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Miksi hyväksyntä? 

• Terveydensuojelulain (TSL) ja sen nojalla annettujen 
säännösten edellyttämät viranomaisille tarkoitetut 
tutkimukset tulee tehdä Ruokaviraston hyväksymässä 
laboratoriossa. 

• Asumisterveysasetusta sovelletaan TSLn nojalla tehtävään 
asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden 
valvontaan. 
• Asetuksen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia altistumistekijöitä 

koskevia vaatimuksia ja niiden toimenpiderajoja sovelletaan 
tehtäessä TSLssa tarkoitettuja päätöksiä ja määräyksiä. 
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Viranomaistoimintaa varten 

• Asumisterveystutkimuksia tekevät laboratoriot tutkivat 
viranomaisen terveydensuojelulain nojalla ottamia näytteitä 

• Tuloksia käytetään kohteen TSLn mukaiseen terveyshaitan 
arviointiin  

• Terveysviranomainen voi tehdä päätöksen terveyshaitasta 
vain hyväksytyllä menetelmällä saatujen tulosten perusteella 

• Myös yksityisten tahojen ottamat näytteet suositellaan 
tutkittavan Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa 
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Ruokaviraston hyväksymisprosessi 

• Hakemus FINASiin laboratorion menetelmän akkreditointia tai 
arviointia varten. 

• Hakemus Ruokavirastoon, liitteeksi FINASin arviointidokumentit, 
menetelmä- ja tulkintaohjeet ja tarvittaessa validointidokumentit. 

• Ruokavirasto pyytää hakemuksesta lausunnon THL:sta. 

• Menetelmän mahdollinen hyväksyminen viranomaisille 
tarkoitettuihin tutkimuksiin ja osaksi terveydensuojelulain 
mukaista hyväksyntää sekä Ruokaviraston rekisteriä. 

• Laboratorion ilmoitus muutoksista menetelmässä tai 
laboratorion toiminnassa Ruokavirastoon. 
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Asumisterveysasetus ja sen soveltamisohje 

• Asumisterveysasetus  (545/2015) korvasi 
Asumisterveysohjeen (2003) 

• Asetuksen menetelmät Soveltamisohjeessa (2016), joka 
korvasi Asumisterveysoppaan (2009) 

 

• Asumisterveysanalytiikan ”standardimenetelmät”  
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Hyväksyntä - Asetuksen mukaiset menetelmät 

• Menetelmäviitteenä asumisterveysasetus ja sen 
soveltamisohje 

• Tarkastetaan menetelmän asianmukaisuus 
menetelmäohjeen perusteella 

• Mahdolliset poikkeamat ohjeistuksen suosituksista 
ilmenevät ohjeista 

• Tarkastetaan menetelmän tulkinnan asianmukaisuus 
tulkintaohjeen tai esimerkkiraportin perusteella 
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Asetuksen mukainen menetelmä - Tulkinnasta 

• Tulkinnasta käytävä ilmi, ylittyykö asetuksen 
soveltamisohjeen toimenpideraja mikrobikasvusta 

• Toimenpiderajan ylityksenä pidetään …analyyseillä 
varmistettua mikrobikasvua… 
• …voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa.. 

• …voivat löydökset viitata mikrobikasvustoon… 

• Laboratorio tekee tulkinnan näytteen tuloksen perusteella 
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Sisäiset ja muunnellut menetelmät 
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Sisäiset ja muunnellut menetelmät hyväksyjän 
silmin 

2.10.2020 kaisa.jalkanen@thl.fi 

• Menetelmän nimessä viitataan (yleensä) sisäiseen 
menetelmään, vaikka kyse olisi ehkä ennemmin 
menetelmämuunnoksesta? 

• Viitataan asumisterveysasetukseen ja sen 
soveltamisohjeeseen, usein näiden edeltäjiin 

• Erot asetuksen menetelmään eivät  välttämättä käy ilmi 
aineistosta 

• Erojen merkitystä ei välttämättä ole selvitetty ja perusteltu 

 

 



Hyväksyntä - Sisäinen tai muunneltu menetelmä 

• Tarkastetaan menetelmän asianmukaisuutta 
menetelmäohjeen perusteella 

• Mahdolliset poikkeamat asetuksen ohjeistuksen 
vaatimuksista tulisi ilmetä ohjeista ja niiden vaikutusta on 
arvioitu 
• Mahdollisesti validointiraportti 

• Tarkastetaan menetelmän tulkinnan asianmukaisuus 
tulkintaohjeen tai esimerkkiraportin perusteella  
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Sisäinen tai muunnellut menetelmät -  
Tulkinnasta 

• Tulkinnasta käytävä ilmi, ylittyykö toimenpideraja 
mikrobikasvusta 

• Toimenpiderajan ylityksenä pidetään …analyyseillä 
varmistettua mikrobikasvua… 

• …voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa… 

• …voivat löydökset viitata mikrobikasvustoon… 

• Laboratorio tekee tulkinnan näytteen tuloksen perusteella 
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Uuden menetelmän hyväksyminen 

• Uudet menetelmät ovat sisäisiä menetelmiä 

• Validointiraportti josta ilmenee mm. toimenpiderajojen 
määrittäminen 
• Tulkinnasta käytävä ilmi ylittyykö toimenpideraja mikrobikasvusta 

• Toimenpiderajan ylityksenä pidetään …analyyseillä varmistettua 
mikrobikasvua… 
• …voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa.. 

• …voivat löydökset viitata mikrobikasvustoon… 

• Laboratorio tekee tulkinnan näytteen tuloksen perusteella 
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• Ohjetta valmistelevat yhdessä STM, Valvira, Ruokavirasto ja THL 
• Uudella muuttujalla tarkoitetaan  muuttujaa, jolla ei ole asetuksessa 

toimenpiderajaa 

• Menetelmälle, joka mittaa muuttujaa, jolle ei ole asetuksessa toimenpiderajaa, 
ei voida hakea tai antaa hyväksyntää 

• Muuttuja voidaan lisätä arvioinnin perusteella asetukseen jos mm. sen 
merkitys terveydelle osoitettu luotettavasti  STM arvioi lisäystarpeen 

• Uusi menetelmä, joka mittaa asetuksessa olevaa muuttujaa validoidaan ja sille 
haetaan hyväksyntä normaalin prosessin mukaisesti 

 

Uutta muuttujaa mittaavan menetelmän 
hyväksyminen 
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Mietittävää 

• Hyväksyntä palvelee etupäässä viranomaisvalvontaa ja 
päätöksentekoa 
• Tulkinta voi vaikuttaa osana kokonaisuutta päätökseen 

terveyshaitasta, pitää olla selkeästi pääteltävissä 

• Onko kyse muunnellusta vai sisäisestä menetelmästä? Onko  
oikeasti kyse asetuksen mukaisesta menetelmästä? 
• Menetelmien nimet ja viittaukset kuntoon 

• Kuka tekee päätöksen, onko menetelmä muunneltu tai 
sisäinen? 
• Laboratorio itse? FINAS? Pitäisikö tätä miettiä yhdessä? 
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Kiitos! 


