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Grund för bemyndigandet
Den som bedriver strålningsverksamhet ansvarar enligt strålskyddslagen för 
att verksamheten är säker. Verksamhetsutövaren är skyldig att sörja för, att den 
säkerhetsnivå som framläggs i ST-direktiven förverkligas och upprätthålls.

Strålsäkerhetscentralen ger med stöd av 70 § 2 mom. i strålskyddslagen 
(592/1991) allmänna anvisningar, strålsäkerhetsanvisningar (ST-direktiv) be-
träffande säkerheten vid användning av strålning och vid övrig strålningsverk-
samhet.
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BilAgA A strålsäkerhetscentrAlens solArieAffisch

BilAgA B strålsäkerhetskrAv på solArieAppArAter, på AnvisningAr till 
AnvändAre och på ögonskydd

BilAgA c tekniskA definitioner
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1  Allmänt
Ultraviolett strålning (UV-strålning) från en so-
larieapparat kan orsaka ögonsjukdomar samt 
hudsjukdomar, såsom hudcancer. En alltför stor 
UV-stråldos som erhållits på en gång orsakar 
brännskador på huden. För att förhindra och 
minska UV-strålningens hälsovådliga effekter är 
det viktigt att verksamhetsutövare som erbjuder 
solarietjänster ser till att personer under 18 år 
inte kommer åt att exponera sig för solariets ult-
ravioletta strålning, och att det på solarieappa-
ratens användningsplats finns synligt framlagd 
information om de hälsorisker som exponering 
för ultraviolett strålning i solarieapparater med-
för och om hur man begränsar sådan exponering. 
Därtill ska apparaterna fylla strålsäkerhetskra-
ven.

I detta ST-direktiv presenteras den lagstift-
ning och de strålsäkerhetskrav som gäller so-
larieapparater och användning av dem samt 
Strålsäkerhetscentralens och de kommunala häl-
soskyddsmyndigheternas tillsynspraxis. Tillsyn 
utsträcks inte till privata hem eller motsvarande 
utrymmen. I direktivet presenteras även de för-
pliktelser som gäller en utövare av solarieverk-
samhet och en överlåtare av en solarieapparat. 
Strålsäkerhetsinstruktioner som krävs för att 
ge skriftliga anvisningar till solarieapparatens 
användare finns i bilaga A. 

Direktivet gäller inte sådan användning 
av solarium som har ordinerats av läkare, 
när solarieapparaten används för vård av 
en sjukdom, för sjukdomsdiagnostik eller för 
medicinsk forskning.  

1.1  Definitioner 
Begrepp som används i detta direktiv och deras 
definitioner:

solarieapparat: (apparat, solarium) UV-
bestrålningsapparat (UV-apparat) som används 
för att göra huden kosmetiskt brun eller för 
någon därmed jämförbar behandling, som inte 
ordinerats av läkare.

solarieapparatens överlåtare: tillverka-
re, importör, försäljare eller annan person, som 
släpper ut solarieapparaten på den finländska 
marknaden eller överlåter den till användning i 
Finland.

verksamhetsutövare: företag eller näring-

sidkare, som erbjuder eller ger kosmetisk behan-
dling av huden eller någon därmed jämförbar 
behandling, vilken inte ordinerats av läkare. 
Typiska verksamhetsutövare är skönhetssalon-
ger, motionssalar och därmed jämförbara företag.

SHM:s förordning: social- och hälsovårdsmi-
nisteriets förordning om begränsning av befolk-
ningens exponering för icke-joniserande strål-
ning (294/2002).

2  Lagstiftning
Allmänna grunder för övervakning av solarie-
apparater finns i strålskyddslagen (592/1991) 
och i lagen om ändring av strålskyddslagen 
(326/2012), vilken trädde i kraft 1.7.2012, samt 
i förordningen om tillsyn över icke-joniserande 
strålning (1306/1993). 

Användning av solarium blev förbjudet för 
personer under 18 år (”K18”) i och med en 
ändring i strålskyddslagen, vilken trädde i kraft 
1.7.2012. Verksamhetsutövare ska se till att K18-
användningsförbudet och apparaternas säker-
hetsföreskrifter gällande både strål- och använd-
ningssäkerhet finns synligt framme senast sex 
månader efter att lagändringen trätt i kraft, med 
andra ord från och med den 1 januari 2013. 

Verksamhetsutövaren ska iaktta de förplik-
telser som gäller utnämnande av en ansvarig 
person, anvisningar till användare samt kont-
rollerande av solariekundens ålder senast 36 
månader efter att lagändringen trätt i kraft, 
med andra  ord från och med den 1 juli 2015. 
Dessutom ska de verksamhetsutövare som har 
självbetjäningssolarier före det datumet ändra 
sin verksamhet så att de nya föreskrifterna 
efterlevs, eller upphöra med självbetjäningssola-
rietjänster.

Maximivärden för UV-strålningsexponering 
och grunderna för begränsning av exponeringen 
föreskrivs i SHM:s förordning. Maximivärden be-
handlas noggrannare i punkt 4 av detta direktiv.

Enligt 12 § i SHM:s förordning ska använd-
ningen av solariet ordnas på ett sätt som uppfyl-
ler kraven i standarden EN 60335-2-27. Kraven i 
standarden har sålunda blivit en del av lagstift-
ningen som gäller säkerhet vid användning av 
solarier.

Om allmänna krav som gäller hälsoskydd på 
solarieapparaters användningsplatser stadgas i 
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hälsoskyddslagen (763/1994). Om kravet att ta 
ut en avgift för en solarieinspektion som har 
utförts med stöd av strålskyddslagen stadgas 
i lagen om ändring av 50 § i hälsoskyddslagen 
(327/2012), vilken trädde i kraft 1.7.2012. 

Även elsäkerhetslagen (410/1996) samt 
stadganden och bestämmelser som getts med 
stöd av den gäller solarieapparaters säkerhet. 
Lagstiftningen om arbetarskydd och arbetshy-
gien gäller arbetstagares säkerhet. 

3  Apparatsäkerhet
3.1  Solarieapparatens kravenlighet
De allmänna kraven på solarieapparaternas 
konstruktion och utrustning grundar sig på låg-
spänningsdirektivet (2006/95/EEG) utgivet av de 
Europeiska gemenskapernas råd samt på stan-
darder som anger hur direktivet ska tillämpas. 
I Finland har direktivet införts i den nationella 
lagstiftningen via elsäkerhetslagen och elsäker-
hetsförordningen. 

Krav som gäller solarieapparaters konstruk-
tion, utrustning, varningspåskrifter och bruksan-
visningar samt ögonskydd finns i den harmonie-
rade europeiska standarden EN 60335-2-27, som 
i Finland har fastställts som standard SFS-EN 
60335-2-27. De viktigaste strålsäkerhetskraven 
i enlighet med standarden presenteras i bilaga B 
av detta direktiv. Om standarden senare föränd-
ras, ska den tillämpas i den form som gäller vid 
tillämpningstidpunkten. Tekniska definitioner 
som gäller solarieapparater och deras använd-
ning finns i bilaga C. 

Om en solarieapparat har tillverkats enligt 
standarden EN 60335-2-27, anses den uppfylla 
de väsentliga säkerhetskraven i lågspänningsdi-
rektivet (2006/95/EEG). 

Om solarieapparatens strålsäkerhet inte har 
testats enligt standarden EN 60335-2-27, ska 
apparatens överlåtare med något annat tillförlit-
ligt dokument påvisa, att apparaten motsvarar 
strålsäkerhetskraven i detta direktiv.

3.2  Skyldigheter för 
solarieapparatens överlåtare
Solarieapparatens överlåtare är skyldig att se 
till att apparatens kravenlighet har säkerställts 
enligt punkt 3.1.

Gällande en solarieapparat som redan finns 

på marknaden ska den som vidare överlåter ap-
paraten för sin del säkerställa att apparaten är 
med tanke på säkerhet lika kravenlig som den 
var när den släpptes ut på marknaden. Därtill 
ska överlåtaren säkerställa att apparaten åtföljs 
av tillbörliga finsk- och svenskspråkiga inst-
ruktioner. I tillämpliga delar gäller detta även 
försäljning, hyrning och annan överlåtelse av so-
larieapparater som är i bruk. Om man ändrar på 
solarieapparaten på något sätt, som strider mot 
dess användningsändamål eller annars påverkar 
säkerheten på ett grundläggande sätt, behandlas 
den som en ny apparat.

Solarieapparater som tas ur bruk och deras 
UV-lampor ska föras till vederbörliga separa-
ta uppsamlingspunkter eller till återförsäljare i 
samband med köp av motsvarande ny apparat.

4  Begränsning av 
exponering 
Maximivärden för solarieapparatens UV-strål-
ning föreskrivs i SHM:s förordning (294/2002). 

I förordningens fjärde kapitel ställs krav för 
strålningsexponeringens mängd och typ, när hu-
den utsätts för konstgjord ultraviolett strålning 
i kosmetisk eller därmed jämförbar behandling, 
som inte ordinerats av läkare. 

Kraven för begränsning av strålningsexpone-
ring i SHM:s förordning:

11 § 3 mom. Maximivärden för ultraviolett strålning:

1) akuta skadeverkningar av kortvarig exponering, så 

som hudrodnad, förekommer inte; 

Med krav 1 begränsas engångsdosen av UV-
strålning, som individen får från solarieappa-
raten, till en så låg dos att den inte överskrider 
hudens individuella rodnadströskel. 

I standarden EN 60335-2-27 krävs specifikt 
att vid det första solariebesöket rekommenderas 
en så kort bestrålningstid, att den ultravioletta 
strålningens effektiva energitäthet d.v.s. effek-
tiva dos 100 J/m2 inte överskrids. I praktiken 
är denna dos cirka hälften av den som förorsa-
kar rodnad i relativt känslig hud. Enligt EN-
standarden får den maximala engångsdosen av 
UV-strålning som man kan få från ett solarium 
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vara högst 600 J/m2. Denna maximidos kan för-
orsaka brännskador på huden.

Med de starkaste i Finland tillåtna solarie-
apparaterna (se krav 3 nedan) får man första 
besökets dos 100 J/m2 på 5 minuter 30 sekunder 
och den maximala engångsdosen 600 J/m2 på 33 
minuter. Dosen som förorsakar att känslig hud 
rodnar – 200 J/m2 – får man på cirka 11 minuter.

Solariets användare ska instrueras att sola 
inte mer än fem minuter första gången. Detta 
förutsätter även att apparatens kortaste tids-
inställning är högst 5 minuter.

2) den effektiva energitätheten hos ultraviolett strål

ning som träffar huden överskrider inte 5 kJ/m2 per 

år;

Med krav 2 begränsas årsexponeringen för so-
lariets ultravioletta strålning på individnivå. 
Gränsvärdet effektiva energitäthet (den totala 
stråldosen) 5 kJ/m2 betyder i praktiken att med 
de starkaste i Finland tillåtna solarieappara-
terna ska solariebesöken begränsas till cirka 20 
gånger per år (se krav 3 nedan). Årsdosen fås då 
på 275 minuter. Till exempel med två serier av 
10 solariebesök var, där soltiderna är 1 · 5 min, 
1 · 10 min och 8 · 15 min, fås årsdosen på 270 
minuter.

3) den effektiva irradiansen hos ultraviolett strålning 

som träffar huden överskrider inte 0,15 W/m2, separat 

fastställd inom våglängdsområden under 320 nm och 

mellan 320 och 400 nm. Den sammanlagda effektiva 

irradiansen för båda våglängdsområdena får inte 

överskrida 0,3 W/m2;

Krav 3 är ett apparatkrav, med vilket man 
begränsar solarieapparatens effektiva irra-
dians (”effekt” d.v.s. dosrat). I krav 3 motsvarar 
de ställda gränsvärdena de i standarden EN 
60335-2-27 definierade apparater av UV-typ 3, 
för vilka både den kortvågiga (under 320 nm) och 
den långvågiga (320–400 nm) UV-strålningens 
effektiva irradians har begränsats till värdet  
0,15 W/m2.

I 12 § i SHM:s förordning nämns även att ”Om 
det för en åtgärd som avses i 11 § 3 mom. används 
annan solariumapparat än sådan som hör till UV-
typ 3 skall åtgärden vidtas under övervakning av 
en yrkesutbildad person som är förtrogen med 

behandling med ultraviolett strålning”. För dessa 
andra typer av solarieapparater (UV-typerna 
1, 2 och 4) kan irradiansen av kort- och/eller 
långvågig UV-strålning, beroende på apparattyp, 
överstiga gränsvärdet 0,15 W/m2, men även 
deras sammanlagda effektiva irradians får vara 
högst 0,30 W/m2, som hos apparater av UV-typ 3 
(bilaga B, punkt B2). 

5  Användningssäkerhet
5.1  Verksamhetsutövarens allmänna  
skyldigheter 
Verksamhetsutövaren ska se till, att
•	 det görs en skriftlig anmälan till den kommu-

nala hälsoskyddsmyndigheten när verksam-
heten inleds eller ändras väsentligt (punkt 
5.1.1)

•	 personer under 18 år kommer inte åt att 
använda solarieapparater (punkterna 5.1.2–
5.1.4)

•	 hälsovådliga effekter minimeras när man er-
bjuder solarietjänster (punkt 5.1.3)

•	 en eller flera namngivna ansvariga personer 
ger handledning i solarieapparatens använd-
ning (punkt 5.1.4)

•	 solariets användare får tillräklig instruktion 
och handledning (punkt 5.2)

•	 solarieapparater som är i bruk passar till för 
att göra huden kosmetiskt brun (punkt 4) och 
de hålls i skick (punkt 5.3).

5.1.1  Anmälan om solarieverksamhet
I 13 § i hälsoskyddslagen stadgas att verksam-
hetsutövaren ska göra en skriftlig anmälan till 
den kommunala hälsoskyddsmyndigheten innan 
verksamheten inleds. Motsvarande anmälan ska 
göras också om verksamheten väsentligt ändras 
eller om verksamhetsutövaren byts. Om verk-
samhetsutövaren erbjuder solarietjänster i sam-
band med sådan verksamhet om vilken det ska 
göras en anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen, 
såsom skönhetssalong eller motionssal, behöver 
man inte göra en skild anmälan om solariet. 

Om man skaffar en solarieapparat till en 
redan verksam skönhetssalong, motionssal, sim-
hall, badinrättning eller motsvarande, anses 
detta vara en väsentlig ändring i verksamhe-
ten enligt 13 § i hälsoskyddslagen och då ska 
verksamhetsutövaren göra en anmälan till den  
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kommunala hälsoskyddsmyndigheten. 
Förutom den anmälan som stadgas i hälso-

skyddslagen ska verksamhetsutövaren även göra 
en anmälan enligt 6 § i konsumentsäkerhetsla-
gen (920/2011) till den kommunala tillsynsmyn-
digheten. Anmälningsplikten gäller till exempel 
sådana motionssalar, simhallar, badinrättningar 
och badhotell med underhållning, som har påbör-
jat sin verksamhet eller väsentligt ändrat på 
den efter att den nya konsumentsäkerhetslagen 
trädde i kraft 1.1.2012. Information om solariet 
ges i samband med informationen om huvud-
verksamheten. 

5.1.2  Förhindrande av att personer 
under 18 år använder solarium
Verksamhetsutövaren ska speciellt ombesörja att 
personer under 18 år inte kommer åt att expone-
ra sig för solariets ultravioletta strålning (punkt 
5.1.4).

Solarieapparaterna ska placeras eller deras 
användning ordnas så att en solarieapparat inte 
kan användas utan att personalen märker det.

På solarieapparatens användningsplats ska 
finnas en namngiven ansvarig person som har 
fyllt 18 år och fått ändamålsenlig introduktion. 
Denne ska ge kunden handledning i att använda 
solarieapparaten på ett korrekt och säkert sätt 
samt övervaka att ingen som är under 18 år kom-
mer åt att använda solarieapparaten.

Vid behov kontrollerar den ansvariga perso-
nen en ung persons ålder.

5.1.3  Förebyggande av men för hälsan
Kommersiella solarietjänster får inte tillhan-
dahållas befolkningen på ett sätt som medför 
men för hälsan. Kraven på begränsande av UV-
strålningsexponering som förorsakas av solariet 
ska uppfyllas inom solarieverksamhet (punk-
terna 4 och 5.1.2). Verksamhetsutövaren ska 
speciellt ombesörja att en person under 18 år 
inte exponeras för solarieapparatens ultraviolet-
ta strålning.

På den plats där en solarieapparat används 
ansvarar en eller flera ansvariga personer som 
solarieverksamhetsutövaren har utnämnt för an-
vändningssäkerheten (punkt 5.1.4).

Anställda och utomstående får inte i onödan 
utsättas för UV-strålning. Speciellt utomstående 

personer under 18 år får inte vistas i solarieap-
paratens användningsutrymme. Om de maximi-
värden för befolkningens strålningsexponering 
som föreskrivs i 11 § 1 och 2 mom. i SHM:s  
förordning riskerar att överskridas, ska ögonen 
och huden skyddas. 

Om förebyggande av de men för hälsan som erbju

dande av solarietjänster medför stadgas i 43 § i strål

skyddslagen. 

5.1.4  Utnämnande av en ansvarig 
person samt dennes uppgifter
Verksamhetsutövaren ska för solarieapparatens 
användningsplats utnämna en ansvarig person 
som har fyllt 18 år och fått ändamålsenlig intro-
duktion, och som 
•	 övervakar att personer under 18 år inte kom-

mer åt att använda solarieapparaten
•	 vid behov kontrollerar en ung persons ålder
•	 ser till att kunden har tillgång till ögonskydd
•	 ger kunden handledning i att använda sola-

rieapparaten på ett säkert sätt (punkt 5.2).
Det kan finnas en eller flera ansvariga perso-
ner, beroende på hur omfattande verksamheten 
är vid varje användningsplats. Åtminstone en 
ansvarig person ska finnas närvarande under 
användningsplatsens öppethållningstider. 

5.2  Handledning av och 
anvisningar för användaren
Verksamhetsutövaren ska försäkra, att
•	 Den ansvariga personen ger kunden hand-

ledning i att använda solarieapparaten på ett 
korrekt och säkert sätt. 

•	 Det på solarieapparatens användningsplats 
finns synligt framlagd information om de ris-
ker som exponering för ultraviolett strålning 
i solarieapparater medför och om hur man 
begränsar sådan exponering. I närheten av 
varje solarieapparat ska det på väggen finnas 
åtminstone den information om strålsäker-
het som presenteras i STUKs solarieaffisch 
(bilaga A). Rekommenderad storlek för den 
informationen är A3. Bilaga A kan som så-
dan användas som solariekundens strålsäker-
hetsinstruktioner. 

•	 Solarieanvändaren inte ges sådan informa-
tion som är i konflikt med informationen om 
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strålsäkerhet enligt bilaga A och bilaga B, 
punkt B4. Exempelvis sådana påståenden, att 
användning av solarium skulle vara bra för 
hälsan eller skulle bota sjukdomar, får inte 
framföras. Man ska inte heller rekommendera 
användning av krämer och liknande produk-
ter, som påstås bidra till att man snabbare 
blir brun, före solariebesöket. 

•	 Förutom strålsäkerhetsinstruktionerna ska 
det på användningsplatsen finnas anvisnin-
gar om hur man använder apparatens tids-
inställning och andra funktioner (t.ex. nöd-
brytare, fläktar).

•	 Till kundens användning ges ögonskydd som 
fyller standarden EN 60335-2-27. I bilaga B 
punkt B6 presenteras kraven för standarden-
liga ögonskyddens genomsläpplighet. 

5.3  Solarieapparatens skick och underhåll
Solarieapparater är elapparater. Reparation och 
underhåll av elapparater förutsätter enligt han-
dels- och industriministeriets beslut om arbeten 
inom elbranschen (516/1996) åtminstone elbehö-
righet S3.

Verksamhetsutövaren ska se till, att solarie-
apparaten hålls i oklanderligt funktionsskick. 
Särskilt ska det försäkras, att
•	 Apparaten uppfyller kraven i detta direk-

tiv (kapitel 3) även efter att man har bytt 
UV-lampor (strålkällor), deras filter och/eller 
skyddsskivor. Verksamhetsutövaren är ans-
varig för att apparaten fyller kraven efter 
utbyten.

•	 Skyddsskivor och filter som täcker UV-
lamporna är hela. 

•	 Apparatens tidur är felfritt och de rekommen-
derade bestrålningstiderna kan ställas in på 
det (punkterna 3 och 4)

•	 De inställbara exponeringstiderna på tiduret 
överensstämmer med rekommenderade expo-
neringstider (kapitel 4). Kravet gäller även 
apparater som används med betalautomat. 

Vid utbyte av UV-lampor samt filter och skydds-
skivor till dessa ska nätspänningen till solarie-
apparaten först slås av. Den som utför arbetet 
ska kontrollera, att utbytta UV-lampor, filter och 
skyddsskivor till dessa samt andra delar, som 
har betydelse för strålsäkerheten, är rätt instal-
lerade och att apparaten fungerar klanderfritt. 

5.4  Tilläggskrav för fast 
monterade solarieapparater
Fast monterade solarieapparater på offentliga 
badinrättningar eller andra offentliga anlägg-
ningar ska vara kontrollerade (inspekterade) 
av Strålsäkerhetscentralen innan de tas i an-
vändning (4 § i förordning om tillsyn över icke-
joniserande strålning). Apparatens leverantör 
eller innehavare gör ansökan om inspektion till 
Strålsäkerhetscentralen. 

Av inspektionsansökan ska framgå följande 
uppgifter:
•	 apparatens tillverkare, typ, modell och teknis-

ka data
•	 bruksanvisning
•	 andra uppgifter som har betydelse för säker 

användning av apparaten 
•	 planritning för användningsutrymmen samt 

installationsplan för solarieapparaterna. 

5.5  Av läkare ordinerad 
användning av solarium
På grund av medicinska orsaker, såsom en hud-
sjukdom, kan en läkare vid behov ordinera en 
patient att använda solarium. Med läkarremiss 
är det möjligt också för personer under 18 år att 
använda solarium. Det ska finnas en läkarremiss 
och ett vårdplan för solarieanvändning, i vilka 
antalet solariebesök och vårdtiderna ska vara 
nedtecknade. Behandlingar som patienten fått 
ska antecknas i vårdplanen.

6  Säkerhetstillsyn
6.1  Tillsynsmyndigheter
Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över so-
larieapparaters strålsäkerhet och användning 
med stöd av strålskyddslagen, Säkerhets- och 
kemikalieverket (Tukes) utövar tillsyn över so-
larieapparaters elsäkerhet med stöd av elsä-
kerhetslagen. Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården (Valvira) vägleder de 
kommunala hälsoskyddsmyndigheterna i tillsyn 
som de utövar med stöd av hälsoskyddslagen. 
Hälsoskyddsmyndigheterna inspekterar använd-
ningen av solarieapparater med stöd av både 
hälsoskyddslagen och strålskyddslagen. Därtill 
utövar arbetarskyddsmyndigheterna tillsyn över 
användningsplatser och arbetarskyddet för de 
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anställda med stöd av arbetarskyddslagstiftnin-
gen.

Vid punkt 6.2 behandlas Strålsäkerhets-
centralens solarietillsyn noggrannare och vid 
punkt 6.3 de kommunala hälsoskyddsmyndighe-
ternas solarietillsyn.

6.2  Strålsäkerhetscentralens tillsyn
Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över strål-
säkerheten av solarieapparater och deras an-
vändning med stöd av strålskyddslagen. Tillsyn 
sker huvudsakligen genom inspektioner på an-
vändningsplatser, i samband med vilka man mä-
ter solarieapparaters bestrålningsvärden. Med 
användningsplatser avses här verksamhetsutö-
varens lokaler där solarieapparater används. Vid 
behov utövas tillsyn i samarbete med de kommu-
nala hälsoskyddsmyndigheterna. 

Efter inspektionen skrivs ett protokoll, varav 
det framgår hur väl solarieapparaten och dess 
användningsplats fyller säkerhetskraven. Vid 
behov innehåller protokollet även föreskrifter 
om åtgärder för att rätta till upptäckta brister 
och missförhållanden i verksamheten och i ap-
paraten. Inspektionsprotokollet sänds till verk-
samhetsutövaren eller dennes representant. En 
kopia på protokollet sänds till den kommunala 
hälso skyddsmyndigheten.

De föreskrivna åtgärderna ska vara genom-
förda inom utsatt tid, med stöd av 54 § i strål-
skyddslagen. Om verksamhetsutövaren anser att 
åtgärdskraven i inspektionsprotokollet är felak-
tiga eller omotiverade, har verksamhetsutövaren 
rätt att med skriftligt krav lämna ärendet till 
Strålsäkerhetscentralen för avgörande.

Om användningen av solarieapparaten är 
uppenbart hälsovådlig eller medför den risk för 
hälsan, kan Strålsäkerhetscentralen enligt 55 § 
i strålskyddslagen bestämma att användnin-
gen av apparaten ska avbrytas eller begränsas. 
Verksamheten kan avbrytas eller begränsas om 
akut hälsofara föreligger, till exempel om solarie-
apparatens lampor inte uppfyller föreskrifterna. 
Om någon tredskas och inte uppfyller sina skyl-
digheter enligt strålskyddslagen eller stadgan-
den och bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den, kan Strålsäkerhetscentralen enligt 59 § i 
strålskyddslagen som tvångsmedel använda vite 
eller hot om tvångsutförande.

6.3  De kommunala 
hälsoskyddsmyndigheternas tillsyn
Hälsoskyddsmyndigheterna kontrollerar vid sina 
inspektionsbesök i samband med tillsynen en-
ligt hälsoskyddslagen följande saker som gäller 
strålsäkerheten på solarieapparaternas använd-
ningsplatser (44 a § 2 mom. i strålskyddslagen): 

1) att en solarieapparat placerats eller dess använd

ning förhindras så att personer under 18 år inte 

kan använda apparaten utan att personalen mär

ker det 

2) att den ansvariga person som avses i 44 § 1 mom. är 

på plats 

3) att kunderna ges handledning

4) att information om riskerna med att exponeras för 

ultraviolett strålning i solarieapparater och om 

begränsning av sådan exponering finns synligt 

framlagd i solarieapparatens omedelbara närhet

5) att kundernas ögon skyddas

6) att solarieapparaten har en tidsinställning 

7) solarieapparatens namn och typ, samt

8) solarielampornas namn och typ.

På grund av övergångsbestämmelser gällande 
ändringen i strålskyddslagen är det inte un-
der övergångstiden obligatoriskt att inspekte-
ra de saker som definieras i 44 a § 2 moment, 
punkterna 1 och 2 i strålskyddslagen. Man kan 
inte heller uppbära någon avgift för en inspek-
tion av dem under övergångstiden (punkt 6.4.2). 
Övergångstiden tar slut 30.6.2015.

Under inspektionen gjorda observationer av de 
saker som enligt strålskyddslagen ska inspekte-
ras antecknas i Strålsäkerhetscentralens inspek-
tionsblankett. Om man under inspektionen upp-
täcker brister är det inte hälsoskyddsmyndighe-
terna som ger bestämmelser eller beslut om kor-
rigerande åtgärder. Strålsäkerhetscentralen är 
myndigheten gällande dessa ärenden och ger vid 
behov bestämmelser eller beslut om korrigeran-
de åtgärder. Den kommunala hälsoskyddsmyn-
digheten kan ändå inom ramen för tidtabeller 
och resurser ge verksamhetsutövaren anvisnin-
gar och råd om hur sakerna ska ställas i ordning. 
Inspektionsblanketten bifogas till det inspek-
tionsprotokoll som hälsoskyddslagen förutsätter. 
Bilagan eller motsvarande uppgifter skickas till 
Strålsäkerhetscentralen.
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6.4  Inspektionsavgifter

6.4.1  Strålsäkerhetscentralens avgifter
Strålsäkerhetscentralens inspektion är avgiftsfri 
för verksamhetsutövaren, om
•	 den görs på Strålsäkerhetscentralens initiativ
•	 under inspektionen framkommer inga brister, 

eller de korrigerande åtgärder som bestämdes 
inte förutsätter en ny inspektion.

För inspektionen uppbärs en avgift enligt 
vad stadgas i lagen om grunderna för avgif-
ter till staten (150/1992) och förordningen 
om Strålsäkerhetscentralens avgiftsgrunder 
(580/1993) och enligt Strålsäkerhetscentralens 
prislista för övervakning av strålningsverksam-
het, om 
•	 det gäller en ny inspektion som har bestämts 

antingen under Strålsäkerhetscentralens 
första inspektion eller på grund av märkbara 
brister som framkom i hälsoskyddsmyndighe-
tens inspektion

•	 en ny inspektion måste göras på grund av 
att verksamhetsutövaren har försummat att 
meddela Strålsäkerhetscentralen om korrige-
rande åtgärder

•	 solarieapparaten eller dess användningsplats 
inspekteras på nytt efter att det har bes-
tämts eller beslutats att avbryta verksamhe-
ten (verksamhetsavbrott med stöd av 55 § i 
strålskyddslagen)

•	 användningsplatsen inspekteras på nytt efter 
tvångsmedelsförfarande (beslut med stöd av 
59 § i strålskyddslagen)

•	 det gäller en ibruktagningsinspektion enligt 
4 § i förordningen om tillsyn över icke-jonise-
rande strålning (1306/1993). 

Den produktansvariga (säljare eller annan över-
låtare) är enligt 22 § 1 mom. i strålskyddslagen 
skyldig att ersätta kostnaderna för inspektionen, 
om det visar sig att produkten (solarieapparaten) 
har någon brist som klart och tydligt äventyrar 
säkerhet. Ansvaret för produktens kravenlighet 
överförs till verksamhetsutövaren, när man by-
ter sådana apparatens komponenter, till exempel 
lampor, som påverkar apparatens UV-strålning. 
Alla sådana observationer av produkten, som 
strider mot kraven, dokumenteras då i form av 
ett särskilt protokoll. Protokollet och fakturan 

skickas till apparatens försäljare, om det gäller 
en ny apparat, och till verksamhetsutövaren, 
om det har gjorts ändringar i apparaten, vilka 
inte fyller kraven. I tillämpliga delar gäller det 
ovannämnda även försäljning, hyrning och an-
nat överlåtande av solarieapparater som är i 
bruk. Inom ramarna för bestämmelserna i stråls-
kyddslagen vidtas även andra möjligen behövliga 
åtgärder.

6.4.2  De kommunala 
hälsoskyddsmyndigheternas avgifter 
Hälsoskyddsmyndigheten har rätt att uppbära 
en avgift enligt sin fastställda taxa för inspektio-
ner som har utförts med stöd av strålskyddsla-
gen i samband med tillsyn i enlighet med hälsos-
kyddslagen. Man börjar ta ut avgifter från och 
med 1.1.2013 angående punkterna 3–8 i 44 a § 2 
moment i strålskyddslagen. Däremot angående 
punkterna 1 och 2 kan man ta ut avgifter först 
från och med 1.7.2015 (punkt 6.3). Avgiften bes-
täms enligt kommunens taxa för miljö- och häl-
soskydd. 

6.5  Strålskyddsförseelser
Enligt 61 § i strålskyddslagen ska en verksam-
hetsutövare, som uppsåtligen eller av oaktsam-
het bryter mot sin ombesörjningsplikt enligt 43 
§ 2 mom., att personer under 18 år inte utsätter 
sig för ultraviolett strålning i ett solarium, eller 
mot förpliktelsen enligt 44 § 1 mom. att utse en 
ansvarig person, för strålskyddsförseelse dömas 
till böter, om inte gärningen är straffbar enligt 
60 § i strålskyddslagen eller om inte strängare 
straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

Om strålskyddsförseelser stadgas i 61 § i 
strål skyddslagen.

På grund av ikraftträdelsestadganden kan 
man inte utmäta straff för förseelser med stöd 
av 44 § 1 mom. i strålskyddslagen före den 1 juli 
2015.
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Bilaga a

Strålsäkerhetscentralens solarieaffisch

www.stuk.fi

      Anvisningar för solariebesökare
•	 Använd solarium enligt din egen hudtyp.
•	 Om du använder läkemedel, fråga din läkare om solariebesök.
•	 Rengör huden från krämer och kosmetik före ett solariebesök.
•	 Använd inte produkter som förstärker eller påskyndar solarie-

solbränna. Kosmetika och mediciner kan öka risken för bränn-
skador.
•	 Skydda ögonen från solariets UV-strålning med ögonskydd. 

Oskyddade ögon kan inflammeras och få permanenta skador.
•	 Skydda känsliga hudpartier som t.ex. ärr, tatueringar och     

könsorgan.
•	 Använd inte solarium hela tiden. Börja med ett högst                  

5 minuters besök. Se hudtypstabellen bredvid för tider för 
senare besök.
•	 Gör uppehåll minst 48 timmar mellan de två första besöken,    

så du hinner märka om du skulle få biverkningar.
•	 Avbryt användningen av solarium och rådfråga läkare om du 

märker utslag, klåda eller andra biverkningar.
•	 Sola aldrig både i solarium och ute i solen samma dag.
•	 Använd inte solarium fler än 20 gånger per år.
•	 Använd inte trasig solariumutrustning. Tala med personalen 

om bristerna som du märkt.

      Använd inte solarium, om
•	 du är under 18 år
•	 din hud är solbränd för tillfället
•	 du bränner dig lätt i solen
•	 du har ofta bränt dig i solen i barndomen
•	 du blir inte brun i solen
•	 din hud är ljus eller du har fräknar 
•	 du har många födelsemärken
•	 du själv eller en nära släkting har haft hudcancer
•	 du använder mediciner eller kosmetika som 

förorsakar ljuskänslighet. 

      Hälsorisker med solarium  
Solariebesök får inte förorsaka att huden 
rodnar eller blir bränd.

Den starka UV-strålningen i ett solarium 
kan förorsaka bestående ögon- och hudska-
dor, såsom grå starr, nedsatt syn och hud-
cancer.

Ju yngre du börjar använda solarium,   
desto högre är din risk att insjukna i mela-
nom. Om man börjar regelbundna solariebe-
sök före 35 års ålder, höjs risken för mela-
nom med 75 %.

Upprepade solarieexponeringar leder till 
att huden åldras i förtid och din risk för att in-
sjukna även i basalcells- och skivepitelcancer 
höjs. Diskutera med din läkare, om ett födel-
semärke börjar klia, växa, bli mörkare eller får 
sårnad, eller om det uppstår andra ovanliga 
förändringar i huden.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) rekom-
menderar inte användning av solarium.

Solariebesök höjer
din risk att insjukna
i hudcancer, så använd
ditt sunda förnuft.
I Finland är solarium
förbjudet sedan 1.7.2012
för personer under 18 år.

Välj tid i solarium enligt din hudtyp.
Din hudtyp påverkar hur din hud blir brun och bränd.

Hudtyp och känslighet  1. gången  2. gången  Senare gånger
för UV-strålning     

Mycket känslig 
Bränns alltid lätt,   Använd inte solarium 
blir inte brun      

Känslig 
Bränns lätt,   Använd inte solarium 
blir lite brun 

Normal
Bränns ganska lätt,  5 minuter 10 minuter 10-15 minuter
blir brun lite i taget 

Motståndskraftig
Bränns ibland, 5 minuter 10 minuter 10-15 minuter
blir alltid brun 

åldersgräns
för solarium 
är 18 år
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Bilaga B

Strålsäkerhetskrav på solarieapparater, på anvisningar till användare och på ögonskydd

B1  Allmänt
De strålsäkerhetskrav för solarieapparater som 
presenteras i denna bilaga grundar sig på so-
cial- och hälsovårdsministeriets förordning om 
begränsning av befolkningens exponering för 
icke-joniserande strålning (294/2002) och stan-
darden EN 60335-2-27, Household and similar 
electrical appliances. Safety. Part 2-27 Particular 
requirements for appliances for skin exposure to 
ultraviolet and infrared radiation. Om standar-
den senare förändras, ska den tillämpas i den 
form som gäller när tillämpningen förverkligas.

Kraven tillämpas inte på UV-apparater som 
används för medicinsk behandling av huden.

B2  Solarieapparater som godkänns i Finland 
För kosmetiskt eller därmed jämförbar behand-
ling av huden får man i Finland använda solarie-
apparater som uppfyller kraven i standarden EN 
60335-2-27. Den effektiva irradiansen hos deras 
ultravioletta strålning ska alltså inte överskrida 
värdet 0,30 W/m2 inom våglängdsområdet 250–
400 nm. Apparater av UV-typ 3 får användas 
utan specialkrav. I 12 § i SHM:s förordning 
nämns även att ”Om det för en åtgärd som avses 
i 11 § 3 mom. används annan solariumapparat 
än sådan som hör till UV-typ 3 skall åtgärden 
vidtas under övervakning av en yrkesutbildad 
person som är förtrogen med behandling med 
ultraviolett strålning”. För de andra typerna av 
solarieapparater (UV-typerna 1, 2 och 4) kan 
irradiansen av kort- och långvågig UV-strålning, 
beroende på apparattyp, överstiga gränsvärdet 

0,15 W/m2, men även deras sammanlagda effek-
tiva irradians får vara högst 0,30 W/m2, som hos 
apparater av UV-typ 3 (se tabell BI).

Kortvågig UV-strålning har begränsats så att 
inom våglängdsområdet 200–280 nm får den ery-
temeffektiva irradiansen hos solarieapparaten 
inte överskrida värdet 0,003 W/m2.

B3  Apparatens varningspåskrifter 
och andra märkningar 
•	 Solarieapparaten ska ha märkning som visar 

UV-typen.
•	 Apparater vars UV-strålkällor (UV-lampor) 

kan bytas ut, ska ha märkning med de ut-
bytbara UV-strålkällors fullständiga handels-
benämningar, eller apparater där UV-lysrör 
används, med den s.k. ekvivalenskoden (se 
punkt B4.1)

•	 Solarieapparater ska ha varningstexter med 
följande innehåll:

VARNING
– Ultraviolett strålning (UV-strålning) har 

föråldrande verkan på huden och kan or-
saka hudcancer.

– Läs bruksanvisningen noga.
– UV-strålning är farlig för ögon, använd 

ögonskydd.
– Vissa läkemedel och kosmetiska prepa-

rat kan orsaka överkänslighet mot UV-
strålning.

Tabell BI. Solarieapparatens UV-typ.

Apparatens UV-typ Erytemeffektiv irradians (W/m2)
250 nm < λ ≤ 320 nm 320 nm < λ ≤ 400 nm 

1 < 0,0005 ≥ 0,15 
2 0,0005–0,15 ≥ 0,15 
3 < 0,15 < 0,15 
4 ≥ 0,15 < 0,15 

λ är strålningens våglängd
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•	 I skönhetssalonger, motionssalar och liknan-
de lokaler kan denna varning ges på en 
skylt som levereras tillsammans med sola-
rieapparaten och som sätts upp på väggen 
intill solarieapparaten. Varningstexten ”läs 
bruksanvisningen noga” kan då bytas ut mot 
”rådfråga personalen”.

•	 Om luminansen överskrider 100 000 cd/m2, 
ska tillverkaren förse apparaten med följande 
varning:

VARNING
– Intensivt ljus.
– Se inte på strålkällan.

•	 Om ovannämnda varningar kombineras, be-
höver inte ordet varning upprepas.

•	 När apparaten är monterad och klar att 
användas, ska varningstexterna vara väl 
synliga.

B4  Information i bruksanvisningen
Bruksanvisningar för apparater som sänder UV-
strålning ska innehålla tillräklig information om 
hur apparaten används på ett rätt och säkert 
sätt. 

I solarieapparatens bruksanvisning ska klart 
nämnas att när apparaten används får det i 
solarieutrymmet inte finnas personer för vilka 
användningen av apparaten är förbjuden. Detta 
gäller i synnerhet barn. 

B4.1  Användningssäkerhet
Av bruksanvisningen ska framgå följande vä-
sentliga säkerhetsfakta:
•	 Följande personer ska inte sola på solarier: 

– ungdomar under 18 år
– personer som inte blir bruna i solen 
– personer som lätt bränner sig i solen 
– personer som har eller har haft hudcancer
– personer vars nära anhöriga har insjuknat 

i melanom, d.v.s. cancer i pigmentbildande 
hudceller 

– personer som har naturligt rött hår eller 
tendens till fräknar 

– personer som har pigmentstörningar i hu-
den

– personer som har många födelsemärken,  
(flera än 16 födelsemärken; födelsemärken 
större än 2 mm)

– personer som har på huden ett osymmet-
riskt födelsemärke, vars diameter är större 
än 5 mm och födelsemärkets färg och kon-
tur är ojämna. Om ett födelsemärke ser 
misstänkt ut, kontakta läkare innan du 
använder solarium.

– personer vars hud är bränd för tillfället 
eller som lider av brännskada förorsakad 
av solen 

– personer vars hud har bränts av solen up-
prepade gånger under barndomen 

– personer som lider av ljusurtikaria 
– personer som använder mediciner som 

ökar hudens ljuskänslighet
– personer som använder mediciner som för-

svagar immunförsvaret.
Av bruksanvisningen ska framgå även:
•	 Rätt bestrålningsavstånd, när det inte 

bestäms av apparatens konstruktion.
•	 Rekommenderat bestrålningsschema med 

bestrålningstider och minsta tidsintervall 
mellan solariebesöken, med hänsyn till 
strålkällornas egenskaper och avstånd samt 
hudens individuella känslighet.
– Vid första bestrålning av blek hy rekom-

menderas så kort bestrålningstid, att den 
ultravioletta strålningens effektiva ener-
gitäthet d.v.s. effektiva dos 100 J/m2 inte 
överskrids. 

•	 Högsta rekommenderade antalet bestrål-
ningar, vilket inte ska överskridas under ett 
år.
– Antalet bestrålningar som inte ska övers-

kridas under ett år ska beräknas så, att 
den ultravioletta strålningens effektiva 
energitäthet d.v.s. effektiva dos 5 kJ/m2 

inte överskrids på någon del av huden un-
der ett år. 

•	 Uppmaning att inte använda ett solarium 
med trasigt tidur eller med filter som har gått 
sönder eller tagits bort.

•	 Fullständiga handelsnamn (märke och modell 
med identifieringsdata) för utbytbara UV-
strålkällor samt för andra utbytbara delar 
som inverkar på UV-strålningen, såsom filter 
och reflektorer.

•	 Uppgift om att UV-strålkällor endast får er-
sättas med identiska UV-strålkällor, alterna-
tivt ska man rådfråga servicepersonal som 
apparatens tillverkare har ackrediterat. UV-
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lysrören får även bytas mot lysrör med s.k. 
ekvivalenskod, om lysrörets kod är inom grän-
serna som märkningen på apparaten anger.
– Till exempel kan ett UV-lysrör som har 

koden 100-R-29/2,4 användas i en apparat, 
som har koden 100-R-(22–29)/(2,0–2,8).
Siffran 100 i koden betyder UV-lysrörets 
eleffekt (100 W), bokstaven R reflektor-
rör (lysrör med reflektor), siffran 29 den 
erytemeffektiva irradiansen (29 mW/m2) 
på våglängdsområdet 250–400 nm, och 
siffran 2,4 kvoten av irradiansen av den 
kortvågiga (≤  320 nm) och av den lång-
vågiga (> 320 nm) UV-strålningen, vägd 
med effektspektrumet för icke-melanom 
hudcancergruppen (non-melanoma skin 
cancer, NMSC). Om solarieapparaten har 
uppmätts med ett UV-lysrör vars kod är 
100-R-29/2,4, kan det i apparatens teknis-
ka data för UV-lysrör som används i appa-
raten anges en kod, i vilken variationsvid-
den både för erytemeffektiv irradians och 
för förhållandet mellan NMSC-irradianser 
anges. Då betyder koden 100-R-(22–29)/
(2,0–2,8) att alla 100 W reflektorlampor, 
vars första siffra är mellan 22 och 29 och 
andra siffra är mellan 2,0 och 2,8, kan 
användas i apparaten, fast just den lys-
rörsmodellen inte skulle ha anmälts i ap-
paratens tekniska data.

B4.2  Hälsorisker med UV-strålning
Solariets bruksanvisning ska innehålla allmän 
information om hälsoriskerna med UV-strålning:
•	 UV-strålning från solen och solarier kan skada 

hud eller ögon. Dessa biologiska inverkningar 
beror på typen och mängden av strålning samt 
ögonens och hudens individuella känslighet 
för UV-strålning.

•	 Överexponering för UV-strålning orsakar 
brännskador på huden såsom solljuset. 
Återkommande exponering för UV-strålning 
från solen och UV-apparater kan leda till 
att huden föråldras snabbare och risken för 
hudtumörer ökar.

•	 Om ögonen inte skyddas kan deras yttre 
hinnor inflammeras och i vissa fall kan 
näthinnan skadas efter för intensiv 
exponering. Många upprepade exponeringar 
kan leda till linsgrumling (grå starr).

•	 Särskild försiktighet krävs när en människa 
är ovanligt känslig för UV-strålning eller 
använder vissa läkemedel eller kosmetiska 
preparat. 

B4.3  Säkerhetsåtgärder
Av bruksanvisningen ska framgå följande säker-
hetsåtgärder:
•	 Använd alltid de ögonskydd som medföljer 

apparaten eller ögonskydd som finns på an-
vändningsplatsen.

•	 Innan du använder solariet, rengör huden 
väl från alla kosmetiska preparat och använd 
inte solskyddsmedel, såsom solkräm, på hu-
den.

•	 Använd inte solarium när du använder läke-
medel som ökar hudens känslighet för UV-
strålning. Vid behov rådfråga läkare eller 
apotekspersonal.

•	 Vänta minst 48 timmar mellan första och an-
dra solariebesöket.

•	 Om oväntade biverkningar såsom klåda eller 
sveda förekommer inom 48 timmar från förs-
ta solariebesöket, ska du inte fortsätta att 
sola på solariet utan att rådfråga läkare.

•	 Solariebesök får inte leda till att huden blir 
bränd eller klart rodnar. Om du under 16–24 
timmar efter solariebesöket märker att huden 
blivit bränd, ska följande soltid i solariet vara 
kortare än vad soltiden var under det besöket 
när huden blev bränd. Du kan återgå till att 
använda solarium tidigast om en vecka, ef-
ter att huden har läkts. Använd då de korta 
soltider som bestrålningsschemat anger för 
nybörjare. 

•	 Utsätt ingen kroppsdel till solariets UV-
strålning oftare än en gång per dag och solba-
da inte samma dag.

•	 Följ rekommendationerna om bestrålnings-
schema och -avstånd. 

•	 Uppsök läkare om du har ett födelsemärke 
som börjar klia eller växa, mörknar eller får 
sårnad, eller om det förekommer andra ovan-
liga förändringar på huden. 

B5  Strukturella krav
•	 Solarieapparaten ska ha ett tidur, som 

slår av strålningen efter inställd soltid. 
Tidsinställningen får vara högst 33 minuter. 
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•	 Tidsinställningen på tiduret ska överens-
stämma med rekommenderade bestrålnings-
tider. Detta gäller även apparater som an-
vänds med betalautomat. 

•	 Tiduret kan vara separat, om solarieappara-
ten är avsedd för fast elektrisk installation.

•	 Solarieapparater som används liggande ska 
vara konstruerade så, att UV-strålningen 
bryts av automatiskt om det är något fel på 
tiduret. 

•	 UV-lampor (UV-strålkällor) som är avsedda 
för bestrålning av hela kroppen ska vara ve-
derbörligt skyddade särskilt när de är avsed-
da för placering ovanför den person som be-
strålas.

•	 Tvådelad apparat med överdel (lock) som 
normalt ska öppnas vid användning, ska vara 
konstruerade så, att locket inte kan stänga 
sig av misstag.

B6  Ögonskydd
För att skydda ögonen på personen som ska be-
strålas, ska med UV-apparaten levereras minst 

två par ögonskydd. 
Kraven på ögonskydd som används med UV-

apparater grundas inte på standarder om per-
sonlig skyddsutrustning, utan dessa krav fasts-
tälls i standarden EN 60335-2-27, som gäller 
solarieapparater. 

I solarieanvändning ska ögonskyddens ge-
nomsläpplighet för synligt ljus (våglängdsområ-
det 400–780 nm) vara minst 1 %. Därtill får des-
sa skydds genomsläpplighet för UV-strålning och 
för en del av strålningen på det synliga ljusets 
våglängdsområde inte överstiga de värden som 
presenteras i tabellen BII.

Tabell BII. Högsta tillåtna genomläpplighetsvärden 
för ögonskydd.

Våglängd λ
(nm)

Högsta genomsläpp-
lighet (%)

250 < λ < 320 0,1
320 < λ < 400 1,0
400 < λ < 550 5,0
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Bilaga C

Tekniska definitioner

Ultraviolett strålning (UV-strålning)
Inkoherent elektromagnetisk strålning vars våg-
längd är 100–400 nm.

Ultraviolett strålkälla (UV-
strålkälla eller UV-lampa)
En UV-strålande del av en apparat, såsom kvick-
silverlampa eller lysrör.

UV-strålningsapparat (UV-apparat)
En för bestrålning av huden avsedd apparat med 
en eller flera ultravioletta strålkällor.

Solarieapparat (solarium eller apparat)
En för solning av huden avsedd apparat med en 
eller flera ultravioletta strålkällor. En för solning 
av huden avsedd sollampa med en ultraviolett 
strålkälla räknas som solarieapparat.

Irradians d.v.s. dosrat (W/m2)
Strålningseffekten på ett plant ytelement divi-
derad med elementets area då elementet är i en 
sådan position där effekten är som störst. 

Energitäthet d.v.s. dos (J/m2)
Tidsintegralen av irradiansen.

Den ultravioletta strålningens 
effektiva irradians Eeff (W/m2) 
Den enligt formeln

(1)

beräknade irradiansen, där Sλ är den relati-
va spektrala effektivitetsfaktorn som beror av 
våglängden λ på huden (se tabell CI) och Eλ är 
den ultravioletta strålningens irradians inom ett 
smalt våglängdsband Dλ dividerad med band-
bredden.

Tabell CI. Den UV-strålningens, som träffar huden, 
relativa spektrala effektivitetsfaktorn Sλ inom olika 
våglängdsområden.

Våglängd λ
(nm)

Relativ spektral effek-
tivitetsfaktor S λ

λ < 298 1
298 < λ < 328 100,094 (298-λ)

328 < λ < 400 100,015 (140-λ)

Den ultravioletta strålningens effektiva 
energitäthet d.v.s. effektiva dos Heff (J/m2)
Den enligt formeln

(2)

beräknade energitätheten, där Sλ är den relativa 
spektrala effektivitetsfaktorn som beror av våg-
längden λ på huden (se tabell CI) och Hλ är den 
ultravioletta strålningens energitäthet inom ett 
smalt våglängdsband Dλ dividerad med band-
bredden. 

Spektral irradians (W/(m2 nm))
Irradiansen inom ett smalt våglängdsband divi-
derad med bandbredden.

Apparatens UV-typ
Apparatkategori enligt standarden EN 60335-
2-27, där kategorigränserna har definierats som 
den ultravioletta strålningens effektiva irradian-
ser. 

Luminans (cd/m2)
Ljusstyrkan (enhet candela, cd) i en viss punkt 
av ett ytelement i en given riktning dividerad 
med ytelementets projektion i en riktning, som 
är vinkelrät mot den givna riktningen.

 
λλλ

λ

∆∑ ES = E
nm 400

nm 100 = 
eff

 
λλλ

λ

∆∑ HS = H
nm 400

nm 100 = 
eff
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16.5.2006 
ST 1.4 Användarorganisation, 2.11.2011 
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ST 1.11 Skyddsarrangemang för strålkäl-
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Strålbehandling
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ST 3.2 Mammografiapparater och deras 

användning, 13.8.2001  
ST 3.3 Röntgenundersökningar i hälsovår-

den, 20.3.2006 
ST 3.7 Bröstcancerscreening med mam-

mografi, 28.3.2001 
ST 3.8 Strålsäkerhet vid mammografiun-

dersökningar, 25.1.2013 

Industri, forskning, undervisning 
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ST 5.1 Strålsäkerheten hos apparater 

med slutna källor, 7.11.2007 
ST 5.2 Användning av kontroll- och ana-

lysröntgenapparater, 26.9.2008 
ST 5.3 Användning av joniserande strål-

ning vid undervisningen i fysik och 
kemi, 4.5.2007 

ST 5.4 Handel med strålkällor, 19.12.2008 
ST 5.6 Strålsäkerheten vid industriell 

radiografi, 9.3.2012 
ST 5.7 Transport av radioaktivt avfall och 
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Öppna källor och radioaktivt avfall
ST 6.1 Strålsäkerhet vid användning av 

öppna strålkällor, 17.3.2008. 
ST 6.2 Radioaktivt avfall och radioaktiva 

utsläpp, 1.7.1999 
ST 6.3 Strålsäkerhet inom nukleärmedi-

cin, 14.1.2013 
 
Stråldoser och hälsokontroll 
ST 7.1 Övervakning av strålningsexpone-

ring, 2.8.2007 
ST 7.2 Tillämpning av maximivärdena för 

strålningsexponering och beräk-
ningsgrunder för stråldosen, 
9.8.2007 

ST 7.3 Beräkning av stråldos från intern 
strålning, 23.9.2007 

ST 7.4 Dosregister och anmälan av upp-
gifter, 9.9.2008 

ST 7.5 Hälsokontroll av arbetstagare i 
strålningsarbete, 4.5.2007 

 
Veterinärmedicin
ST 8.1 Strålsäkerheten vid veterinärme-

dicinsk röntgenverksamhet 
20.3.2012 

 
Icke-joniserande strålning
ST 9.1 Strålsäkerhetskrav för och över-

vakning av solarieapparater 
1.7.2013 

ST 9.2 Strålsäkerheten vid pulsradar-
anläggningar, 2.9.2003 (på finska) 

ST 9.3 Strålsäkerheten vid mastarbete på 
FM- och TV-stationer, 2.9.2003 (på 
finska) 

ST 9.4 Strålsäkerheten vid storeffektlasrar 
som används i underhållning, 
28.2.2007 (på finska) 

 
Naturlig strålning
ST 12.1 Strålsäkerheten vid verksamhet 

som medför exponering för naturlig 
strålning, 2.2.2011 

ST 12.2 Radioaktivitet i byggnadsmaterial 
och aska, 17.12.2010 

ST 12.3 Radioaktivitet i hushållsvatten, 
9.8.1993 

ST 12.4 Strålsäkerhet vid flygverksamhet, 
20.6.2005. 
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