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     Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien muovisten tarvikkeiden1

sisältämien ainesosien migraation testaamiseen käytettävistä simulanteista (262/1992)

Liite

Perussäännöt kokonais- ja ominaismigraa-
tion testaamiseen

1. Migraatiotestit ominais- ja kokonaismi- voida ylittää missään ennakoitavissa olevissa
graation testaamiseksi tehdään tämän liitteen materiaalin tai tarvikkeen käyttöolosuhteissa.
luvussa I määriteltäviä elintarvikesimulantte-
ja käyttäen luvussa II määritellyissä ta- I luku
vanomaisissa migraatiotestiolosuhteissa.

2. Jos migraatiotestiä rasvapitoisten elin-
tarvikkeiden simulantteja (ks. I luku) käyttä-
en ei voida toteuttaa analyysimenetelmään 1. Johdanto
liittyvistä teknisistä syistä johtuen, tehdään Kun aina ei ole mahdollista käyttää elin-
korvaavat testit, joissa käytetään testiväli- tarvikkeita elintarvikkeen kanssa kosketuk-
ainetta luvun III tarkoittamissa tavanomaisia seen joutuvien materiaalien testaukseen, käy-
testiolosuhteita korvaavan testin olosuhteis- tetään elintarvikesimulantteja. Ne ryhmitel-
sa. lään sopimuksen mukaan siten, että kullakin

3. Vaihtoehtoiset testit, joita tarkoitetaan on yhden tai useamman elintarviketyypin
luvussa IV, sallitaan rasvapitoisten elintar-luonne. Elintarviketyypit ja käytettävät elin-
vikkeiden simulanteilla tehtävien migraa- tarvikesimulantit  on esitetty taulukossa 1.
tiotestien sijaan,  silloin kun  luvussa IV Käytännössä elintarviketyyppien erilaiset
määritellyt edellytykset täyttyvät. yhdistelmät ovat mahdollisia, kuten esimer-

4. Kaikissa kolmessa tapauksessa on sallit-kiksi  rasva- ja vesipitoiset elintarvikkeet.
tua: Nämä on kuvattu taulukossa 2 yhdessä mig-

a) vähentää tehtävien testien lukumäärää raatiotestejä suoritettaessa valittavan elintar-
testiin tai testeihin, joka tai jotka kyseessä vikesimulantin tai -simulanttien kanssa.
olevassa  erityistapauksessa katsotaan yleises-
ti ankarimmaksi tieteellisten näyttöjen perus-
teella.

b) jättää migraatiotestit tai korvaavat tai
vaihtoehtoiset migraatiotestit tekemättä, sil-
loin kun katsotaan, että migraatiorajoja ei

Elintarvikesimulantit

Taulukko 1

Elintarviketyyppi ja -simulantit

Elintarviketyyppi Tavanomainen luokitus Elintarvikesimulantti Lyhenne

Vesipitoiset elintarvik- Elintarvikkeet, joille KTM:n pää- Tislattu vesi tai laadultaan vastaava Simulantti
keet (eli vesipitoiset töksessä 262/1992  on säädetty vesi A
elintarvikkeet, joiden testaus ainoastaan simulantilla A
pH > 4,5)

1

Happamat elintarvik- Elintarvikkeet, joille KTM:n pää- Etikkahappo, 3 % (w/v) Simulantti
keet (eli vesipitoiset töksessä 262/1992  on säädetty B
elintarvikkeet, joiden testaus ainoastaan simulantilla B
pH � 4,5)

1 

Alkoholipitoiset elin- Elintarvikkeet, joille KTM:n pää- Etanoli, 10 % (v/v). Tämä pitoi- Simulantti
tarvikkeet töksessä 262/1992  on säädetty suus suhteutetaan elintarvikkeen C1 

testaus ainoastaan simulantilla C todelliseen alkoholipitoisuuteen,
jos se ylittää 10 % (v/v)

Rasvapitoiset elintar- Elintarvikkeet, joille KTM:n pää- Puhdistettu oliiviöljy tai muut Simulantti
vikkeet töksessä 262/1992  on säädetty rasvapitoisten elintarvikkeiden si- D1 

testaus ainoastaan simulantilla D mulantit

Kuivat elintarvikkeet Ei ole Ei ole
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2. Elintarvikesimulanttien valitseminen c) materiaalin tai tarvikkeen mukana on
2.1. Kaikkien elintarviketyyppien kanssa elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvis-

kosketukseen tarkoitetut materiaalit ja tarvik- ta tarvikkeista annetun kauppa- ja teollisuus-
keet ministeriön päätöksen (400/1996) 3 §:n mu-

Testit tehdään käyttäen jäljempänä mainit- kainen erityinen merkintä, josta käy ilmi,
tuja elintarvikesimulantteja, joita pidetään minkä kauppa- ja teollisuusministeriön pää-
ankarimpina luvussa II esitellyissä tes- töksessä 262/1992 mainittavan elintarvik-
tiolosuhteissa. Jokaista simulanttia varten keen  (elintarvikkeiden) tai elintarvikeryh-
otetaan tällöin muovimateriaalista tai -tarvik- män (-ryhmien) kanssa sitä voidaan tai ei
keesta uusi testinäyte. voida käyttää.  Tällöin merkintä on ilmaista-

— 3-prosenttinen etikkahapon (w/v) vesi- va käyttäen:
liuos, i) markkinoinnin muissa vaiheissa kuin

— 10-prosenttinen etanolin (v/v) vesiliuos, vähittäismyyntivaiheessa kauppa- ja teolli-
— puhdistettu oliiviöljy (referenssisimu- suusministeriön päätöksen 262/1992 ao. tau-

lantti D). lukossa esitettyä viitenumeroa tai elintarvik-
Referenssisimulantti D voidaan kuitenkin keen kuvausta,

korvata synteettisellä triglyseridien seoksel- ii) vähittäismyyntivaiheessa merkintää,
la, auringonkukkaöljyllä tai maissiöljyllä, jolla jossa viitataan ainoastaan muutamaan elin-
on standardisoidut spesifikaatiot ("muut ras- tarvikkeeseen tai  elintarvikeryhmään ja jo-
vapitoisten elintarvikkeiden simulantit", joita hon mieluiten sisältyy helposti ymmärrettä-
kutsutaan nimellä "simulantit D"). Mikäli viä esimerkkejä.
migraatiorajat ylittyvät käytettäessä mitä ta- Näissä  tilanteissa testit tehdään käyttäen
hansa näistä muista rasvapitoisten elintarvik- b) kohdan tapauksessa elintarvikesimulanttia
keiden simulanteista, on tarvikkeen soveltu- (-simulantteja), jotka on esitetty esimerkkei-
vuutta käyttötarkoitukseensa arvioitaessa nä taulukossa 2 ja a) ja c) kohdan tapauksis-
vielä varmistettava saatu tulos käyttäen olii- sa  kauppa- ja teollisuusministeriön  päätök-
viöljyä silloin, kun se on teknisesti mahdol- sessä  262/1992 mainittua  elintarvikesimu-
lista. Jos  tällainen  varmistaminen  ei ole lanttia (simulantteja). Jos elintarvike (elintar-
teknisesti mahdollista ja jos tarvike ylittää vikkeet) tai elintarvikeryhmä (-ryhmät) ei
migraatiorajat, katsotaan, että tarvike ei ole (eivät) sisälly kauppa- ja teollisuusministe-
elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvis- riön päätöksen 262/1992 luetteloon, valitaan
ta muovisista tarvikkeista annetun kauppa- ja taulukosta 2 kohta, joka vastaa parhaiten tut-
teollisuusministeriön päätöksen (1071/1996) kittavaa elintarviketta (elintarvikkeita) tai
mukainen. elintarvikeryhmää (-ryhmiä).

2.2. Tiettyjen elintarviketyyppien kanssa Jos materiaali tai tarvike on tarkoitettu tu-
kosketukseen tarkoitetut materiaalit ja tarvik- lemaan kosketukseen useamman kuin yhden
keet elintarvikkeen tai elintarvikeryhmän kanssa,

Tällä tarkoitetaan ainoastaan seuraavia ti- joiden vähennystekijät ovat erilaiset, sovelle-
lanteita: taan kullekkin elintarvikkeelle testitulokseen

a) materiaali tai tarvike on jo kosketukses- asianmukaisia vähennystekijöitä. Jos yksi tai
sa tiedossa olevan elintarvikkeen kanssa; useampi tällaisella laskennalla saaduista tu-

b) materiaalissa  tai  tarvikkeessa  on  jo loksista ylittää sallitun rajoituksen, niin ma-
elintarvikkeen  kanssa kosketukseen joutu- teriaali ei sovellu kyseiselle elintarvikkeelle
vista  tarvikkeista annetun kauppa- ja teolli- tai elintarvikeryhmälle (-ryhmille).
suusministeriön päätöksen (400/1996) 3 §:n Testit tehdään luvussa II määritellyissä
mukainen erityinen merkintä, josta käy ilmi, testiolosuhteissa ottaen kutakin simulanttia
minkä taulukossa 1 mainittujen elintarvike- varten uusi testinäyte.
tyyppien kanssa sitä voidaan tai ei voida
käyttää, esimerkiksi "vain vesipitoisille elin-
tarvikkeille".
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Taulukko 2

Erityistapauksissa valittavat  elintarvikesimulantit elintarvikkeen kanssa kosketukseen
joutuvien materiaalien testaamiseksi

Kosketukseen joutuvat tarvikkeet Simulantti

Vain vesipitoiset elintarvikkeet Simulantti A

Vain happamat elintarvikkeet Simulantti B

Vain alkoholipitoiset elintarvikkeet Simulantti C

Vain rasvapitoiset elintarvikkeet Simulantti D

Kaikki vesipitoiset ja happamat elintarvikkeet Simulantti B

Kaikki alkoholi- ja vesipitoiset elintarvikkeet Simulantti C

Kaikki alkoholipitoiset ja happamat elintarvikkeet Simulantit C ja B

Kaikki rasva- ja vesipitoiset elintarvikkeet Simulantit D ja A

Kaikki rasvapitoiset ja happamat elintarvikkeet Simulantit D ja B

Kaikki rasva- ja alkoholi- ja vesipitoiset elintarvikkeet Simulantit D ja C

Kaikki rasvapitoiset elintarvikkeet sekä alkoholipitoiset ja happamat elintarvikkeet Simulantit D, C ja B

II luku lämpötilaolosuhteissa.

Migraatiotestiolosuhteet (ajat ja lämpötilat)

1. Migraatiotestit tehdään valitsemalla tau- tään elintarviketyypistä (-tyypeistä) riippuen
lukossa 3 esitetyistä testiajoista ja -lämpöti- simulanttia (simulantteja) A ja/tai B ja/tai C
loista ne, jotka vastaavat tutkittavien muovi- neljä tuntia 100 C:n lämpötilassa tai neljä
materiaalien tai tarvikkeiden epäsuotuisimpia tuntia refluksointilämpötilassa ja/tai simu-
ennakoitavissa olevia kosketusolosuhteita ja lanttia D käytetään ainoastaan kaksi tuntia
pakkausmerkinnöissä ilmoitettuja tietoja kor- 175 C:n lämpötilassa. Näitä aika- ja lämpö-
keimmista käyttölämpötiloista. Näin ollen, tilaolosuhteita pidetään sopimuksen mukaan
jos muovimateriaali tai -tarvike on tarkoitet- ankarimpina.
tu kosketukseen elintarvikkeen kanssa sovel- 2.2. Muoviset materiaalit ja tarvikkeet, jot-
lutuksessa, jonka kattaa kahden tai useam- ka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elin-
man taulukosta saadun testiajan ja lämpöti- tarvikkeen kanssa määrittelemättömäksi
lan yhdistelmä, migraatiotesti on tehtävä ajaksi korkeitaan huoneen lämpötilassa
tutkimalla testinäyte peräkkäin kaikissa näyt- Kun materiaalien ja  tarvikkeiden merkin-
teelle soveltuvissa epäsuotuisimmissa enna- nät osoittavat käyttöolosuhteiksi huoneen-
koitavissa olevissa olosuhteissa käyttäen sa- lämpötilan tai sitä alhaisemmat lämpötilat tai
maa elintarvikesimulanttia. kun tarvikkeet ovat luonteeltaan sellaisia,

2. Kosketusolosuhteet, joita pidetään yleensä että ne on selvästi tarkoitettu elintarvikekos-
ankarimpina ketukseen huoneenlämpötilassa tai sitä alhai-

Noudatettaessa yleisiä vaatimuksia, joiden semmassa  lämpötilassa,   testi   on  tehtävä
mukaan migraation määrittäminen olisi rajoi- käyttäen 40 C:n lämpötilaa ja 10 vuorokau-
tettava testiolosuhteisiin, joita tutkittavassa den testiaikaa. Näitä aika- ja lämpötila-
erityistapauksessa  pidetään  tieteellisten näyt- olosuhteita pidetään sopimuksen mukaan
töjen  nojalla ankarimpina,  annetaan    jäljem- ankarimpina.
pänä eräitä erityisesimerkkejä testin koske- 3. Haihtuvat siirtyvät aineet
tusolosuhteista. Kun tutkitaan haihtuvien aineiden ominais-

2.1. Muoviset materiaalit ja tarvikkeet, jot- migraatiota, testi(t) tehdään simulantilla (si-
ka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elin- mulanteilla) siten, että huomioidaan haihtu-
tarvikkeen kanssa missä tahansa aika- ja vien siirtyvien aineiden häviäminen epäsuo-

Kun merkintää  tai ohjeita ei ole osoitta-
massa todellisessa käytössä odotettavissa
olevaa kosketuslämpötilaa ja -aikaa, käyte-

o

o

o
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tuisimmissa ennakoitavissa olevissa käyttö- 70—100 C:n (esim. kuumatäyttö), ja tämä
olosuhteissa. käy ilmi tarkoituksenmukaisista merkinnöis-

4. Erityistapaukset tä tai ohjeista, tehdään taulukossa 3 ja koh-
4.1. Migraatiotesteissä materiaaleille tai dassa 2 esitetyistä testiolosuhteista poiketen

tarvikkeille, jotka on tarkoitettu käytettäväk- vain kahden tunnin testi 70 C:n lämpötilassa
si mikroaaltouuneissa, voidaan käyttää joko Jos materiaali tai tarvike on kuitenkin tarkoi-
tavallista uunia tai mikroaaltouunia edellyttä- tettu käytettäväksi myös huoneenlämpötilas-
en, että taulukosta 3 valitaan asianmukaiset sa tapahtuvaan säilytykseen, edellä mainittu
aika- ja lämpötilaolosuhteet. testi korvataan 40 C:n  lämpötilassa tapah-

4.2. Jos tehtäessä testejä taulukossa 3 mää- tuvalla 10 vuorokauden testillä, mitä pide-
ritellyissä kosketusolosuhteissa todetaan, tään sopimuksen mukaan ankarimpana.
että ne aiheuttavat testinäytteissä sellaisia 4.4. Silloin kun taulukossa 3 esitetyt testin
fysikaalisia tai muita muutoksia, joita ei kosketusolosuhteet eivät vastaa riittävän hy-
esiinny tutkittavan materiaalin tai tarvikkeenvin migraatiotestien tavanomaisia olosuhteita
epäsuotuisimmissa ennakoitavissa olevissa (esimerkiksi kosketuslämpötilat ovat yli
käyttöolosuhteissa, migraatiotestit tehdään 175 C tai kosketusajat ovat alle 5 minuuttia),
sellaisissa epäsuotuisimmissa ennakoitavissa voidaan käyttää muita tutkittavalle tarvik-
olevissa käyttöolosuhteissa, joissa näitä fysi- keelle tarkoituksenmukaisempia koske-
kaalisia tai muita muutoksia ei tapahdu. tusolosuhteita edellyttäen, että valitut olo-

4.3.  Jos muovista materiaalia tai tarviketta suhteet voivat edustaa epäsuotuisimpia tut-
voidaan todellisessa käytössä käyttää alle 15 kittavalle muoviselle tarvikkeelle ennakoita-
minuutin  pituisia  aikoja  lämpötilan ollessa vissa olevia kosketusolosuhteita.

o

o

o

o

Taulukko 3

Tavanomaiset olosuhteet elintarvikesimulanteilla suoritettaville migraatiotesteille

Kosketusolosuhteet epäsuotuisimmissa ennakoitavissa olevassa käytössä Testiolosuhteet

Kosketusaika Testiaika

t � 5 min Ks. olosuhteet kohdassa 4.4

5 min < t � 0,5 tuntia (h) 0,5 h

0,5 h < t � 1 h 1 h

1 h < t � 2 h 2 h

2 h < t � 4 h 4 h

4 h < t � 24 h 24 h

t > 24 h 10 vrk

Kosketuslämpötila Testilämpötila

T � 5 C 5 C o  o

5 C < T � 20 C 20 Co      o o

20 C < T � 40 C 40 Co      o o

40 C < T � 70 C 70 Co      o o 

70 C < T � 100 C 100 C tai refluksointilämpötilao      o o
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Kosketusolosuhteet epäsuotuisimmissa ennakoitavissa olevassa käytössä Testiolosuhteet

100 C < T � 121 C 121 C  (*)o      o o

121 C < T � 130 C 130 C  (*)o      o o 

130 C < T � 150 C 150 C (*)o      o o

T > 150 C 175 C (*)o o

(*) Lämpötilaa  käytetään  ainoastaan simulantille D. Simulanteille A, B tai C testi voidaan korvata
100 C:n lämpötilassa tai refluksointilämpötilassa tapahtuvalla testillä, jonka kesto on neljä kertaao

niin pitkä kuin kohdassa 1 esitettyjen yleisten sääntöjen mukaisesti valittu testiaika.

III luku määriteltyjä sääntöjä. Tarvittaessa käytetään

Korvaava rasvatesti kokonais-  ja 
ominaismigraatiolle

1. Jos rasvapitoisten elintarvikkeiden simu- neella saatu suurin migraatiotulos.
lanttien käyttö ei analyysimenetelmään liitty- Jos kuitenkin havaitaan, että näitä testejä
vien teknisten syiden vuoksi ole mahdollista, tehtäessä testinäytteessä tapahtuu fysikaali-
käytetään sen sijaan kaikkia taulukossa 4 sia tai muita muutoksia, joita ei esiinny tutki-
säädettyjä testiväliaineita simulantin D tes- muksen kohteena olevalla materiaalilla tai
tiolosuhteita vastaavissa olosuhteissa. tarvikkeella epäsuotuisimmissa ennakoitavis-

Tässä taulukossa annetaan muutamia esi- sa olevissa käyttöolosuhteissa, hylätään täl-
merkkejä tärkeimmistä tavanomaisista mig- laisella testiväliaineella saatu tulos ja vali-
raatiotestin olosuhteista ja niitä vastaavien taan jäljelle jäävistä suurin arvo.
korvaavien testien tavanomaisista olosuhteis- 2. Edellisestä kohdasta 1 poiketen on mah-
ta. Muiden taulukossa 4 mainitsemattomien dollista  jättää  pois yksi tai kaksi taulukossa
testiolosuhteiden osalta otetaan  huomioon 4 esitetyistä korvaavista testeistä, jos näitä
sekä nämä esimerkit että tukittavasta poly- testejä pidetään yleisesti tieteellisten näyttö-
meerityypistä saadut kokemukset. jen nojalla epätarkoituksenmukaisina tukitta-

Jokaisessa testissä käytetään uutta tes- valle näytteelle.
tinäytettä. Jokaiselle testiväliaineelle sovelle-
taan  samoja,  luvuissa I ja II simulantille D 

kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä
262/1992   vahvistettuja vähennystekijöitä.
Sen varmistamiseksi, että kaikkia migraa-
tiorajoja noudatetaan, valitaan eri testiväliai-

Taulukko 4

Tavanomaiset olosuhteet korvaaville testeille

Testiolosuhteet Testiolosuhteet Testiolosuhteet  95 prosent- Testiolosuhteet
simulantilla D  iso-oktaanilla tisella etanolilla MPPO:lla(*)

10 vrk 5 C:ssa 0,5 vrk 5 C:ssa 10 vrk 5 C:ssa —o o o

10 vrk 20 C:ssa 1 vrk 20 C:ssa 10 vrk 20 C:ssa —o o o

10 vrk 40 C:ssa 2 vrk 20 C:ssa 10 vrk 40 C:ssa —o o o

2 h 70 C:ssa 0,5 h 40 C:ssa 2 h 60 C:ssa (**) —o o o

0,5 h 100 C:ssa 0,5 h 60 C:ssa (**) 2,5 h 60 C:ssa (**) 0,5 h 100 C:ssao o o o

1 h 100 C:ssa 1 h 60 C:ssa (**) 3 h 60 C:ssa (**) 1 h 100 C:ssao o o o

2 h 100 C:ssa 1,5 h 60 C:ssa (**) 3,5 h 60 C:ssa (**) 2 h 100 C:ssao o o o
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Testiolosuhteet Testiolosuhteet Testiolosuhteet  95 prosent- Testiolosuhteet
simulantilla D  iso-oktaanilla tisella etanolilla MPPO:lla(*)

0,5 h 121 C:ssa 1,5 h 60 C:ssa (**) 3,5 h 60 C:ssa (**) 0,5 h 121 C:ssao o o o

1 h 121 C:ssa 2 h 60 C:ssa (**) 4 h 60 C:ssa (**) 1 h 121 C:ssao o o o

2 h 121 C:ssa 2,5 h 60 C:ssa (**) 4,5 h 60 C:ssa (**) 2 h 121 C:ssao o o o

0,5 h 130 C:ssa 2 h 60 C:ssa  (**) 4 h 60 C:ssa (**) 0,5 h 130 C:ssao o o o

1 h 130 C:ssa 2,5 h 60 C:ssa (**) 4,5 h 60 C:ssa (**) 1 h 130 C:ssao o o o

2 h 150 C:ssa 3 h 60 C:ssa (**) 5 h 60 C:ssa (**) 2 h 150 C:ssao o o o

2 h 175 C:ssa 4 h 60 C:ssa (**) 6 h 60 C:ssa (**) 2 h 175 C:ssao o o o

(*) MMPO = Modifioitu polyfenyleenioksidi
(**) Haihtuvia  testiväliaineita  käytetään  korkeintaan 60 C:n lämpötilassa.  Ennakkoedellytyksenäo

korvaavien  testien käyttämiselle on,   että tarvike kestää testiolosuhteet,  joita muutoin käytettäisiin
simulantille D. Testinäyte upotetaan oliiviöljyyn asianmukaisissa olosuhteissa. Jos fysikaaliset ominai-
suudet muuttuvat (esim. jos tarvike sulaa tai muuttaa alkuperäistä muotoaan), niin materiaalia pidetään
sopimattomana käytettäväksi kyseisessä lämpötilassa. Jos fysikaaliset ominaisuudet eivät muutu, jatke-
taan korvaavia testejä uusia testinäytteitä käyttäen.

IV luku ratkaisevaa, tieteellisten kokeiden tuloksiin

Vaihtoehtoiset rasvatestit kokonais- ja
ominaismigraatiolle

1. Tässä luvussa määriteltyjen vaihtoeh- 3. Vaihtoehtoiset testit
toisten testien tuloksia saadaan käyttää,  jos 3.1. Vaihtoehtoiset testit haihtuvalla väliai-
molemmat seuraavista edellytyksistä täytty- neella
vät: Näissä  testeissä käytetään haihtuvia väli-

a) vertailutestistä saadut tulokset osoitta- aineita, kuten iso-oktaania tai 95 %:sta
vat, että arvot ovat yhtä suuria tai suurempia etanolia tai muita haihtuvia liuottimia tai li-
kuin simulantilla D tehdystä testistä saadutuottimien seoksia. Ne tehdään sellaisissa
arvot; kosketusolosuhteissa, että edellä kohdassa

b) vaihtoehtoisissa testeissä mitattu mig- 1 a esitetyt edellytykset täyttyvät.
raatio ei ylitä raja-arvoja sen jälkeen, kun on 3.2. Uuttotestit
sovellettu kauppa- ja teollisuusministeriön Voidaan käyttää myös muita testejä, joissa
töksessä 262/1992 säädettyjä asianmukaisia käytetään väliaineita, joilla on erittäin voi-
vähennystekijöitä. makas uuttamiskyky erittäin ankarissa tes-

Jos toinen tai kumpikaan edellytyksistä ei tiolosuhteissa, jos yleisesti on todettu tieteel-
täyty, on migraatiotesti tehtävä. listen näyttöjen nojalla, että näitä testejä

2. Edellä   kohdassa  1 a  mainituista edel- (uuttotestit)  käyttäen saadut tulokset ovat
lytyksistä  poiketen  voidaan vertailutesti jät- yhtä  suuria tai suurempia kuin simulantilla
tää    tekemättä,   jos   on  olemassa muuta D tehdyssä testissä saadut tulokset.

perustuvaa näyttöä sille, että vaihtoehtoises-
sa testissä saadut arvot ovat yhtä suuria tai
suurempia kuin migraatiotestistä saadut ar-
vot.


