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Miksi olen täällä tänään?

• + tai –

• positiivinen tai negatiivinen 

• Glukoosimittarin käytössä:  
Verensokerin eli plasman   
glukoosipitoisuuden tavoiteltava 
maksimaalinen tulostasoero on
+/- 10%. Suurin sallittava 
tulostasoero (kokonaisvirhe) 
vertailuarvoon on kuitenkin +/- 20% 
verensokeritasolla yli 4.2mmol/l. 
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Metrologia
• Mittauksia käsittelevä tieteen ala

• Hyvään mittaamiseen kuuluu, että mittaajalla on realistinen 
käsitys mahdollisten mittausvirheiden suuruudesta.

• Mittauksen tarkoitus on paremman ymmärryksen saaminen 
mittauksen kohteena olevasta asiasta tai ilmiöstä. Parempi 
ymmärrys johtaa oikeampiin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin. 
Mittaus on aina perusluonteeltaan objektiivista eli mittaajan 
arvoista riippumatonta ja sen yleiset säännöt kaikille tieteen 
aloille ovat samanlaiset. 
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Vanhan maailman mittajärjestelmistä metrijärjestelmään

• Roomalainen Julius Agricola (39-93 eKr.): 
”Joka tapauksessa on totta, että jalka on 1/6 ja kyynärä 1/3 
normaalisti kehittyneen ihmisen koko pituudesta” ja aikoinaan
ruotsalaisen kyynärän pituus oli 59,38 cm ja venäläisen 71,12 cm. 

• Edward II määräsi v. 1324, että tuuma oli kolmen jyvän pituinen

• 1730- luvulla tynnyri herneitä oli 165 l ja tynnyri maltaita oli 174 l

• Mittatappioiden peittämiseksi pidettiin hyväksyttävänä, että
verotuksessa käytetyt mitat olivat suurempia kuin ne, joilla 
maksettiin muita maksuja

• Suomessa siirryttiin desimaaleihin perustuvan mittajärjestelmän v. 
1848.
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Metrologiasta

• Suomi siirtyi metrijärjestelmään 1886-1892

• Kaikkea ei edelleenkään ole muutettavissa tarkoiksi 
määriksi kuutioita eikä kiloja
• yksi peräkärryllinen halkoja tai kuorma heiniä

• Nykyinen lakisääteinen metrologia sai alkunsa tarpeesta 
mitata tarkemmin, tasapuolisesti, rehellisesti ja 
oikeudenmukaisesti. 
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Turun yliopiston “Laatujärjestelmät”- kurssi (1)S”
Perusteet

• Laatujärjestelmät ja standardit
• SFS-EN ISO 9001. Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset
• SFS-EN ISO 17025. Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden 

pätevyys. Yleiset vaatimukset
• SFS-EN ISO 15189. Lääkinnälliset laboratoriot. Laadun ja 

pätevyyden erityisvaatimukset
• ISO 14001. Ympäristöjärjestelmät
• ISO 22000. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä. 

• Laatujärjestelmän rakentaminen ja sen ylläpito
• Sisäiset auditoinnit
• Organisaatio, vastuut ja valtuudet  
• Mittarit ja indikaattorit laadunhallintaan
• Riskien hallinta.
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Erityisasioita (2)

Tietojärjestelmät laatujärjestelmissä
Akkreditointi
GLP, GCP, GMP
Lakien asettamat vaatimukset , Reach
GMO... 
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Metrologiaa, mm. (3)

• Mittaustuloksen jäljitettävyys
• Mittausepävarmuuden arviointi
• Menetelmien validointi

• Selektiivisyys ja spesifisyys
• Lineaarisuus ja mittausalue 
• Ilmaisuraja, havaitsemisraja
• Mittausraja
• Poikkeama
• Saanto
• Tarkkuus
• Toistettavuus

• Referenssimateriaalit
• Vertailumittaukset
• Sisäinen laadunohjaus

• Metrtologian sanasto.
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Opiskelijat “Laatujärjestelmät”-kurssilla 1998-2010

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

24.3.2011



KANKAANPÄÄ J, KOIVUSALO T, LUOMALA M, SALOVAARA O. 

Typen määritys Kjeldahlin menetelmällä

Analyyttisen kemian 
harjoitustöissä
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Tarvittavat välineet

Tislauslaite
Polttokolvi
Muita yleisiä laboratoriovälineitä

Kylläinen boorihappoliuos
Väkevä rikkihappoliuos
Titrisol
Natriumhydroksidi
Indikaatori
Hajoitustabletti
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Työvaiheet (yksinkertaistettuna)

•Analyysinäytteen massan 
määritys
•Näytteestä vapautetaan 
ammoniakki, josta typpi 
määritetään 
•Näytteen huuhtelu astiaan 
ja
•Tislaus
•Titraus (indikaattori)
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Tulokseen vaikuttavat:

NäyteEpäpuhtaudet

Tulos

Mittavirheet

Välineiden puhtaus
Punnitus Pipetointi

Parallaksivirhe

Näytteen epä-
puhtaudet

Vaakojen
kalibrointi

Laskuvirheet

Typen määrä
näytteessä

Stoikiometria
Reaktioyhtälöt

Analyysin tekijä

Laitteet,
välineet

Toimivuus, 
ehjyys

Oikea käyttö
Puhtaus

Päätelmät

Indikaattorin
värinmuutos
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TUTKIJAKOULUISSA
Postgraduate School of Health Sciences (PGS)

How to assure the reliability of your laboratory test 
results?
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Mitä olemme saavuttaneet?
• Kurssille tulevat opiskelijat ovat tietoisia laatuasioista jo 
kurssille tullessaan

•Kurssin läpäisseet ovat kiinnostuneita laboratorion 
laadunhallintaan kuuluvista asioista ja ovat kiinnostuneita 
tutkimustuloksen laatuun vaikuttavista seikoista

•Opinnäytetöitä, Pro graduja ja väitöskirjoja aiheeseen liittyen
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Metrologian opetus korkeakouluissa

• Metrologian neuvottelukunnan koulutustyöryhmä (2008-2010) ja 
koulutusjaos (2010-2013) kartoittaa metrologian opetusta 
Suomen korkeakouluissa

• Risto Oikari, CEMIS-Centre for Measurement and 
Information Systems, Kajaani  

Linnéa Linko, Turun yliopisto
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HTTP://WWW.MIKES.FI/DOCUMENTS/UPLOAD/ARKIPAIVAN__MITTAUKSIA.PDF

SAARINEN P., LINKO L., HALTTUNEN J., HARTONEN K., HILTUNEN E.
HOVINEN T., JÄRVENPÄÄ E., SAXHOLM S., SIMONEN S.

METROLOGIAN NEUVOTTELUKUNTA
KOULUTUSTYÖRYHMÄ 2009

OPAS ARKIPÄIVÄN METROLOGIAAN
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”METROLOGIAA YLIOPISTOILLE 
JA 

AMMATTIKORKEAKOULUILLE”

MNK/Koulutusjaos
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POHJATIETOJEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA!
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Esimerkkejä koulutustarpeesta (1)

“Hoitaja mittasi vastasyntyneen veren glukoosia ja sai 
tulokseksi 1.9 mmol/l. Hoitajasta tuntui, että tulos oli liian matala.
Niin hän otti toisen valmistajan mittarin, mittasi uudelleen ja sai
tulokseksi 3.0 mmol/l. - Nyt kaikki oli kunnossa!”
Vai oliko?

• Vastasyntyneiden viitealue : P –Gluk : 3.0 – 6.5 mmol/l 
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Esimerkkejä koulutustarpeesta (2)

• Kuulin, että
• ulkoisia laadunarviointipalveluja järjestävän Labquality Oy:n 

joillakin asiakkailla on ongelmia ymmärtää, mikä on kvalitatiivisen 
ja kvantitatiivisen määrityksen ero.

• eräs glukoosimittaria käyttävä henkilö oli soittanut 
glukoosimittarivalmistajan edustajalle: ”Mitä teen, kun tämä
mittari on HIHITTÄNYT jo kolme päivää”. 

• Mittarin mittausalue oli 1.1-33.3 mmol/l. 
• Alle mittausalueen, mittari ilmoitti LO ja yli HI. 
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Esimerkkejä koulutustarpeesta (3)

• Kuulin, että
• joillakin terveysasemilla virtsanäytteitä sekoitetaan käyttämällä

virtsamääritysliuskaa.
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Esimerkkejä koulutustarpeesta (4)

•Tutkimuslaboratorioiden käyttämät metrologiset 
vaatimukset tutkimusten tekemisessä

• Tutkijakohtaiset
• Kontrollit, mitä muuta?

•Yliopistojen maksupalvelutoiminnassa on yhä
useammin jo vaatimuksena laadunvarmistus

•Kansainvälistymisen aiheuttamat riskit 
laboratoriokäyttäytymisessä Suomessa. 

24.3.2011Linnéa Linko

25



24.3.2011

Mitä me nyt tarvitsemme?

• Koulutuspohjan taso on taattava

• Opetusta ja koulutusta laatuasioista

• Metrologian opetusta, mm. 
• opiskelijoille
• laboratoriolaitteiden myyjille ja käyttäjille 
• POC-laitteiden käyttäjille
• tutkijoille

• Pohdintaa, mm. 
• Mittaamisen virheiden kustannusvaikuttavuudesta
• Mittaustulosten analyyttisen laadun parantumisen perusteella 

voidaan tehdä myös harhaanjohtavia päätelmiä siitä, mitä ennen 
mittaamista on tapahtunut. 
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KIITOS!

24.3.2011

27

Linnéa Linko


	Käytännön metrologia korkeakoulussa
	Linnéa Linko
	Miksi olen täällä tänään?
	Metrologia
	Vanhan maailman mittajärjestelmistä metrijärjestelmään
	 Metrologiasta
	Turun yliopiston “Laatujärjestelmät”- kurssi (1)S”�
	Erityisasioita (2)�
	Metrologiaa, mm. (3)�
	Opiskelijat “Laatujärjestelmät”-kurssilla 1998-2010�
	KANKAANPÄÄ J, KOIVUSALO T, LUOMALA M, SALOVAARA O. ��Typen määritys Kjeldahlin menetelmällä
	Tarvittavat välineet
	Työvaiheet (yksinkertaistettuna)
	Tulokseen vaikuttavat:
	TUTKIJAKOULUISSA�Postgraduate School of Health Sciences (PGS)�
	Mitä olemme saavuttaneet?
	Metrologian opetus korkeakouluissa
	HTTP://WWW.MIKES.FI/DOCUMENTS/UPLOAD/ARKIPAIVAN__MITTAUKSIA.PDF��SAARINEN P., LINKO L., HALTTUNEN J., HARTONEN K., HILTUNE
	POHJATIETOJEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA!�
	Esimerkkejä koulutustarpeesta (1)
	Esimerkkejä koulutustarpeesta (2)
	Esimerkkejä koulutustarpeesta (3)
	Esimerkkejä koulutustarpeesta (4)
	Mitä me nyt tarvitsemme?
	KIITOS!

