikseen, että elintarvike tulisi syödä pois kahden 

päivän sisällä avaamisesta, ellei pakkauksen ohje ohjeista toisin (Food Standards Agency 

2018). Ruotsalaisissa ohjeistuksissa puolestaan mainitaan leikkeleiden, pateiden sekä graavatun 

ja kylmäsavustetun kalan yhteydessä, että ne tulisi syödä viikon sisään pakkauspäivämäärästä, 

viimeisestä käyttöpäivämäärästä sen sijaan ei ole erikseen mainittu  (Livsmedelsverket 2021b). 

Kanadalaisissa (Government of Canada 2016) sekä uusiseelantilaisissa  (Ministry for Primary 

Industries 2016) suosituksissa puolestaan painotetaan, että listeriaa harvoin näkee päällepäin 

tuotteesta, ruoka voi näyttää, haista ja maistua täysin normaalilta, vaikka se olisi saastunut 

listerialla. Yhdysvaltaisissa suosituksissa ei ole suoraa mainintaa viimeisestä käyttöpäivästä tai 

eräpäivistä, vaan sen sijaan niissä mainitaan epämääräisesti, että kuluttajan tulee tietää, milloin 

ruoka tulee heittää pois  (Centers for Disease Control and Prevention 2016). 
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Ruokaviraston (2020) mukaan raskaana olevan henkilön kannattaa myös kuumentaa 

valmisruoat sekä kertaalleen jäähdytetyt ruuat kiehuvan kuumaksi listeriabakteerin 

tappamiseksi.  Ruotsin Livsmedelsverket (2021b) mukaan höyryävän kuumaksi, vähintään 70 

asteeseen lämmitetty ruoka on turvallista syödä, sillä listeria on tuhoutunut. Myös kaikkien 

muiden tässä kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyjen maiden suosituksissa sanotaan, että ruoan 

kypsentäminen höyryävän kuumaksi vähentää listerioosiriskiä  (Centers for Disease Control 

and Prevention 2016, Government of Canada 2016, Ministry for Primary Industries 2016, Food 

Standards Agency 2018, The Department of Health 2020). 

 

Suomessa THL (2020a) ohjeistaa säätämään jääkaapin maksimissaan 6 °C, jotta listeriariskiä 

pystyttäisiin elintarvikkeiden säilömisen kannalta vähentämään. Kalatuotteiden suhteen THL:n 

(2020) ohje jääkaapin maksimilämpötilalle on 3°C.  Livsdmedelsverket (2021b) puolestaan 

ohjeistaa, että jääkaapin lämpötilan olisi hyvä olla maksimissaan 4 °C. Iso-Britannian FSA 

(2018) omalta osaltaan suosittaa jääkaapin lämpötilaksi maksimissaan 5 °C, muun muassa 

viileässä säilytettävien valmisruokien takia. Sen sijaan yhdysvaltalaisissa suosituksissa 

mainitaan vain, että maitotuotteet tulisi säilyttää alle 40 °F eli alle 4,4 °C  (Centers for Disease 

Control and Prevention 2019)  

 

Sekä suomalaisissa Ruokavirasto (2020) että ruotsalaisissa Livsdmedelsverket (2021b) 

ohjeistuksissa kylmät einekset, leikkeleet yms. sellaisenaan syötävät tuotteet tulee syödä 

mahdollisimman ajoissa ja tuoreena, mikäli viimeinen käyttöpäivä on lähellä, ei tuotetta ole 

enää suositeltavaa syödä. Ruokavirasto (2020) myös lisäohjeistaa, että mikäli tällaisia tuotteita 

haluaa pakastaa myöhempää käyttöä varten, tulisi myös se tehdä hyvissä ajoin ennen viimeistä 

käyttöpäivää. Yhdysvaltalaisissa  (Centers for Disease Control and Prevention 2019), 

kanadalaisissa (Government of Canada 2016), australialaisissa (The Department of Health 

2020, Food Authority 2021) ja uusiseelantilaisissa (Health Navigator New Zealand 2021) 

suosituksissa ohjeistetaan, että leikkeleet ja nakit tulisi kypsentää höyryävän kuumiksi ennen 

syömistä, vaikka niissä mainittaisiinkin, että ne ovat valmiiksi kypsennettyjä. 

Isobritannialaisissa NHS:n (2020) ohjeistuksissa tai FSA:n (2018) listauksessa puolestaan ei 

mainita leikkeleistä tai nakeista erikseen mitään. Sen sijaan FSA:n (2018) ohjeistuksissa ruuan 

käsittelystä mainitaan, että listerian välttämiseksi valmisruuat eivät saisi seistä 

huoneenlämmössä kuin maksimissaan neljä tuntia. 
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2.5 Ruokavaliosuositusten vaikuttavuus ja hyödyllisyys raskaana 

oleville henkilöille 

Listeriatartunta on merkittävä riski raskaana olevalle äidille ja sikiölle itselleen. Useammassa 

tutkimuksessa on kuitenkin havaittu, että raskaana olevien henkilöiden tietoisuus listeriasta ja 

listeriariskielintarvikkeista on vajavaista (Xu ym. 2017, Bondarianzadeh ym. 2007, 

Ogunmodede ym. 2005). Louisianassa raskaana oleville naisille tehdyssä tutkimuksessa 78,9 

% tutkimukseen osallistuneista tiesi listeriasta, mutta jopa 71,1 % tutkimukseen osallistuneista 

ilmoitti syöneensä ainakin yhtä korkean listeriariskin elintarviketta  (Xu ym. 2017). 

Australiassa raskaana oleville naisille tehdyssä kyselytutkimuksessa lähes puolet tutkimukseen 

vastanneista naisista oli saanut tietoa listeriaan liittyen, ja heistä vain 13 % osasi määrittää 

oikein kyselyssä luetellut elintarvikkeet listeriariskielintarvikkeiksi (Bondarianzadeh ym. 

2007). Bondarianzadehin ym. (2007) tutkimuksessa havaittiin myös, että 57 %:lla vastaajista 

oli vaillinainen tietämys elintarvikkeista, joissa on korkea listeriariski, ja että jopa 25 % söi 

tällaisia ruokia melko useastikin. 

 

On havaittu, että vaikka raskaana oleva nainen tiedostaisi pastöroimattomien maitotuotteiden 

listeriariskin, eivät he välttämättä tiedosta esim. valmiiksi syötäväksi tarkoitettujen eineksien 

olevan myös listeriariskielintarvikkeita  (Ogunmodede ym. 2005). Ogunmodeden ym. (2005) 

tutkimuksessa alle 30 % naisista tiesi, että listeriaa voi esiintyä leikkeleissä, pehmeissä 

juustoissa ja pastöroimattomissa maitotuotteissa, ja alle 20 % todella vältti syömästä leikkeleitä 

ja valmiiksi syötäväksi tarkoitettuja eineksiä raskaana ollessaan. Bondarianzadehin ym. (2007) 

mukaan monilla raskaana olevilla naisilla ei ole tietoa, mikä määrittää korkean listeriariskin 

ruoan, esimerkiksi monelle naiselle kinkun ja valmiiden salaattien listeriariski voi olla uusi asia. 

Bondarianzadehin ym. (2007) mukaan tämä voi olla varsin merkittävää, sillä ihmiset syövät 

melko paljon kylmiä leikkeleitä ja valmiita salaatteja verrattuna moniin muihin 

listeriariskielintarvikkeisiin. Tutkimuksessa myös havaittiin, että naiset, jotka saavat tietoa ja 

neuvontaa raskauden aikaisista turvallisista elintarvikkeista syövät turvallisempia 

elintarvikkeita raskauden aikana (Bondarianzadeh ym. 2007).  

 

Tutkimuksissa on myös havaittu, että raskaana olevan naisen iällä on vastaavuutta hänen 

tietoisuuteensa listeriasta ja riskielintarvikkeista. Louisianalaisessa tutkimuksessa havaittiin, 

että raskaana olevat naiset, jotka olivat iältään yli 26-vuotiaita, olivat selvästi tietoisempia 

listeriasta kuin 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat naiset  (Xu ym. 2017). Vastaavia havaintoja on 
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tehty myös Länsi-Australiassa tehdyssä tutkimuksessa, jossa havaittiin, että raskaana oleva 

nainen, joka ei ole kuullut listeriasta, on suuremmalla todennäköisyydellä nuorempi (≤ 29-

vuotias), kuin listeriasta kuullut odottava äiti  (Torvaldsen ym. 1999). Xun ym. (2017) sekä 

Torvaldsenin ym. (1999) ja Bondarianzadehin ym. (2007) tutkimuksissa havaittiin lisäksi, että 

huonomman koulutustason omaavat raskaana olevat naiset tietävät todennäköisesti huonommin 

listeriasta ja sen riskeistä. 

 

Listeriasta löytyy runsaasti informaatiota raskaana oleville naisille muun muassa internetistä 

eri organisaation ja valtion virastojen sivuilta, lisäksi olemassa on erilaisia lehtisiä sekä 

raskaana olevien naisten ruokavaliota käsitellään myös esimerkiksi neuvoloissa ja 

lääkärikäynneillä. Tietous leviää myös suusta suuhun esimerkiksi ystävien ja tuttavien kautta. 

Tutkimuksissa on havaittu, että suurin osa yhdysvaltalaisista raskaana olevista naisista, joilla 

on tietämystä listerioosista, on oppinut taudista terveydenhuollon kautta  (Ogunmodede ym. 

2005). Muita merkittäviä lähteitä tietoisuudelle listeriasta ja sen riskeistä saman tutkimuksen 

mukaan ovat muun muassa terveystiedon oppitunnit, aikakauslehdet, lapsen saamista 

käsittelevä kirjallisuus sekä televisio. Sen sijaan valtion virastoja ei pidetty merkittävinä tiedon 

lähteinä. Myös Bondanrianzadehin ym. (2007) tutkimuksessa todettiin, että lääketieteen 

ammattilaiset, mukaan lukien lääkärit ja kätilöt, olivat raskaana olevien äitien mielestä paras 

tiedon lähde. Vaikka ihmiset etsivätkin runsaasti terveyttä koskevaa tietoutta netistä, vain 20 % 

yhdysvaltalaisista ihmisistä hakee ruoan turvallisuutta koskevaa tietoutta hallinnon 

verkkosivuilta  (Nan ym. 2017). Terveydenhuollon kautta tapahtuva odottavien äitien 

valistaminen listeriariskeistä omaa kuitenkin omat ongelmansa. Australiassa kätilöille tehdyssä 

kyselytutkimuksessa kätilöt kokivat, että raskaana olevat henkilöt eivät pitäneet ruokavalioon 

liittyviä terveysriskejä kovinkaan merkittävinä  (Bondarianzadeh ym. 2011). Samassa 

tutkimuksessa havaittiin, että terveydenhuollon henkilökunnalla voi olla myös oma 

muovautunut käsityksensä, mitkä elintarvikkeet ovat heidän mielestään todellisia 

riskielintarvikkeita, ja he saattavat käydä lävitse vain osan korkean riskin elintarvikkeista tai 

käyttää näille yleisnimityksiä käymättä tarkemmin yksityiskohtia läpi. Lisäksi ajan ja 

koulutusmateriaalien puute voivat heikentää valistamisen tehoa (Bondarianzadeh ym. 2011). 

 

On myös tärkeää huomata, että raskaana olevan henkilön normaaleilla syömistottumuksilla on 

merkittävä vaikutus myös raskauden aikaiseen ruokavalioon, esimerkiksi Bondarianzadehin 

ym. (2007) tutkimuksessa havaittiin, että vaikka suuri osa kyselyyn vastanneista naisista ei 

pitänyt kylmäsavustettua lohta riskielintarvikkeena listerialle, vain pieni osa heistä todella söi 
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sitä raskauden aikana. Syynä todennäköisesti on, että he eivät normaalistikaan syö sitä. 

Tutkimuksessa kysyttiin myös, syövätkö raskaana olevat naiset korkean listeriariskin ruokia, 

koska ne vain maistuvat niin hyvältä ja olisi vaikea olla ilman, mutta suurin osa naisista vastasi 

tähän kieltävästi. Naisten syömistottumuksilla vaikuttaa olevan merkitystä, sillä esimerkiksi 

Ranskassa tehdyssä tutkimuksessa 80 % raskaana olevista naisista ennen listerioosidiagnoosin 

saamista oli syönyt vähintään yhtä korkean listerioosiriskin omaavaa elintarviketta, kuten 

pateita ja savustettua lohta, vaikka he olivatkin raskaana, vaikka heillä olikin mahdollisuus 

saada neuvontaa ruokavaliosuosituksista (Girard ym. 2014). Lounais-Ranskassa raskaana 

olevat äidit ilmoittivat syövänsä eniten listerioosiriskielintarvikkeita, tällä alueella 

listerioositapauksia on maassa eniten. Alueelle tyypillisiä riskielintarvikkeita ovat rillette-

tyyppiset pateet ja Pyreneiden alueen juustot sekä kypsentämätön liha. 

 

Listeriatapausten taustalla voivat olla myös ruoan vääränlaiset säilytys- ja käyttötavat. (Evans 

ja Redmond 2014) ovat todenneet, että vaikka kuluttajat tiedostavatkin viimeisten käyttöpäivien 

merkintöjen olevan tärkeä tiedonlähde siitä, onko elintarviketta enää turvallista syödä, eivät 

kuluttajat välttämättä noudata näitä päivämääriä. Lisäksi heidän tutkimuksessaan todettiin, että 

kuluttajien jääkaappien lämpötilat voivat olla aivan liian korkeita, ja kuluttajat myös usein 

säilövät listeriariskin omaavia elintarvikkeita liian pitkään ennen syömistä. Nämä kaikki asiat 

altistavat myös henkilön riskille sairastua listerioosiin. On varsin todennäköistä, että normaalin 

perusterveen kuluttajan lisäksi myös raskaana oleva henkilö voi tehdä nämä samat virheet, ja 

altistua siten listerioosille (Evans ja Redmond 2014). Allerberger ja Huhulescu (2015) on 

pohtivat, onko henkilön tulotasolla tekemistä listerioosiriskin kanssa, esimerkiksi vähävarainen 

henkilö saattaa säilyttää ruokia pidempään kuin viimeiseen käyttöpäivään tai hänellä ei 

välttämättä ole mahdollista säilyttää ruokia jääkaapissa. Muun muassa Englannin köyhillä 

seuduilla ihmiset ostavat ruokansa todennäköisemmin pienistä elintarvikehuoneistoista, missä 

hygieniastandardit eivät välttämättä ole samaa tasoa suurten liikkeiden kanssa, ja siten 

listerioosiriskikin voi olla suurempi (Allerberger ja Huhulescu 2015). 

 

Raskaana olevien naisten tietoisuuden lisääminen listerian riskeistä ja etenkin elintarvikkeista, 

joissa sitä voi esiintyä, olisi erittäin tärkeää. Tietoisuuden lisäämiseen tarkoitetun 

koulutusmateriaalin tulisi Xu ym. (2017) mukaan korostaa etenkin korkean listeriariskin 

omaavien ruokien välttämistä sekä ruoan turvallista käsittelyä listerioosiriskin vähentämiseksi. 

Girard ym. (2014) mukaan Ranskassa raskaudenaikaista listerioosi oli vähemmän niillä 
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seuduilla, missä myös toksoplasmoosia oli vähemmän. Tämä voi johtua alueiden välisissä 

eroista listerioosin ja toksoplasmoosin ehkäisyn suhteen. Girard ym. (2014) mukaan raskaana 

olevien henkilöiden tiedottaminen ruokavaliosuosituksista voisi auttaa ehkäisemään 

listerioositartuntoja, ja siten vähentämään muun muassa listerioosista johtuvia sikiön 

menetyksiä. Saksassa verimakkaroiden avulla levinneessä listerioosiepidemiassa arvioitiin, että 

ruokavaliosuosituksilla oli todella ollut merkitystä raskaana olevien naisten sairastuvuuteen 

epidemian aikana  (Halbedel ym. 2020). Halbedel ym. (2020) arvioivat, että normaalisti 

sairastuvuus listerioosiin raskaana olevilla naisilla on 7 % luokkaa, kun taas 

verimakkaraepidemiassa sairastuvuus oli vain 0,8 %. Ruokavaliosuosituksilla voi siis todella 

olla merkitystä sairastuvuuden kannalta.  
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3 POHDINTA 

Raskaana olevien henkilöiden ruokavaliosuositukset vaihtelevat maakohtaisesti. Vältettäväksi 

listatut elintarvikkeet ovat usein paikallisissa epidemioissa tunnistettuja välittäjäelintarvikkeita, 

tai elintarvikkeita tai niiden raaka-aineita, joista kyseisen maan seurantatutkimuksissa on 

todettu listeriaa toistuvasti. Yhteneväisyyksiä on havaittavissa etenkin pastöroimattomien 

maitotuotteiden kohdalla, kaikkien tässä kirjallisuuskatsauksessa tutkittujen maiden 

ruokavaliosuosituksissa raakamaitotuotteita pidetään riskielintarvikkeina listerian suhteen 

(Government of Canada 2016, Ministry for Primary Industries 2016, THL 2020a, U.S. 

Department of Health ja Human Services 2020, The Department of Health 2020, NHS 2020, 

Livsmedelsverket 2021a). Lähes samaa on havaittavissa kalatuotteiden kohdalla, useassa 

maassa raaka, graavattu tai kylmäsavustettu lohi on mainittu listeriariskielintarvikkeiden 

kohdalla. Kirjallisuuskatsauksessa mainituista maista ainoastaan Ruotsi  (Livsmedelsverket 

2021a) on eri linjalla muiden maiden kanssa esimerkiksi sushin ja kylmäsavustetun kalan 

syömisestä. Kun muut maat pääasiallisesti kieltävät tällaiset kalatuotteet kokonaan, 

ruotsalaisissa suosituksissa sushia, graavattua sekä kylmäsavustettua kalaa voi syödä, kunhan 

se on tuoretta. Ruotsin ohjeistus perustuu ajatukseen siitä, että kalan syönti kahdesta kolmeen 

kertaan viikossa on hyväksi odottavalle äidille (Livsmedelsverket 2008). Useimpien maiden 

rajoitukset liittyen tällaisten kypsentämättömien kalatuotteiden syömiseen ovat varsin 

perusteltuja, sillä L. monocytogenestä esiintyy paljon kalatuotteissa (Farber 1991), sekä 

Euroopassa on ollut useampi epidemia liittyen esimerkiksi kylmäsavustettuun loheen ja 

kirjoloheen, joissa ei kuitenkaan raportoidusti ole sairastunut raskaana olevia henkilöitä 

(Miettinen ym. 1999b, European Food Safety Authority ja European Centre for Disease 

Prevention and Control 2018).  

 

Muiden tässä kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyjen maiden suositukset pääosin kieltävät 

raskaana olevilta henkilöiltä sellaisenaan syötävien lihatuotteiden, kuten leikkeleiden sekä 

pateiden ja levitteiden käytön kokonaan, ellei niitä kuumenneta, mutta sen sijaan Suomi 

(Ruokavirasto 2020) ja Ruotsi (Livsmedelsverket 2021a) ovat antaneet näiden elintarvikkeiden 

nauttimisen suhteen lievempiä ohjeistuksia. Ruotsalaisten (Livsmedelsverket 2021a) 

ohjeistusten mukaan leikkeleet ja pateet ovat riskielintarvikkeita oltuaan pakattua viikon, 

Suomessa (Ruokavirasto 2020) vastaavasti ne ovat riskielintarvikkeita vasta nautittuna lähellä 

viimeistä käyttöpäivää. Euroopassa (Kvistholm Jensen ym. 2016, Gelbíčová ym. 2018) ja 

Pohjois-Amerikassa (Gottlieb ym. 2006, Currie ym. 2015) on kuitenkin ollut useampi 
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leikkeleiden ja siivutettujen lihavalmisteiden aiheuttama listerioosiepidemia, joten leikkeleet 

ovat olleet välittäjäelintarvikkeena. Kramarenko ym. (2016) tutkimuksessa havaittiin, että 

virolaisissa sellaisenaan syötäväksi tarkoitetuissa liha- ja kalatuotteissa vain 1,6 % sisälsi 

lähellä viimeistä myyntipäivää 10-100 pmy/g L. monocytogenestä, pitoisuudet olivat siten 

varsin alhaisia. Kuitenkin, kuten Yhdysvalloissa 2015 jäätelöepidemiassa havaittiin, jo erittäin 

pienet määrät L. monocytogenestä voivat aiheuttaa listerioosin heikon vastustuskyvyn 

omaavilla henkilöillä (Pouillot ym. 2016). On siis syytä pohtia, ovatko Suomen ja Ruotsin 

linjaukset sellaisenaan syötäville lihatuotteille täysin riittävät. 

 

Etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana on tunnistettu uusia välittäjäelintarvikkeita, joita 

aikaisemmin ei välttämättä ole edes huomioitu potentiaalisina riskituotteina. Esimerkiksi 

jäätelö nousi varsin epätodennäköisestä riskituotteesta listerian välittäjäelintarvikkeeksi vuoden 

2015 Yhdysvalloissa tapahtuneen epidemian myötä (Chen ym. 2016). Kuitenkin jäätelötuotteet 

olivat yllättäen listattu vain kahden maan, Uuden-Seelannin (Ministry for Primary Industries 

2016) ja Australian (The Department of Health 2020) suosituksissa riskielintarvikkeiksi 

listerian suhteen, ja näissäkin suosituksissa oli mainittu nimenomaan vain pehmytjäätelöt. 

Lisäksi vektorielintarvikkeiksi epätyypilliset verkkomelonit aiheuttivat listerioosiepidemiat 

Yhdysvalloissa vuonna 2011 (McCollum ym. 2013) sekä Australiassa vuonna 2018 (Das 2019), 

ja ne ovat nykyään kolmen maan, Ruotsin (Livsmedelsverket 2021b), Yhdysvaltojen (Centers 

for Disease Control and Prevention 2019) ja Australian (The Department of Health 2020)  

riskielintarvikkeiden listoilla mainittuina. Suomen Ruokaviraston (2020) listauksessa sen sijaan 

ei jäätelöä tai meloneja ole mainittu. Suomalaisia suosituksia voisi olla syytä päivittää, 

vähintäänkin mainitsemalla, että muun muassa melonit ja jäätelöt voivat myös potentiaalisesti 

sisältää listeriaa, sekä antamalla tarkempia ohjeistuksia esimerkiksi viipaloidun melonin 

säilyvyydestä, kuten Ruotsissa (Livsmedelsverket 2021a) on tehty. 

 

Yksittäisten maiden ruokavaliosuosituksissa on havaittavissa tuotteita, joita muut maat eivät 

välttämättä ole lainkaan listanneet, vaikka ne ovatkin aiheuttaneet paikallisia 

listeriaepidemioita. Esimerkiksi Australian suosituksissa on mainittu raa’at sienet (The 

Department of Health 2020), ja viimeisen myyntipäivänsä ohittaneiden sienien aiheuttama laaja 

listerioosiepidemia todettiin Yhdysvalloissa vuonna 2020  (U.S. Food and Drug Administration 

2020). Uuden-Seelannin suosituksissa mainitut hummuslevitteet (Ministry for Primary 

Industries 2016) on kuitenkin mainittu jo ennen kuin Tanskassa tapahtui hummuksen 

välityksellä levinnyt pieni listerioosiepidemia  (Fødevarestyrelsen 2021). On aihetta pohtia, 



42 

 

voisiko hummuksen välityksellä olla tapahtunut tieteellisessä julkaisussa raportoimaton 

listerioosiepidemia jo aiemmin. 

 

Suomalainen perinneruoka ja siten Suomen suosituksissa nimenomaan mainittu lihahyytelö 

(Ruokavirasto 2020) on myös todellinen riskielintarvike, sillä esimerkiksi vuonna 2012 

Suomessa ilmeni koko maan laajuinen lihahyytelön välityksellä levinnyt listerioosiepidemia 

(Jacks ym. 2016). Todellisuudessa listeriariskin omaavia elintarvikkeita on selvästi 

enemmänkin, kuin mitä esimerkiksi Ruokaviraston (2020) listaus riskielintarvikkeista 

mainitsee. Näiden tuotteiden osalta suositusten päivittämistä voi olla syytä miettiä, etenkin, jos 

tulevaisuudessa tällaisten tuotteiden aiheuttamia epidemioita havaitaan enemmän. 

 

Koska listerioosi on vakava sairaus raskaana olevalle henkilölle ja etenkin sikiölle, ei ole 

ollenkaan liioiteltua olla varuillaan sen suhteen, mitä raskauden aikana syö. Kuten useammassa 

tutkimuksessa on havaittu, on riskiryhmäläiselle listerian infektiivinen annos huomattavasti 

pienempi, kuin terveelle henkilölle; epidemioiden yhteydessä infektiivisen annoksen on 

arvioitu olevan riskiryhmäläiselle jopa huomattavasti alle 100 pmy/g (Lyytikäinen ym. 2000, 

Pouillot ym. 2016). Kun vielä otetaan huomioon, mikä on Euroopan komission asetuksessa 

2073/2005 kirjattu raja sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden korkeimmaksi sallituksi L. 

monocytogeneksen pitoisuudelle, eli 100 pmy/g, on syytä miettiä, onko raskaana olevan 

henkilön edes turvallista syödä sellaisenaan syötäviä elintarvikkeita. Kuitenkin Ruokaviraston 

(2020) mukaan tällaiset tuotteet, kuten leikkeleet, valmissalaatit ja -voileivät, ovat turvallisia 

myös riskiryhmille niin kauan kuin niitä ei syö lähellä niiden viimeistä käyttöpäivää. 

  

On kuitenkin myös muistettava, että riskiryhmäläisten ruokavaliota ei voi liikaa rajoittaa vain 

mahdollisen listerioosiriskin vuoksi, sillä ravinnon tulee olla myös riittävän monipuolista. 

Esimerkiksi sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriön vähentämiseksi tärkeää folaattia 

saadaan muun muassa tummanvihreistä kasviksista, palkokasveista, hedelmistä ja marjoista 

(THL 2020b). Myös esimerkiksi lihatuotteista saatava B12-vitamiinin puutostila voi aiheuttaa 

hermoston kehityshäiriöitä sikiöille (Molloy ym. 2008). Siksi on syytä myös tarkkaan pohtia, 

kuinka paljon kieltoja ja rajoituksia voidaan asettaa, ettei odottavien äitien ravinto muuttuisi 

liian yksipuoliseksi ja siten myös sikiön kehitystä heikentäväksi. 

 

Ruoan käsittelyä ja säilytystä koskevat ohjeistukset olivat useimmissa maissa hyvin lähellä 

toisiaan. Kaikissa maissa ohjeistettiin ruoan kypsentämisestä höyryävän kuumaksi 
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(Government of Canada 2016, Ministry for Primary Industries 2016, THL 2020a, U.S. 

Department of Health ja Human Services 2020, The Department of Health 2020, NHS 2020, 

Livsmedelsverket 2021a). Kanada erosi muista maista eniten siten, että kanadalaisissa 

ohjeistuksissa ei ollenkaan mainittu vihanneksia ja hedelmiä mahdollisina listerian lähteinä, 

eikä niiden käsittelystäkään mainittu mitään (Government of Canada 2016). Eniten eroja 

ohjeistuksissa oli havaittavissa jääkaapin lämpötilan säätämisestä riittävän matalaksi sekä 

viimeisen käyttöpäivän huomioimisesta, esimerkiksi Uuden-Seelannin (Health Navigator 

2019) ja Kanadan (Government of Canada 2016) suosituksissa ei mainittu erikseen 

kummastakaan näistä. Tämä voi johtua siitä, että tällaisia asioita pidetään melko itsestään 

selvinä ruoan hygieenisen säilyttämisen kannalta, eikä siten välttämättä nähdä tarpeelliseksi 

mainita näistä erikseen. Kuitenkin Evansin ja Redmondin (2014) tutkimuksissa havaittiin, että 

kuluttajat eivät välttämättä noudata viimeisiä käyttöpäiviä, heidän jääkaappiensa lämpötilat 

voivat olla aivan liian korkeita listeriariskielintarvikkeille, sekä kuluttajat usein säilövät 

riskielintarvikkeita liian pitkään ennen niiden syömistä. Tällaisten asioiden mainitseminen 

suositusten yhteydessä ei siis liene turhaa itsestään selvyyksien toistamista, vaan ennemminkin 

tarpeellista muistuttamista. 

 

On arvioitu, että raskaana olevat henkilöt ja sikiöt kattavat listerioositapauksista 16–27 % 

(Lopes-Luz ym. 2021). Suomessa vuosina 2006–2020 listeriaan sairastui yhteensä varmistetusti 

886 henkilöä, joista 12 oli raskaana olevia naisia (THL 2021). Taudin ilmaantuvuus oli raskaana 

olevilla naisilla siis 1,35 % eli huomattavasti vähemmän, kuin mitä kirjallisuuden mukaan 

esiintyvyys voisi olla. Kaikki raskaana olevien henkilöiden listerioositapaukset eivät tule ilmi 

Suomessa eikä ulkomailla Listerioosi voi aiheuttaa vain lieviä flunssankaltaisia oireita 

odottavalle äidille ja L. monocytogeneksen aiheuttama abortti voi tapahtua jo alkuraskaudesta, 

eikä abortin aiheuttajaa välttämättä varmisteta tai yhdistetä flunssankaltaiseen oireiluun ja 

listeriaan.  

 

Ottaen huomioon, että suomalaisessa väestössä raskaana olevien naisten varmistetut 

listerioositapaukset ovat varsin alhaisella tasolla, voidaan pohtia, vaikuttavatko suomalaiset 

ruokavaliosuositukset ja neuvolaohjeet siihen, että esiintyvyys on näin alhainen. Ogunmodeden 

ym. (2005) tutkimuksessa havaittiin, että valtion virastoja ei pidetty merkittävinä lähteinä 

listeriasta saadulle tiedolle, mutta sen sijaan Bondanrianzadehin ym. (2007) tutkimuksessa 

lääketieteen ammattilaisten todettiin olevan odottavien äitien mielestä paras tiedon lähde 

listerioosista. Suomessa on kattava neuvolajärjestelmä, jonka kautta äidit saavat neuvoja ja 
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terveydenhuoltoa raskauden aikana. Neuvoloiden kautta odottavat äidit voivat myös saada lisää 

informaatiota esimerkiksi odotuksen aikana sallittavista elintarvikkeista, millä lienee 

merkitystä suomalaisten odottavien äitien alhaisen listerioosi-esiintyvyyden kanssa. Raskauden 

aikaisia listerioositartuntoja tuskin silti kyetään kokonaan estämään pelkästään ohjeistuksilla, 

sillä vahinkoja sattuu aina. Esimerkiksi listeriariskin omaavia elintarvikkeita saatetaan 

epähuomiossa säilöä liian pitkään ennen syömistä, vaikka asiasta varoitettaisiin. Aihe vaatii 

kuitenkin lisää tutkimusta, muun muassa miten suomalaisen neuvolajärjestelmän antama 

informaatio raskaana oleville henkilöille lisää heidän tietoisuuttaan listeriasta, ja miten se 

vaikuttaa heidän ruokailutottumuksiinsa.  
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