
JÄLJITETTÄVYYS
RUTIINIANALYTIIKASSA



MENETELMÄT

• vapaavalintainen
tarkoituksesta ja
tarpeesta riippuen

• pyritään käyttämään
standardimenetelmiä

• ISO 17025

• ympäristöhallinnon
seurannan ja tutkimuksen
asettamat vaatimukset

• vertailukelpoisuus
• rutiinianalytiikka

• valtiolliset menetelmät,
joista ei voi poiketa
(valvonta, tutkimus)

• yhtenäinen käytäntö
maan sisällä

• ISO 17025,
kansallinen versio



STANDARDIT (menetelmät)

• ISO-EN-standardit
• standardi voidaan

toteuttaa eri tasoisesti
eri laboratorioissa

• määritysrajat,
mittausepävarmuudet

• EN-standardit
• viimeisimmät versiot

• määrittää laitteet
• menetelmän toteutus

tarkasti määritelty
• täytyy pystyä

standardin
vaatimuksiin



LAITTEET JA VÄLINEET

• tarkastus ja kalibrointi
suoritetaan laboratorion
toimesta, osin (pieni virhe)

• vaa’at (massa)
• fotometri (konsentraatio /

vaste)
• mitta-astiat ja pipetit (tilavuus)
• autoklaavi (lämpötila)
• päivittäisseuranta !!

• laitteiden oltava riittävän
laadukkaita ympäristöseurannan
tarpeisiin

• automaatio ja tiedonsiirto

• laitteiden tarkastus
suoritetaan vuosittain
erillisessä
tarkistuslaitoksessa



VALIDOINTI

• Suoritetaan aina menetelmien
käyttöön oton yhteydessä
(virheiden summa)

• tarkistetaan menetelmän
luotettavuus ja toimivuus
laboratoriossa (suurin
virhelähde)

• laajuus riippuu menetelmän
tyypistä

• validoinnit suoritetaan aina
ennen menetelmän
käyttöönottoa. tarvittaessa
uusitaan

• todetaan menetelmän
toimivuus laboratorion
olosuhteissa

Fe-määrityksen validointi

Fe-määrityksen validoinnissa määritettiin lineaarisuus, määritys- ja ilmoitusrajat, toistotarkkuus
sekä mittausepävarmuus.

Lineaarisuus

Määrityksen lineaarisuus testattiin standardinäytteiden avulla. Mittaustulosten perusteella laskettiin
yksi regressiosuoran yhtälö ; 10-1500 ug/l (50 mm:n kyvetti).

Lineaarinen alue 10-1500 µg/l

Lineaarinen regressio y = a + bx

a = 0,002168

b = 0,0012837

r2 = 0,999

Määritys- ja ilmoitusraja
Määritysraja on laskettu nollakokeen hajonnasta.

Määritysraja 6 ug/l
Ilmoitusraja 6 ug/l

Epävarmuus
Mittausepävarmuus on laskettu kontrollinäytteiden sekä rinnakkaismääritysten tuloksia hyväksi
käyttäen. Tuloksista on myös kontrollikortit.

Laajennettu mittausepävarmuus on 14 %

Tarkkuus
Tarkkuutta arvioitiin X-korttien tulosten perusteella.

Tarkkuus 101 %

Toistettavuus
Toistettavuutta arvioitiin r-korttien tulosten perusteella.

Toistettavuus 6 %



LAADUNVALVONTANÄYTEET

• sertifioidut
vertailumateriaalit

• itse valmistetut
kontrollinäytteet
-> reagenssin puhtaus
-> vaa’an kalibrointi
-> mitta-astian tilavuus

• seuranta (kontrollikortit)

• kontrollinäytteitä
sisällytetään jokaiseen
näytesarjaan.

• nolla-, rinnakkais- ja
kontrollinäytteet

• valtiolliset standardit
• ei systemaattista

seurantaa



SEURANTA



VERTAILUKOKEET

• oleellinen osa
toimintaa

• toimenpiteet tulosten
johdosta

• täydentää
kontrollinäytteiden
antamaa tietoa

• laboratoriot osallistuvat
menetelmillään
vertailukokeisiin kerran
vuodessa

• ei järjestetä
säännöllisesti

• valtiolliset standardit
• LAP:n vertailukoe

kerran vuodessa
Barentsin alueella
(yleiskemia)



TULOKSET

• standardin mukaisesti SI-
järjestelmässä

• mittausepävarmuus
tuloksiin

• tulosten ja menetelmään
liittyvien vaiheiden
yksiselitteinen
kirjaaminen

• LIMS-järjestelmä ja erilliset
lomakkeet (arkistointi)

• standardin mukaisesti
SI-järjestelmässä

• mittausepävarmuus
tuloksiin
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