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Mittausepävarmuus

• Kuvaa mitattavan suureen arvojen hajontaa
• Mikrobiologiassa kvantitatiivinen tulos on vain arvio todellisesta lukumäärästä

• Kvantitatiivinen arvio niistä rajoista, joiden sisällä mittaustulosten oletetaan 
olevan tietyllä todennäköisyydellä

• voidaan arvioida tulosten luotettavuutta



Mittausepävarmuus mikrobiologiassa

• Suurimmat epävarmuutta aiheuttavat tekijät:
• Näytteenotto
• Mikrobien epätasainen jakautuminen näytteessä

• Mittausepävarmuuden lähteitä laboratoriossa:
• analyysin suorittaja
• matriisi
• laboratorionäyte / laimentaminen ym. työvaiheet
• työvälineet, elatusaineet, reagenssit
• systemaattiset virheet 
• satunnaiset virheet



Standardi ISO 19036 : Yhdistetty epävarmuus

• Tämä esitys käsittelee standardin uutta versiota, joka julkaistaan vielä tänä 
vuonna

• Soveltamisalue: elintarvikkeet, rehut, elintarvikkeiden tuotanto- ja  
käsittely-ympäristön näytteet, alkutuotannon näytteet

• Kattaa kvantitatiiviset määritysmenetelmät:
• Pesäkelaskentamenetelmät
• MPN-tekniikat
• Laitetekniikkaan perustuvat menetelmät, esim. impedanssin mittaus tai 

virtaussytometria
• Molekyylibiologiset määritysmenetelmät, esim. kvantitatiivinen PCR
• ATP-mittaukseen perustuvat menetelmät



Yhdistetyn epävarmuuden komponentit 

• Tekninen epävarmuus (utech= globaali epävarmuus = ISO/TS 19036:2006)
• Analyysin teknisestä suorituksesta syntyvä epävarmuus
• Perustuu analyysituloksen uusittavuuden keskihajontaan
• Eri työvaiheisiin liittyvää epävarmuutta ei määritetä erikseen 

• Matriisista johtuva epävarmuus (umatrix)

• Mikrobien epätasaisesta jakautumisesta johtuva epävarmuus
• Pesäkelaskentamenetelmissä Poisson-epävarmuus (uPoisson)
• MPN-menetelmiin liittyvä epävarmuus (uMPN)
• Varmistukseen liittyvä epävarmuus (uconf)



Tekninen epävarmuus: laboratorion sisäisen 
uusittavuuden keskihajonnan määrittäminen

• Käytetään laboratoriolle tyypillistä matriisia, joka on mahdollisimman 
homogeeninen (useiden matriisien käyttö ei ole tarpeen)

• Käytetään mahdollisimman kattavasti sellaisia pitoisuuksia, joita 
normaalisti analysoidaan

• Kaikki mahdollinen vaihtelu sisällytettävä: tekijä, elatusaine-erä, välineet…
• Analyysejä voi tehdä eri ajankohtina



Teknisen mittausepävarmuuden määrittäminen 
laboratorion sisäisesti  

Laboratorionäyte
väh. 10/menetelmä

Testiannos 1 Testiannos 2

Tekijä 1 Tekijä 2

Alkususpensio 1 Alkususpensio 2

Kvantitatiivinen analyysi Kvantitatiivinen analyysi

Eri olosuhteet

Siirrostus tarvittaessa



Matriisista johtuva epävarmuus (umatrix)

• Matriisista johtuva vaihtelu, kun analyysi toistetaan samasta 
mahdollisimman homogeenisesta laboratorionäytteestä otetuista 
testiannoksista samanlaisissa olosuhteissa = laboratorion sisäisen  
toistettavuuden keskihajonta 

• Kun matriisiepävarmuus on määritetty jollekin matriisille, sitä voidaan 
käyttää kyseisen matriisin kaikkien kvantitatiivisten analyysien 
mittausepävarmuuden osana

• Nestemäisille ja hyvin homogenoiduille näytteille voidaan käyttää 
vakioarvoa = 0,1 log10 pmy/g tai ml

• Voidaan käyttää aiempaa kokemukseen perustuvaa tietoa samankaltaisesta 
näytematriisista johtuvasta epävarmuudesta



Matriisista johtuva epävarmuus = laboratorion 
sisäisen toistettavuuden keskihajonta (sr)

Laboratorionäyte

Testiannos 1

Alkususpensio 1 Alkususpensio 2

Kvantitointi

Alkususpensio 3

Tulos

Samanlaiset olosuhteet

Testiannos 2 Testiannos 3 ….

Kvantitointi Kvantitointi

Tulos Tulos

….

….

….



Matriisien valinta mittausepävarmuutta 
määritettäessä

• Määritetään laboratorion normaaliin valikoimaan kuuluvilla matriiseilla

• Suositeltavaa määrittää luonnollisesti kontaminoituneista näytteistä
• Kvantitoidaan jokin kyseisessä matriisissa yleisesti esiintyvä mikrobi

• Matriisien luokittelu kuten verifioinnissa
• NMKL 32:2017
• ISO/DIS 16140-3:2017



Hiukkastilastollisesta hajonnasta johtuva 
epävarmuus (uPoisson )
•



MPN-epävarmuus (uMPN )

• määritettävissä käyttämällä laskuria https://standards.iso.org/iso/7218
• uMPN = SD log10 MPN

https://standards.iso.org/iso/7218


Varmistukseen liittyvä epävarmuus (uconf )

• Pesäkelaskentaan perustuvissa 
menetelmissä, joissa pesäkkeitä 
varmistetaan 

• Standardissa taulukko uconf -
arvoille 



Yhdistetty epävarmuus, uc(y)
•



Korjattu mittausepävarmuus

• Uusittavuuden keskihajonta aliarvioi 
• Yhdistetty mittausepävarmuus        yliarvioi 
• Voidaan korjata vähentämällä ei-halutut komponentit       korjattu 

mittausepävarmuus
• Yhdistetty epävarmuus uc(y) lasketaan käyttäen korjattuja komponentteja
• Jos jokin mittausepävarmuuden komponenteista on suuruudeltaan 

enintään viidesosa suurimmasta tekijästä, se voidaan jättää ottamatta 
huomioon



Laajennettu epävarmuus (U)

• Mittausepävarmuus ilmoitetaan laajennettuna mittausepävarmuutena:

U=kuc(y) 

k=kattavuuskerroin=2; vastaa suunnilleen 95%:n 
luottamustasoa



Mittausepävarmuuslaskuri

• Ruokaviraston sivuilla: 
https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/vertailulaboratoriotoimint
a/ohjeita-laboratorioille/menetelma--toiminta--ja-tyoohjeet/

• Myös ISO TC34 SC9:n tilastotiederyhmässä (WG2) on kehitteillä laskuri 
mittausepävarmuuden laskemiseen

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/vertailulaboratoriotoiminta/ohjeita-laboratorioille/menetelma--toiminta--ja-tyoohjeet/


Mittausepävarmuuden määrittäminen 
menetelmän verifioinnin yhteydessä
• Mittausepävarmuus voidaan määrittää verifioitaessa uutta kvantitatiivista 

menetelmää tai matriisilaajennuksen yhteydessä
• Koeasetelmassa on käytettävä mahdollisimman helposti homogenoitavaa 

matriisia
• Näytteet (vähintään 10) saman tuotteen eri eristä, jos laboratorioon tulee 

tuotetta vain yhdeltä valmistajalta; jos laboratorioon tulee usean 
valmistajan tuotteita, on näytteiden oltava samaa tuotetta eri valmistajilta

• Tämä mahdollisuus mittausepävarmuuden määrittämiseksi esitetään 
vuoden 2020 alussa julkaistavassa verifiointistandardissa (ISO 16140-3)



Mittausepävarmuuden ilmoittaminen 
asiakkaalle 
• Asiakkaalle kerrottava mahdollisuudesta saada tieto 

mittausepävarmuudesta ja menettelystä, jolla mittausepävarmuus on 
laskettu

• Mittausepävarmuus on liitettävä tutkimustodistukseen 
valvontaviranomaisen sitä pyytäessä

• Mittausepävarmuus voidaan ilmoittaa erillisellä dokumentilla
• https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-

meista/elintarvikevalvonta/eviran-ohje-10502_2.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/elintarvikevalvonta/eviran-ohje-10502_2.pdf


Ilmoittaminen tutkimusselosteessa
• y ± U log10 pmy/g tai pmy/ml 3,10 ± 0,60 log10 pmy/g 

• y log10 pmy/g tai pmy/ml [y-U; y+U] 3,10 log10 pmy/g [2,50; 3,70]

• x pmy/g tai pmy/ml [10y-U; 10y+U] 1,20×103 pmy/g [3,2×102; 5,0×103]

• Laajennettu epävarmuus on arvioitu standardin 19036 mukaan, ja perustuu 
standardiepävarmuuteen kerrottuna kattavuuskertoimella k=2, joka vastaa 
luottamustasoa 95%

• Jos mittausepävarmuus perustuu ainoastaan uusittavuuden 
keskihajontaan, se on ilmaistava selosteessa

• Ei ilmoiteta prosenttilukuna



Alle määritysrajan jäävät tulokset

• Esim. laskettujen pesäkkeiden määrä =0, varmistettujen pesäkkeiden 
määrä =0 tai MPN-menetelmässä ei positiivisia tuloksia

• Hiukkastilastollinen epävarmuus voidaan laskea; tekninen ja matriisista 
johtuva epävarmuus tunnetaan      voidaan laskea yhdistetty ja laajennettu 
mittausepävarmuus

• Jos tulos on 0 pmy/ml tai pmy/g ja se ilmoitetaan ilman 
logaritmimuunnosta, yläraja lasketaan lisäämällä mittausepävarmuus 
menetelmän määritysrajaan ja alaraja =0

• Logaritmimuunnetun tuloksen alaraja ilmoitetaan <(log10 xLOQ)-U



Milloin mittausepävarmuus on määritettävä 
uudelleen?

• Tekninen epävarmuus 
• Määritettävä menetelmäkohtaisesti
• Arvioitava uudelleen aina, kun jokin vaikuttava tekijä muuttuu
• Seurattava jatkuvasti

• Matriisista johtuva epävarmuus
• Määritetään matriisiryhmittäin
• Arvioitava uusille ja harvoin analysoiduille matriiseille
• ISOssa suunnitteilla matriisiryhmäkohtaisten epävarmuuksien kerääminen, 

kunhan standardi on julkaistu



Kiitos!
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