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Tuotantoeläinten levittämät
suolistoinfektiot
• Suomessa yleisimpiä tuotantoeläimistä leviäviä suolistoinfektioita ovat kampylobakterioosi, salmonelloosi,
kryptosporidioosi ja EHEC- sekä listeriainfektiot.
• Niiden ilmaantuvuus on viime vuosina kasvanut salmonellainfektioita lukuun ottamatta. Osin tätä selittää
diagnostisten testien kehittyminen.
• Käsihygienia ja elintarvikehygienia ovat tautien torjunnassa avainasemassa.
• Hoidettaessa zoonoosipotilasta, jolla on yhteys tuotantoeläimiin, on hyvä olla yhteydessä virkaeläinlääkäriin.
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Eläimet voivat kantaa suolistossaan useita mikrobeja, jotka ovat ihmiselle merkittäviä taudinaiheuttajia. Käsittelemme tässä sellaisia ihmisten yleisimpiä suolistoinfektioita, jotka voivat
tarttua naudoista, sioista ja siipikarjasta.
Kampylobakterioosi

Kampylobakteerit ovat itiöttömiä, gramnegatiivisia bakteereita, ne ovat sopeutuneet elämään
oloissa, joissa happea on vähemmän kuin ilmassa (1). Erityisesti lintujen mutta myös nisäkkäiden suoliston limakalvo on lämpökestoisille kampylobakteereille hyvä kasvuympäristö.
Ne eivät pysty lisääntymään alle 30 ˚C:ssa (2) eivätkä lisäänny suoliston ulkopuolella.
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Kampylobakterioosi on Suomessa yleisin raportoitu suolistoinfektio: tapauksia ilmoitetaan
vuosittain yli 4 000 (3) (kuvio 1). Ihmisille suolisto-oireita aiheuttavista kampylobakteereista
tärkein on Campylobacter jejuni, toiseksi yleisin on C. coli. Eniten tapauksia ilmoitetaan heinä-elokuussa.
Tietoa tartuntaa edeltävästä ulkomaanmatkasta on kerätty Tartuntatautirekisteriin vuodesta
2004 lähtien, mutta tieto ei ole kattavaa. Kotimaisten tartuntojen määrä on lisääntynyt vuodesta 2010 lähtien, eikä syytä tiedetä. Vuosina
2011–13 Suomessa todettiin viisi kampylobakteerin aiheuttamaa elintarvike- tai vesivälitteistä
epidemiaa, joissa sairastui 57 henkilöä (4).
Kampylobakteerit ovat yleisiä lintujen ja ni-

säkkäiden suolistossa (5). Ihmisille tautia ai
heuttavat kampylobakteerit eivät yleensä aiheuta sairautta eläimille. Siipikarjaa pidetään C. jejunin tärkeimpänä varastona. Kampylobakteerin saastuttamien broileriteuraserien osuus on
suurin loppukesästä. C. jejuni on naudoilla
yleisin kampylobakteerilaji, sioilla C. coli.
Suomalaisissa tuotantoeläimissä kampylobakteerit ovat yleisiä, mutta niitä esiintyy vähemmän kuin useimmissa muissa maissa.
Kampylobakteerin esiintymistä suomalaisessa
siipikarjassa on seurattu järjestelmällisesti vuodesta 2004 osana teurastamojen omavalvontaa.
Pienikin määrä kampylobakteereita riittää aiheuttamaan ihmiselle infektion. Taudin itämisaika on 1–7 vuorokautta. Tyypillisiä oireita ovat
akuutti ripuli, vatsakivut ja kuume (1). Merkittävimpiä jälkitauteja ovat reaktiivinen niveltulehdus, Guillan–Barrén oireyhtymä ja ärtyvän
suolen oireyhtymä.
Ihminen saa tartunnan yleisimmin elintarvikkeen tai veden välityksellä tai suorassa kosketuksessa eläimeen (4). Tartunnan alkuperä
on ihmisen tai eläimen uloste. Elintarvikevälitteisiä tartuntoja aiheuttavat mm. saastunut raaka-aine, ristikontaminaatio, infektiota kantava
työntekijä ja riittämätön kuumennus. Kampylobakteerit tuhoutuvat 10 minuutissa 60 asteeseen kuumennettaessa.
Kampylobakteeria on tavattu siipikarjanlihassa, pastöroimattomassa maidossa ja vedessä (2).
Maitoon sitä voi joutua lypsyn yhteydessä. Tuoreet vihannekset ja marjat voivat saastua kasteluveden välityksellä. Tartunta pintaveden välityksellä on mahdollinen. Torjuntatoimien tehostamiseksi tarvitaan lisää tietoa infektioiden
lähteistä ja tartuntareiteistä.
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Kuvio 1.

Kampylobakteeri- ja salmonellainfektioiden ilmaantuvuus Suomessa
Kaikki Tartuntatautirekisteriin ilmoitetut tapaukset, mukaan lukien ulkomailla saadut infektiot (39).
Ilmaantuvuus / 100 000 as.
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Vuosi

Kampylobakteerit kuuluvat Tartuntatautirekisteriin ilmoitettaviin mikrobilöydöksiin (6)
(taulukko 1). Bakteerikantoja ei rutiininomaisesti toimiteta THL:n referenssilaboratorioon
tyypitettäväksi eikä THL seuraa kampylobakteeri-infektioiden esiintymistä rekisteristä
ajantasaisesti. Paikalliset terveydenhuollon
ammattilaiset ovat avainasemassa epidemioiden havaitsemisessa ja torjunnassa. Epidemiatilanteissa THL voi tyypittää potilaiden kampylobakteerikantoja.
Enterohemorraginen
Escherichia coli -infektio

Enterohemorraginen Escherichia coli (EHEC)
kuuluu ns. ripuli-E. coleihin. EHEC:n taudinaiheuttamiskyky aiheutuu shigatoksiinia tuottavasta stx1- tai stx2-geenistä. Lisäksi EHEC:llä
voi olla intimiinia tuottava eae-geeni, joka liittyy
vaikeampiin taudinkuviin (7). EHEC:n serotyyppejä tunnetaan yli 400, ja yleisimmin ihmisille tautia aiheuttaa O157:H7. Muita yleisiä serotyyppejä ovat O26, O103, O111 ja O145 (8).
EHEC-tapauksia on todettu Suomessa viime
vuosina 64–144 vuodessa, ja tapausten ilmaantuvuus on kasvussa (kuvio 2). Suurin ilmaantuvuus oli vuonna 2016, jolloin pääkaupunkiseudulla todettiin saastuneesta rukolasta alkunsa
saanut epidemia (3,9).
EHEC on osa märehtijöiden suolen normaaliflooraa eikä yleensä aiheuta eläimelle tautia. Tärkeimpänä varastona pidetään nautakarjaa. Vuo-

desta 2004 alkaen EHEC O157 -bakteerin esiintymistä suomalaisissa teurasnaudoissa on seurattu
osana teurastamoiden omavalvontaa. Bakteeria on
löytynyt 0,5–3,0 %:lta tutkituista teurasnaudoista,
eniten kesä-elokuussa. Vuoden 2011 jälkeen esiintyvyys teurasnaudoilla on lisääntynyt (10).
Ihmiselle EHEC on patogeeni. Tavanomaisen gastroenteriitin lisäksi se voi aiheuttaa vaikean taudinkuvan, johon liittyy veriripuli (7).
Hankalin komplikaatio on hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (HUS), johon liittyvät mikroangiopaattinen hemolyyttinen anemia, munuaisvaurio ja trombosytopenia. Alttiita ovat etenkin
alle 5-vuotiaat lapset, vanhukset ja immuunipuutteiset.
EHEC tarttuu ihmiseen eläimen tai ihmisen
ulosteen saastuttaman elintarvikkeen, juomaveden tai uimaveden välityksellä, fekaali-oraalitartuntana käsien välityksellä tai suorassa eläinkontaktissa. Raaka liha, pastöroimattomat maitotuotteet ja saastuneet vihannekset ovat yleisimpiä tartunnan lähteitä (11,12).
EHEC kuuluu yleisvaarallisiin tartuntatauteihin, joista tehdään ilmoitus THL:lle (6). Jokaisesta Suomessa tartunnan saaneesta potilaasta
kerätään tietoa tartunnanaiheuttajan kartoittamiseksi. Mikäli EHEC-infektioon liittyy yhteys
nautojen, lampaiden tai vuohien pitopaikkaan,
karja tutkitaan (taulukko 1). THL:n toimenpideohjetta päivitetään parhaillaan, sillä uusien
diagnostisten menetelmien käyttöönoton vuoksi lieviä EHEC-infektioita tunnistetaan aiempaa
merkittävästi enemmän.
Listerioosi

Listeria monocytogenes on grampositiivinen
sauvabakteeri, jota voidaan eristää nisäkkäistä,
linnuista, kaloista, kasveista ja maaperästä. Se
on Listeria-suvun lajeista ainoa merkittävä patogeeni ihmiselle.
Vuodesta 2009 alkaen listerioosi on lisääntynyt Suomessa (kuvio 2). Vuonna 2017 ilmoitettiin 91 tapausta (3). Syytä tapausten lisääntymiseen ei tiedetä, mutta todennäköisesti eliniän
pidentyessä listerioosille alttiiden määrä lisääntyy. Epidemiaselvityksissä listerioosin lähteiksi
on todettu mm. kylmäsavustetut ja graavisuolatut kalat ja lihahyytelö (13,14). Vuodesta 2016 alkaen Suomessa on todettu aiempaa enemmän
L. monocytogenes -seroryhmän IVb MLST-tyypin 6 aiheuttamia infektioita; tätä listeriakantaa
löydettiin myös pakastemaissista (15).
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Taulukko 1.

Tartuntatautien ilmoittaminen ja torjuntatoimet

1
2

Tartuntatauti

Yleisin tartuntareitti

Tartuntatauti
luokitus (40)

Lääkäri tekee
tartuntatautiilmoituksen (40)

Kampylo
bakterioosi

Saastunut elintarvike
tai vesi, suora kontakti
tuotantoeläimiin

Muu ilmoitettava
mikrobilöydös

EHEC-infektio

Saastunut elintarvike
tai vesi, suora kontakti
tuotantoeläimiin

Yleisvaarallinen
tartuntatauti

X

Listerioosi

Saastunut elintarvike,
etenkin pitkään
kylmässä säilytettävät
valmisteet

Valvottava
tartuntatauti

X

Salmonelloosi2

Saastunut elintarvike,
suora kontakti
tuotantoeläimiin

Yleisvaarallinen
tartuntatauti

Kryptos
poridioosi

Saastunut elintarvike
tai vesi, suora kontakti
tuotantoeläimiin

Muu ilmoitettava
mikrobilöydös

Ilmoitetaan
kunnan virkaeläinlääkärille1 (40)

Torjuntatoimissa
huomioitavaa
Epidemiatilanteessa
yhteys THL:n tyypitystutkimuksen mahdollistamiseksi

X

THL:n toimenpideohje
torjuntatoimista (41)
Yhteys paikalliseen
ympäristöterveydenhuoltoon. Potilan suostumuksella terveystarkastaja
voi ottaa elintarvikenäytteitä listeriatutkimusta
varten potilaan kotona.

X

THL:n toimenpideohje
torjuntatoimista (27)
Epidemiatilanteessa
yhteys THL:n tyypitystutkimuksen mahdollistamiseksi

Kun sairastuneella kosketus tuotantoeläimiin kotimaassa
Muut kuin S. Typhi ja S. Paratyphi

Listerioosiin voivat sairastua kaikki tasalämpöiset eläimet. Märehtijöillä tartunnan lähde on
yleensä huonolaatuinen säilörehu. Lehmille L.
monocytogenes aiheuttaa yleisimmin utaretulehdusta, mutta infektio voi olla myös oireeton.
Se voi aiheuttaa eläimille neurologisia oireita tai
sikiön abortoitumisen. Tautitapauksia todetaan
eläimillä harvoin. Myös oireeton lehmä voi levittää bakteeria maitoon ja ulosteeseen (16).
Ihmisellä L. monocytogenes on merkittävä
taudinaiheuttaja vanhuksille, raskaana oleville
ja immuunipuutteisille. Se aiheuttaa influenssan kaltaista taudinkuvaa, veriviljelypositiivisia
infektioita ja keskushermostoinfektioita (17).
Raskausaikana se voi aiheuttaa sikiön infektion
ja keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen. Terveille aikuisille se voi aiheuttaa suolistooireita, mutta yleensä tartunta on oireeton. Itämisaika on pitkä, viikosta jopa kolmeen kuukauteen (18).
Ihminen saa tartunnan saastuneen elintarvikkeen välityksellä. Listeria lisääntyy monen-

laisissa pH- ja lämpötilaolosuhteissa, mm. jääkaapissa. Pastöroiminen ja kiehuvaksi kuumentaminen tuhoavat listerian, mutta tuotantoympäristö voi saastuttaa valmiin tuotteen kuumentamisen tai pastöroimisen jälkeen. Listeria
säilyy pakastetuissa ja kuivatuissa elintarvikkeissa jopa vuosia. Riskielintarvikkeita ovat
kuumentamatta syötävät tuotteet, joilla on pitkä
säilytysaika, kuten tyhjiöpakatut kalatuotteet.
Myös pastöroimaton maito ja siitä valmistetut
juustot, lihaleikkeleet, -suikaleet ja -pateet sekä
pakastevihannekset ovat riskielintarvikkeita. Sama listeriakanta voi säilyä tuotantolaitoksessa
vuosia saastuttaen tuotteita aika ajoin (19).
Listerioosi on valvottava tartuntatauti, josta
tehdään THL:lle tartuntatauti-ilmoitus (6). Kaikki listeriainfektioon sairastuneet haastatellaan
tartunnan lähteen arvioimiseksi. Koska liste
rioosiin sairastuneen kotoa voi löytyä taudin aiheuttanutta elintarviketta, tapauksesta on hyvä
olla yhteydessä paikalliseen ympäristöterveydenhuoltoon. Potilaan suostumuksella terveys-
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Kuvio 2.

EHEC-, listeria- ja Cryptosporidium-infektioiden ilmaantuvuus Suomessa
Kaikki Tartuntatautirekisteriin ilmoitetut tapaukset, mukaan lukien ulkomailla saadut infektiot (39).
Ilmaantuvuus / 100 000 as.
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Cryptosporidium

Vuosi

tarkastaja voi ottaa elintarvikenäytteitä listeriatutkimusta varten potilaan kotona (taulukko 1).
Salmonelloosi

Salmonellat ovat itiöttömiä gramnegatiivisia
bakteereita, jotka pystyvät lisääntymään monenlaisissa olosuhteissa (20). Salmonellaserotyyppejä tunnetaan yli 2 500, ja niiden taudinaiheuttamiskyky ja ympäristössä säilyminen vaihtelevat. Lavantautia ja pikkulavantautia aiheuttavia
serotyyppejä (S. Typhi ja S. Paratyphi) emme
käsittele tässä artikkelissa, koska ne ovat vain
ihmisen serotyyppejä.
Salmonellatapauksia raportoidaan Suomessa
vuosittain 1 500–2 000 (3), ja niistä valtaosa on
saatu ulkomailla. Tapausten kokonaismäärä on
vähentynyt viime vuosina (kuvio 1), mutta kotimaassa saatujen tartuntojen määrä on pysynyt
samalla tasolla (noin 300 tapausta/v). Kotimaisissa tartunnoissa yleisimpiä aiheuttajia ovat S.
enteritidis, ryhmä B ja S. Typhimurium. Suurin
osa näistä kannoista on ollut herkkiä testatuille
mikrobilääkkeille.
Nisäkkäät, linnut ja matelijat voivat toimia
salmonellan kantajina. Eläimillä tartunnat ovat
yleensä oireettomia (21). S. Typhimuriumin
faagityyppi 1 esiintyy kotoperäisenä Suomessa
eri eläinlajeilla (21). Faagityyppiä 41 löytyy lokeista ja faagityyppiä 40 pikkulinnuista, joista
se helposti tarttuu mm. lemmikkieläimiin.
Suomessa on seurattu salmonellan esiinty-

mistä tuotantoeläimissä vuodesta 1995 alkaen.
Suomalaisissa tuotantoeläimissä salmonellat
ovat harvinaisia. Ulkomaisia kasviperäisiä rehuaineita pidetään salmonellan kannalta riskialttiina. Valvomalla salmonellan esiintyvyyttä
eläinten rehuissa pyritään estämään bakteerin
pääsy elintarvikkeisiin ja ehkäisemään sekä ihmisten että eläinten tartuntoja.
Salmonellat voivat aiheuttaa suolisto- ja yleis
infektioita (20). Suoliston salmonellainfektion
yleisimmät oireet ovat ripuli ja kuume. Itämisaika on 6–72 tuntia ja ripulioireet kestävät 4–10
päivää. Muutamalle prosentille salmonellatartunnan saaneista kehittyy jälkitautina reaktiivinen niveltulehdus (22).
Salmonellatartunnan voi saada suorassa
kontaktissa tartuntaa kantavaan ihmiseen tai
eläimeen tai ulosteen likaaman ympäristön välityksellä (20). Suomessa se leviää tavallisimmin elintarvikkeiden välityksellä. Yleisimpiä
tartunnan lähteitä ovat ulkomaista alkuperää
olevat kasvikset, mm. idut, huonosti kypsennetty tai raaka liha ja pastöroimaton maito
(23–26). Maailmanlaajuisesti tärkeimpänä lähteenä pidetään kananmunia ja niistä valmistettuja tuotteita. Suomessa salmonellaa on todettu kananmunissa harvoin, ja munintakanalat
tutkitaan sen varalta 15 viikon välein (21).
Salmonelloosit luokitellaan yleisvaarallisiksi
tartuntataudeiksi ja kliininen laboratorio tekee
niistä tartuntatauti-ilmoituksen (6) (taulukko 1).
Vuoden 2017 alusta lähtien THL:n referenssilaboratorio on tyypittänyt vain kotimaisten ja invasiivisten tartuntojen salmonellakannat ja lisäksi
S. Typhi- tai S. Paratyphi -infektioiden kannat.
THL on päivittänyt toimenpideohjetta salmonellatartuntojen torjumiseksi vastaamaan tartuntatautilain säädöksiä. Riskityöksi luokitellaan pakkaamattomien kuumentamattomana
tarjoiltavien elintarvikkeiden käsittely ja maidonkäsittelytehtävät tuotantotilalla, joka toimittaa maitoa meijeriin tai tilajuustolaan, jossa
maitoa ei pastöroida (27).
Kryptosporidioosi

Kryptosporidit (Cryptosporidium spp.) ovat kokkideihin kuuluvia yksisoluisia alkueläimiä (28).
Merkittävin eläimistä ihmiseen tarttuva laji on
C. parvum, jota on erityisesti märehtijöillä mutta myös muilla eläinlajeilla. Samoja C. parvumin sekvenssityyppejä esiintyy Suomessa sekä
ihmisissä että eläimissä, ja ne kuuluvat maail-
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malla tunnettuihin zoonoottisiin tyyppeihin.
2000-luvun alussa kryptosporidioositapauksia
ilmoitettiin 4–18 vuosittain (29). Viime vuosina
tartuntojen määrä on yli kymmenkertaistunut
(3) (kuvio 2). Vuonna 2017 tartunnanlähteeksi
epäiltiin usein vasikkakontaktia. Raportoinnin
lisääntymistä voi osittain selittää diagnostiikan
muuttuminen. Suomessa kryptosporidioosiepidemioiden lähteitä ovat olleet ulkomaista alkuperää olevat salaatit (30,31).
Oireeton kryptosporidioositartunta on eläimillä tavallinen (32). Kliinisesti sairaat eläimet
ovat yleensä nuoria, ja tärkein oire on itsestään
rajoittuva ripuli. Kryptosporideja on Suomessa
todettu säännöllisesti vasikoiden sekä satunnaisesti lampaiden ja vuohien ulostenäytteistä.
Vuoden 2015 jälkeen vasikoiden C. parvum -ripuli on Suomessa lisääntynyt. Taudin yleistyminen lypsykarjoissa on työperäinen riskitekijä tiloilla, ja maatalouden työterveyshuolto tarvitsee
käytännönläheistä ohjeistusta tartuntojen ehkäisyyn ja diagnosointiin (33).
Ihmiselle kryptosporidioosi aiheuttaa yleensä
itsestään rajoittuvan ripulitaudin (34), oireina
vesiripuli, pahoinvointi ja vatsakivut. Taudin alkuvaiheessa voi olla kuumetta. Tartunta voi olla
oireeton. Gastroenteriittioireet kestävät keskimäärin 12 vrk. Immuunipuutteisilla taudinkuva voi olla vakava ja vaatii lääkehoitoa.
Ihminen saa Cryptosporidium-tartunnan
ulosteen välityksellä joko suorassa kontaktissa
tai ulosteella likaantuneiden elintarvikkeiden,
uimaveden tai juomaveden välityksellä. Kryptosporidien ulosteeseen erittyvä tartuntamuoto,
ookysta, on hyvin kestävä ympäristössä, ja tartunnan saaneet eläimet ja ihmiset erittävät sitä
suurina määrinä ulosteeseen.
Kliiniset laboratoriot ilmoittavat kryptosporidilöydökset Tartuntatautirekisteriin (6) (taulukko 1). Kryptosporideja ei tutkita THL:n laboratorioissa eikä THL seuraa taudin esiintymistä
ajantasaisesti. Paikalliset terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa epidemioiden
havaitsemisessa ja torjunnassa. Epidemiatilanteessa on hyvä olla yhteydessä THL:ään kryptosporidien tyypittämisen järjestämiseksi.

nin ja vaipanvaihdon jälkeen, tai kun on käsitelty kypsentämätöntä lihaa, raakoja vihanneksia
tai raakamaitoa, sekä aina ennen ruoan valmistamista ja ateriointia. Suolistoinfektioon sairastuneen kannattaa välttää ruoan valmistamista
muille. Oireisena ei pidä mennä töihin, oppilaitokseen tai päiväkotiin.
Liha on syytä kypsentää ja raa’at vihannekset
pestä huolellisesti ennen syömistä. Kypsentämätön liha tulee säilyttää erillään vihanneksista, kypsennetyistä ruoista ja valmisruoista. Ruoanvalmistusvälineet tulee pestä, kun niillä on
käsitelty kypsentämätöntä lihaa, raakoja vihanneksia tai raakamaitoa. Pintavettä ei pidä juoda
sellaisenaan, ja raakamaitoa ja siitä valmistettuja tuotteita kannattaa välttää.
Tuotantoeläintilalla tartuntoja voidaan lisäksi
ehkäistä käyttämällä tarvittaessa suojakäsineitä,
-esiliinoja, -päähineitä, visiireitä ja hengityksensuojaimia tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi ripuloivia eläimiä hoidettaessa.
Lopuksi

Tartuntojen torjunta

Tässä käsiteltyjen infektioiden ilmaantuvuus on
viime vuosina kasvanut, lukuun ottamatta salmonellainfektioita. Ainakin osittain ilmiö selittyy diagnostiikan muutoksilla. EHEC:n ja Cryptosporidiumin diagnostiikassa on otettu käyttöön aiempia menetelmiä herkempi nukleiinihapon osoitukseen perustuva testi, joka useissa
laboratoriossa kuuluu ulosteen mikrobiologiseen paneelitutkimukseen (36). Kampylobakteeri- ja salmonellainfektioiden diagnostiikassa
viljelyn rinnalle on tullut nukleiinihapon osoitukseen perustuva testaus, mutta näytteenoton
aiheet eivät liene muuttuneet merkittävästi.
Ilmaantuvuusluvut sisältävät kotimaisten tartuntojen lisäksi ulkomailla saadut infektiot.
Matkailun lisääntyminen voi siis selittää osan
tautitapausten lisääntymisestä (37).
Hyvinvointiin vaikuttaa väestön terveyden lisäksi eläinten ja ympäristön terveydentila – terveytemme on siis yhteinen (38). Lisäämällä tartuntataudeista vastaavien lääkärien ja eläinlääkärien yhteistyötä voidaan sekä ihmisten että
eläinten terveyteen vaikuttaa aiempaa paremmin. Zoonooseja epäillessään tai todetessaan viranomaisten tulee vaihtaa tietoja keskenään. ●

Eläimistä tarttuvia infektioita voidaan torjua hyvällä käsihygienialla (35). Kädet tulee pestä huolellisesti saippualla ja tarvittaessa desinfioida
eläinten tai niiden tilojen käsittelyn, WC-käyn-
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Livestock derived intestinal infections
Animal, environmental and human health are related to each other, which is the key idea behind the One Health
concept. Zoonoses are infections that can be transmitted between animals and humans. Zoonotic diseases
derived from livestock can cause significant occupational health risks to those working with animals.
Campylobacter is the most common intestinal pathogen reported in Finland. Most infections in humans
are caused by C. jejuni, for which poultry is the main reservoir. Infections are most often transmitted by
contaminated food or water, or in direct animal contact. Other significant livestock derived diseases in Finland
are Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC), Listeria monocytogenes and Cryptosporidium parvum. The
incidence of these diseases has increased during the last years in Finland. This can be partly explained by the
introduction of more sensitive microbiological tests. The number of STEC cases is significantly increasing in
Finland. The main reservoir for STEC is cattle, though sheep and goats can also be carriers. The yearly number
of L. monocytogenes cases is also going up. The long incubation period and the bacterium’s ability to survive in
wide temperature ranges cause challenges in the investigation of outbreaks. C. parvum is typically transmitted
from young cattle and causes watery diarrhoea. C. parvum oocysts are durable and can survive long in the
environment. The number of salmonella cases is decreasing in Finland, with most of the infections being
associated with travelling abroad. Salmonella bacteria are seldom found in Finnish cattle and poultry.
Hygienic measures are important in the prevention of these infections. Hand washing with soap is recommended
after contact with animals or their surroundings and after handling raw meat, unwashed vegetables or
unpasteurised milk. Particular care with hygiene should also be taken when preparing food.
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