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Laboratorier som utför undersökningar enligt hälsoskyddslagen

Metoder som ska användas vid undersökningar enligt hälsoskyddslagen
Denna anvisning är avsedd för laboratorier som utför undersökningar av
hushållsvatten, badvatten, simbassängsvatten och boendehälsa enligt
hälsoskyddslagen (763/1994) och bestämmelser som utfärdats med stöd
av denna. Denna anvisning ersätter Valviras tidigare anvisning 2/2014,
dnr 1215/06.10.01/2014.
Anvisningen redogör för de undersökningar som krävs i hälsoskyddslagen
och i bestämmelser som utfärdats med stöd av denna, de metoder som
ska användas vid undersökningarna, samt de krav som ställs på
metoderna. Dessutom ges anvisningar om matrisnamn som det
rekommenderas att ska användas i metoderna inom kompetensområden
som validerats eller ackrediterats av ackrediteringstjänsten FINAS (nedan
FINAS). Syftet med anvisningen är att samordna användningen av
nomenklaturen för de metoder och matriser som används i
undersökningar enligt hälsoskyddslagen i laboratoriernas egna dokument,
i Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) register över godkända laboratorier
och inom FINAS kompetensområde.
Bestämmelser om de undersökningar som avses i hälsoskyddslagen och
om de krav som ställs på dem finns i hälsoskyddslagen och i statsrådets
förordning (SrF) om laboratorier som utför undersökningar enligt
livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen (152/2015), samt
följande förordningar som utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet:
•
•
•
•
•
•

förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av
hushållsvatten (1352/2015, ändringsförordning 683/2017)1
förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av
hushållsvatten i små enheter (401/2001)
förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av
bassängvatten i simhallar och badanläggningar (315/2002)
förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet
vid allmänna badstränder (177/2008)
förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet
vid små allmänna badstränder (354/2008)
förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra
vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående
sakkunniga (545/2015).

De analyser för myndigheter som krävs i hälsoskyddslagen och i
bestämmelser som utfärdats med stöd av denna ska utföras i ett
1

I Finlex kommer paragraferna i ändringsförordningen att fogas till hushållsvattenförordningen 1352/2015.
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laboratorium som godkänts av Evira. Evira godkänner laboratorierna på
ansökan. Ett godkänt laboratorium ska omedelbart skriftligt eller
elektroniskt underrätta Evira om förändringar som sker i laboratoriet eller i
de metoder som omfattas av godkännandet.
1. Analysmetoder enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om
kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015,
ändringsförordning 683/2017)
Laboratoriet ska vara ackrediterat samt godkänt av Evira.
Krav på metoder för analyser för myndigheter:
•
Det ackrediterade kompetensområde som registrerats av FINAS ska
vara hushållsvatten. Vidare kan de parametrar som i tabell 2 i bilaga
I till hushållsvattenförordningen har markerats med bokstaven A
analyseras ur prov som tagits från råvatten. Då kan
kompetensområdet vara naturvatten, ytvatten eller grundvatten.
•
Kompetensområdet för hushållsvatten innefattar dricksvatten för
människor, exempelvis brunnsvatten, desinficerat och icke
desinficerat vattenledningsvatten och utgående vatten från
vattenverk. Laboratoriet ska vid valideringen för införandet av
metoden påvisa att metoden ger tillförlitliga och riktiga resultat på
olika typer av hushållsvatten.
•
Bestämmelser om analysmetoderna finns i förordningens 14 §:
I laboratorieundersökningar ska analysmetoder enligt SFS-ENstandarderna användas. Om sådana saknas, ska analysmetoder enligt ISOstandarderna, eller analysmetoder som är minst lika noggranna och
tillförlitliga som dessa standardmetoder användas.
•
•

De standarder som används ska vara aktuella och uppdaterade.
Metodkraven gäller också de egenkontrollsresultat som utnyttjas i
myndighetstillsynen över hushållsvattnets kvalitet, t.ex. nitrit i
utgående vatten och pesticider i råvattenområde.

Mikrobiologiska undersökningar
•
•

De mikrobiologiska metoderna ska vara ackrediterade metoder
enligt tabell 1. I fråga om metodreferenser följs den senaste
upplagan, om referensen inte har uppdaterats.
Mikrobiologiska metoder får modifieras endast om motsvarigheten
kan påvisas på det sätt som föreskrivs i standarden SFS-EN ISO
17994. Om laboratoriet lägger fram en modifierad metod för Evira för
godkännande ska laboratoriet lägga fram en utredning över
modifieringen och motivera varför den ska användas. För att
modifieringen ska kunna godkännas ska den till sitt innehåll vara
sådan att man med den kan få minst lika pålitliga resultat som med
en standardmetod.
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Tabell 1. Mikrobiologiska metoder för analys av hushållsvatten
(1352/2015, ändringsförordning 683/2017).
Parameter

DB-kod (1

Metodens referens
SFS 3016

Koliforma bakterier

SFS-EN ISO 9308-1
SFS-EN ISO 9308-2

Escherichia coli

Intestinala enterokocker
Pseudomonas aeruginosa
Heterotrofa bakterier,
antal kolonier 22 ºC
Heterotrofa bakterier,
antal kolonier 36 ºC
Clostridium perfringens
(inklusive sporer)
1)
2)

3)

3070
3071
(2

3072

SFS 3016

3064

SFS-EN ISO 9308-1

3065

SFS-EN ISO 9308-2 (2

3066

SFS-EN ISO 7899-2

3083

SFS-EN ISO 16266

3073

SFS-EN ISO 16266,
modifierad (3
SFS-EN ISO 6222

3074

SFS-EN ISO 6222

3075

SFS-EN ISO 14189

3069

Kod som används i tjänsten för överföring av analysdata (KUTI-YHTI).
Standardmetoden SFS-EN ISO 9308-2 motsvarar till sitt innehåll Colilert-18
QuantiTray-metoden, som godkänts som alternativ metod på basis av jämförande
undersökning.
En modifiering av standardmetoden godkänns om den modifierade metoden har
ackrediterats och ändringen gäller konfirmeringstester. Modifieringen ska
beskrivas i samband med ansökan om godkännande.

Kemiska analyser
•

•

Kraven på de kemiska metodernas riktighet, precision och
detektionsgräns slopas i lagstiftningen vid utgången av 2019.
Laboratorierna ska före ingången av 2020 till Evira anmäla
kvantifieringsgränser och mätosäkerhet i fråga om alla kemiska
metoder som används i myndighetsundersökningar.
Bestämmelser om kemiska bestämningar finns i bilaga III till
förordningen (1352/2015):
Kvantifieringsgränsen för den analysmetod som används ska vara högst
30 procent av parameterns gränsvärde. Kvantifieringsgränsen är den
koncentration, som kan fastställas med godtagbar noggrannhet och
repeterbarhet. Kvantifieringsgränsen kan beräknas från
standardavvikelsen för ett nollprov eller ett prov med liten koncentration
eller med hjälp av bakgrundens signal/brusförhållande.
Mätosäkerheten för den analysmetod som används kan vara högst lika stor
som den som anges i tabell 1 (i denna anvisning tabell 2). Mätosäkerheten
är en uppskattning som anknyter till testresultatet, som anger de gränser
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mellan vilka det verkliga värdet ligger med 95 procent sannolikhet.
Mätosäkerheten ska uppskattas på nivån för parameterns gränsvärde, om
inte annat anges.
•

Metoder för lukt, smak och färg kräver varken ackreditering eller
validering.
Turbiditets- och TOC-metoder kräver åtminstone validering.
Jämförelsemetoden för oxiderbarhet (CODMn) är SFS-EN ISO 8467.
Även de parametrar på nationell nivå som lagts till i förordningen ska
uppfylla kravet i fråga om kvantifieringsgränsen, dvs. högst 30
procent av parameterns gränsvärde:

•
•
•

Parameter:

Gränsvärde i förordningen:

Uran
Akrylamid

0,50 µg/l (1

Epiklorhydrin

0,40 µg/l (1

Vinylklorid

0,30 µg/l (1

1)

•

30 µg/l

Hälsobaserade gränsvärde enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som
maximikoncentration, om parametern mäts i vatten.

I tabell 2 nedan anges den största tillåtna mätosäkerheten för de
kemiska metoderna samt gränsvärden/kvalitetsmålen för
parametrarna.

Tabell 2. Kemiska parametrar för hushållsvatten och deras gränsvärden
/kvalitetsmål, i fråga om vilka mätosäkerheten ska uppfylla det krav som
ställs i förordning 1352/2015.

Parameter

Gränsvärde

Aluminium
Ammonium (NH4

+)

Kvalitetsmål

Mätosäkerhetsprocent (%) av
gränsvärdet

< 200 µg/l

25

< 0,50 mg/l

40

Antimon

5,0 µg/l

40

Arsenik

10 µg/l

30

Bensen

1,0 µg/l

40

Bens(a)pyren

0,010 µg/l

50 (1

Bor

1,0 mg/l

25

Bromat

10 µg/l

40

1,2-dikloretan

3,0 µg/l

40

Kvicksilver

1,0 µg/l

30
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Fluorid

1,5 mg/l

Oxiderbarhet (CODMn)
Kadmium

20
< 5,0 mg/l

5,0 µg/l

Klorid

25
< 250 mg/l

50 µg/l

30

Koppar

2,0 mg/l

25

Bly

10 µg/l

25
< 50 µg/l

Nickel

20 µg/l

Natrium
50 mg/l

15

Nitrit (NO2-)

0,50 mg/l

20

Polycykliska aromatiska
kolväten (2

0,10 µg/l

50 (3
< 200 µg/l

10 µg/l

30 (4

Sulfat

< 250 mg/l

Cyanider

50 µg/l

(5

10 µg/l (6

Tetrakloreten

7)

8)

30

Pesticider

0,10 µg/l

30 (8

Trihalometaner, totalt (9

100 µg/l

40 (3

Trikloreten

10 µg/l (5

25 (6

pH

6)

20
30 (6

(7

TOC

15
30

< 2 500
µS/cm

Konduktivitet (20 °C)

5)

30
40

Turbiditet

4)

15

Nitrat (NO3-)

Selen

3)

30
25

< 200 mg/l

Järn

2)

15

Krom

Mangan

1)

50

9,5

6,5 - 9,5

0,2 (10

Om värdet på mätosäkerheten inte kan mätas, bör bästa möjliga teknik väljas (upp till
60 procent).
De föreningar som avses är är benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten,
benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren.
Metodkriterierna gäller för de enskilda ämnen som anges med 25 procent av
parameterns gränsvärde.
Ingen onormal förändring och godtagbar för användarna. Mätosäkerheten bestäms på
nivån 1,0 NTU i enlighet med standard SFS-EN ISO 7027. Detsamma gäller
kvantifieringsgränsen (30 % av 1,0 NTU).
Denna metod bestämmer total cyanid i samtliga former.
Gränsvärdet är den totala halten av tetrakloreten och trikloreten. Metodkriterierna gäller
för de ämnen som anges med 50 procent av parameterns gränsvärde (dvs. 5 µg/l).
Ingen onormal förändring. Mätosäkerheten för TOC bestäms på nivån 3 mg/l.
Riktlinjerna i standarden SFS-EN 1484 används för bestämning av halten TOC och löst
organiskt kol (DOC).
Metodkriterierna för enskilda pesticider anges som indikation. Värden för mätosäkerhet
så låga som 30 procent kan uppnås för flera pesticider. Högre värden upp till 80
procent får tillåtas för ett antal pesticider.
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9)
10)

De föreningar som avses är kloroform, bromoform, dibromklormetan och
bromdiklormetan.
Mätosäkerheten anges som pH-enheter.

Kemiska parametrar som tillagts i kontrollundersökningsprogrammet
utifrån en riskbedömning
•

Utifrån en riskbedömning kan kontrollundersökningsprogrammet
enligt hushållsvattenförordningen 1352/2015 (ändringsförordning
683/2017) kompletteras med parametrar som ska analyseras.
Analysmetoderna för dessa ska också godkännas av Evira.
Parametrarna ska uppfylla följande krav:
-

Gränsvärdet är det hälsorelaterade gränsvärde som WHO ställer för
parametern i fråga.
Metoden ska valideras och dokumenteras enligt EN ISO/IEC 17025 –
ackrediteringskrav enligt SrF 152/2015 (4 §).
Kvantifieringsgränsen får vara högst 30 % av gränsvärdet.

Undersökningar av radioaktivitet
När det gäller radon i hushållsvatten är kvalitetskravet 1 000 Bq/l och
kvalitetsmålet 300 Bq/l. För tritium är gränsvärdet 100 Bq/l. Gränsvärdet
för den indikativa dosen är 0,10 millisievert (mSv) per år. I den indikativa
dosen beaktas inte exponeringen för tritium (väte-3) och kalium (kalium40) samt radon och kortlivade sönderfallsprodukter av radon.
Tritium behöver inte mätas i de regelbundna kontrollerna, eftersom
Strålsäkerhetscentralen övervakar den aktiva koncentrationen av tritium i
hushållsvatten genom det riksomfattande programmet för strålövervakning
av miljön. Radon och den indikativa dosen behöver inte analyseras, om
hushållsvattnet i sin helhet beretts av ytvatten (se Anvisning för tillämpning
av hushållsvattenförordningen, del II).
Bestämningarna enligt förordningen presenteras i tabell 3.

Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

PB 210, 00281 Helsingfors
Mannerheimvägen 103b, 00280 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700

www.valvira.fi
kirjaamo@valvira.fi

Anvisning

22/2018

7 (15)

Dnr V/19530/2018
1.6.2018

Tabell 3. Metoder för analys av radioaktivitet i hushållsvatten (1352/2015,
ändringsförordning 683/2017).
Parameter

Metodens referens

DB-kod (1

Tritium i vatten

Vätskescintillationsspektrometer

3626

Vätskescintillationsspektrometer

3624

Gammaspektrometer

3625

Långlivade alfa-aktiva
ämnen i vatten (2

Vätskescintillationsspektrometer

3623

Ra-228 i vatten (2

Gammaspektrometer

3629

Vätskescintillationsspektrometer

3627

Gammaspektrometer

3628

Radon i vatten

Ra-226 i vatten (2

Alfaspektrometer

Po-210 i vatten (2

Alfaspektrometer

3634

Alfaspektrometer

2136

Gammaspektrometer

3632

Vätskescintillationsspektrometer

3633

Pb-210 i vatten

1)
2)

3630 (U-234)

U-234, U-238 i vatten (2

(2

3631 (U-238)

Kod som används i tjänsten för överföring av analysdata (KUTI-YHTI).
Resultaten används vid beräkning av den totala indikativa dosen.

2. Analysmetoder enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om
kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter
(401/2001)
Laboratoriet ska vara godkänt av Evira.
Krav på metoder för analyser för myndigheter:
•
Metoderna ska vara validerade eller ackrediterade.
•
Valideringen ska påvisa att metoden uppfyller kraven i standarden
SFS-EN ISO/IEC 17025.
•
Om metoden är validerad ska laboratoriet framställa dokumentation
över valideringen: vem, när, ett utlåtande om valideringen av
metoden.
•
Kompetensområdet ska vara hushållsvatten.
•
Kompetensområdet för hushållsvatten innefattar dricksvatten för
människor, exempelvis brunnsvatten, desinficerat och icke
desinficerat vattenledningsvatten och utgående vatten från
vattenverk. Laboratoriet ska vid valideringen för införandet av
metoden påvisa att metoden ger tillförlitliga och riktiga resultat på
olika typer av hushållsvatten.
•
Bestämmelser om analysmetoderna finns i förordningens 10 §:

Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

PB 210, 00281 Helsingfors
Mannerheimvägen 103b, 00280 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700

www.valvira.fi
kirjaamo@valvira.fi

Anvisning

22/2018

8 (15)

Dnr V/19530/2018
1.6.2018

Vid kontrollundersökningarna ska analysmetoder enligt SFS-ENstandarderna eller SFS-standarderna användas, eller om sådana saknas,
analysmetoder enligt ISO-standarderna. Vid kontrollundersökningarna kan
också sådana metoder användas som är minst lika noggranna och
tillförlitliga som metoderna enligt SFS-EN-standarderna, SFSstandarderna eller ISO-standarderna. I samband med framläggande av
resultaten ska det meddelas vilken analysmetod som har använts.
•

De standarder som används ska vara aktuella och uppdaterade.

Mikrobiologiska undersökningar
•

Rekommenderade mikrobiologiska analysmetoder presenteras i
tabell 4. Även andra metoder kan användas.

Tabell 4. Rekommenderade mikrobiologiska metoder för analys av
hushållsvatten (401/2001).
Parameter

Metodens referens

Koliforma bakterier

Escherichia coli

Intestinala enterokocker
1)

DB-kod (1

SFS 3016

3070

SFS-EN ISO 9308-1

3071

SFS-EN ISO 9308-2

3072

SFS 3016

3064

SFS-EN ISO 9308-1

3065

SFS-EN ISO 9308-2

3066

SFS-EN ISO 7899-2

3083

Kod som används i tjänsten för överföring av analysdata (KUTI-YHTI).

Kemiska analyser
•

En färgmetod enligt förordning 401/2001 ska vara validerad
(standarden SFS-EN ISO/IEC 17025), även om detta inte krävs för
den färgmetod som avses i förordning 1352/2015
(ändringsförordning 683/2017).
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Undersökningar av radioaktivitet
Metoden för bestämning av radon presenteras i tabell 5.
Tabell 5. Metoder för analys av radioaktivitet i hushållsvatten (401/2001).
Parameter

Metodens referens

Radon i vatten
1)

DB-kod (1

Vätskescintillationsspektrometri

3624

Gammaspektrometri

3625

Kod som används i tjänsten för överföring av analysdata (KUTI-YHTI).

3. Analysmetoder enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om
kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och
badanläggningar (315/2002)
Laboratoriet ska vara godkänt av Evira.
Krav på metoder för analyser för myndigheter:
•
Metoderna ska vara validerade eller ackrediterade.
•
Valideringen ska påvisa att metoden uppfyller kraven i standarden
SFS-EN ISO/IEC 17025
•
Om metoden är validerad ska laboratoriet framställa dokumentation
över valideringen: vem, när, ett utlåtande om valideringen av
metoden.
•
Kompetensområdet ska vara simbassängsvatten.
•
Bestämmelser om analysmetoderna finns i förordningens 5 §:
Vid kontrollundersökningarna ska analysmetoder enligt SFS-ENstandarderna eller SFS-standarderna användas, eller om sådana saknas,
analysmetoder enligt ISO-standarderna. Vid kontrollundersökningarna kan
också sådana metoder användas som är minst lika noggranna och
tillförlitliga som metoderna enligt de nämnda standarderna.
Analysmetoden ska anges när resultaten meddelas.
•
•

De standarder som används ska vara aktuella och uppdaterade.
Metodkraven gäller inte analyser för driftskontroll.

Mikrobiologiska undersökningar
•

Rekommenderade mikrobiologiska analysmetoder presenteras i
tabell 6. Även andra metoder kan användas.
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Tabell 6. Rekommenderade mikrobiologiska metoder för analys av
simbassängsvatten (315/2002).
Parameter

Metodens referens

Heterotrofa bakterier,
antal kolonier 22 ºC
Heterotrofa bakterier,
antal kolonier 36 ºC

Pseudomonas aeruginosa

DB-kod (1

SFS-EN ISO 6222

3074

SFS-EN ISO 6222

3075

SFS-EN ISO 16266

3073

SFS-EN ISO 16266, modifierad (2
ISO 16266-2

1)
2)

3260

Kod som används i tjänsten för överföring av analysdata (KUTI-YHTI).
Modifieringen ska beskrivas i samband med ansökan om godkännande.

Kemiska analyser
Urea kan bestämmas med hjälp av två olika metoder:
•
den s.k. Koroleff-metoden (Grasshoff 1976, Methods of Seawater
Analysis) eller
•
en enzymatisk metod (kvantitativ).
Nuvarande forskningsdata visar att den enzymatiska metoden ger mer
korrekta resultat än Koroleff-metoden, som ger cirka 50 % av det verkliga
värdet av urea.
4. Analysmetoder enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om
kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder
(177/2008)
Laboratoriet ska vara godkänt av Evira.
Krav på metoder för analyser för myndigheter:
•
Metoderna ska vara validerade eller ackrediterade.
•
Valideringen ska påvisa att metoden uppfyller kraven i standarden
SFS-EN ISO/IEC 17025.
•
Om metoden är validerad ska laboratoriet framställa dokumentation
över valideringen: vem, när, ett utlåtande om valideringen av
metoden.
•
Det rekommenderas att matrisen badvatten används som
matrisnamn på kompetensområdet. Även matrisnamnen
naturvatten, ytvatten och vattendragsvatten godkänns.
•
Bestämmelser om analysmetoderna finns i förordningens 13 §:
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Vid mikrobiologiska kontrollundersökningar av badvattnets kvalitet ska de
analysmetoder som fastställts i tabell 1 i bilaga I, eller sådana metoder
som testade enligt standard SFS-EN ISO 17994 motsvarar de
standardiserade analysmetoder som fastställts i tabell 1 i bilaga I,
användas. Proven ska hanteras i enlighet med de krav som fastställts i
bilaga V.
•

De standarder som används ska vara aktuella och uppdaterade.

Mikrobiologiska undersökningar
•
•
•

De mikrobiologiska metoderna ska vara förenliga med tabell 7.
I fråga om metodreferenser följs den senaste upplagan.
Mikrobiologiska metoder får modifieras endast om motsvarigheten
kan påvisas på det sätt som föreskrivs i standarden SFS-EN ISO
17994. Om laboratoriet lägger fram en modifierad metod för Evira för
godkännande ska laboratoriet lägga fram en utredning över
modifieringen och motivera varför den ska användas. För att
modifieringen ska kunna godkännas ska den till sitt innehåll vara
sådan att man med den kan få minst lika pålitliga resultat som med
en standardmetod.

Tabell 7. Mikrobiologiska metoder för analys av badvatten (177/2008).
Parameter

Escherichia coli

Intestinala enterokocker
1)
2)

3)

Metodens referens

DB-kod (1

SFS-EN ISO 9308-1 (2

3065

SFS-EN ISO 9308-2 (3

3066

SFS-EN ISO 9308-3

3067

SFS-EN ISO 7899-1

3082

SFS-EN ISO 7899-2

3083

Kod som används i tjänsten för överföring av analysdata (KUTI-YHTI).
Det rekommenderas inte att metoden SFS-EN ISO 9308-1 används för analys av
badvatten, eftersom den gällande standardmetoden som fastställdes år 2014 är
avsedd endast för analys av rent vatten, såsom hushållsvatten.
Standardmetoden SFS-EN ISO 9308-2 motsvarar till sitt innehåll Colilert-18
QuantiTray-metoden, som godkänts som alternativ metod på basis av jämförande
undersökning.
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5. Analysmetoder enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om
kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna
badstränder (354/2008)
Laboratoriet ska vara godkänt av Evira.
Krav på metoder för analyser för myndigheter:
•
Metoderna ska vara validerade eller ackrediterade.
•
Valideringen ska påvisa att metoden uppfyller kraven i standarden
SFS-EN ISO/IEC 17025.
•
Om metoden är validerad ska laboratoriet framställa dokumentation
över valideringen: vem, när, ett utlåtande om valideringen av
metoden.
•
Det rekommenderas att matrisen badvatten används som
matrisnamn på kompetensområdet. Även matrisnamnen
naturvatten, ytvatten och vattendragsvatten godkänns.
•
Bestämmelser om analysmetoderna finns i förordningens 5 §:
På analysmetoderna tillämpas vad som föreskrivs om analysmetoder i
statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt
livsmedelslagen och hälsoskyddslagen (1174/2004). Proven ska hanteras i
enlighet med de krav som fastställts i bilaga III.
•

De standarder som används ska vara aktuella och uppdaterade.

Mikrobiologiska undersökningar
•

Rekommenderade mikrobiologiska analysmetoder presenteras i
tabell 8. Även andra metoder kan användas.

Tabell 8. Mikrobiologiska metoder för analys av badvatten (354/2008).
Parameter
Escherichia coli
Intestinala enterokocker
1)

Metodens referens

DB-kod (1

SFS-EN ISO 9308-2

3066

SFS-EN ISO 9308-3

3067

SFS-EN ISO 7899-1

3082

SFS-EN ISO 7899-2

3083

Kod som används i tjänsten för överföring av analysdata (KUTI-YHTI).
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6. Analysmetoder enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära
förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för
utomstående sakkunniga (545/2015)
Social- och hälsovårdsministeriet kan med stöd av 32 § i
hälsoskyddslagen (763/1994) på sanitära grunder utfärda anvisningar om
fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer i en bostad och annat
vistelseutrymme.
I förordningen om boendehälsa (545/2015) och i anvisningen för
tillämpning av förordningen om boendehälsa (Valviras anvisning 8/2016)
redogörs för de metoder som ska användas vid undersökningar kring
boendehälsa. Övriga metoder som används vid laboratorierna kan
godkännas om de har validerats mot en motsvarande metod enligt
förordningen om boendehälsa eller om metodens tillförlitlighet har påvisats
på det sätt som avses i 4 § 5 mom. i förordningen om boendehälsa. Om
valideringen inte har gjorts på ett tillfredsställande sätt godkänns inte
metoden.
En sakkunnig och oberoende aktör som social- och hälsovårdsministeriet har
godkänt ska påvisa att nya mätmetoder är tillförlitliga och möjliggör upprepning
vid utredning av sanitära olägenheter.
Tabell 9. Mikrobiologiska metoder för analys av inomhusluft (545/2015).
Parameter

Analyserat material

Metodens referens

Prov av inomhus- och
utomhusluft (Andersen 6sekvensimpaktor)

Mögel, jäst, bakterier och
actinomyceter

Ytprov,
serieutspädningsodling

Prov av byggmaterial,
serieutspädningsodling

Anvisning för tillämpning av
förordningen om
boendehälsa, del IV,
Valviras anvisning 8/2016

Prov av byggmaterial,
direktodling
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Tabell 10. Metoder för kemisk analys av inomhusluft (545/2015)
Parameter

Analyserat material

Metodens referens

Formaldehyd

Inomhusluftprov

SFS 3862

Flyktiga organiska
föreningar (VOC)

Inomhusluftprov,
aktiv insamling
Inomhusluftprov,
passiv insamling

ISO 16000-6
ISO 16017-2

Tabell 11. Exempel på metoder för analys av fiber och partiklar i
inomhusluft (545/2015)
Parameter
Asbest, konstaterande,
identifiering och
koncentration
Asbest, konstaterande och
identifiering
PM 10
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Mer
information

Metoder för vattenanalys (kemi):
Överinspektör Heli Laasonen, Valvira, tfn 0295 209 631,
heli.laasonen@valvira.fi
Överinspektör Jaana Kilponen, Valvira, tfn 0295 209 621,
jaana.kilponen@valvira.fi
Metoder för vattenanalys (mikrobiologi):
Specialforskare Tarja Pitkänen, THL, tfn 0295 246 315,
tarja.pitkanen@thl.fi
Metoder för analys av boendehälsa (fysik, kemi):
Överinspektör Heli Laasonen, Valvira, tfn 0295 209 631,
heli.laasonen@valvira.fi
Överinspektör Pertti Metiäinen, Valvira, tfn 0295 209 612,
pertti.metiainen@valvira.fi
Metoder för analys av boendehälsa (mikrobiologi):
Ledande forskare Anne Hyvärinen, THL, tfn 0295 246 364,
anne.hyvarinen@thl.fi
Forskare Kaisa Jalkanen, THL, tfn 0295 247 985,
kaisa.jalkanen@thl.fi
Metoder för undersökning av radioaktivitet:
Överinspektör Kaisa Vaaramaa, STUK, tfn 09 7598 8521,
kaisa.vaaramaa@stuk.fi
Godkännande av laboratorier:
Överinspektör Taija Rissanen, Evira, tfn 0295 304 136,
taija.rissanen@evira.fi
Validering och ackreditering av metoder:
Huvudvaliderare Annika Wickström, FINAS, tfn 029 5052 239,
annika.wickstrom@finas.fi

För kännedom

Direktör

Jussi Holmalahti
Jussi Holmalahti

Överinspektör

Heli Laasonen
Heli Laasonen

SHM/Jarkko Rapala
JSM/Nina Kaario
THL/Tarja Pitkänen, Anne Hyvärinen, Kaisa Jalkanen
STUK/Pia Vesterbacka, Kaisa Vaaramaa
FINAS/Annika Wickström
Kommunernas och regionförvaltningsverkens hälsoskyddsmyndigheter
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