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Finntesting – yhdistys ry TOIMINTAKATSAUS 2016
Seminaarit
Yhdistyksen jäsenkokous ja kevätseminaari pidettiin Viikissä Helsingin Yliopiston tiloissa. Ohjelmassa oli
kevätkokous ja sen jälkeen esitelmöi Risto Suominen FINAS-akkreditointipalvelusta aiheenaan:
FINAS-akkreditointia 25 vuotta — Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 uudistus
Syysseminaari ja jäsenkokous pidettiin Viikissä Eviran tiloissa. Seminaarin teemana oli
Kiertotalous – uusia mahdollisuuksia laboratorioille?”
Tero Eklin, Suomen ympäristökeskuksesta esitelmöi aiheenaan:
Kiertotalous on tulevaisuutta – mitä se merkitsee laboratorioille?
Tero Eklinin esitelmän jälkeen jaettiin vuoden 2015 opinnäytetyöpalkinnot ja palkintojen saajat esittelevät
työnsä.
Molempien seminaarien aineisto on yhdistyksen verkkosivuilla.
Kannustuspalkintot
Syysseminaarin jälkeen oli syksyn jäsenkokous, jonka yhteydessä jaettiin kannustuspalkinnot testaus- ja
laboratorioalan vuoden 2015 opinnäytetöiden tekijöille. 500€ suuruiset palkinnot saivat kliininen
asiantuntija Kaisu Räisänen Metropolia AMK:n Kliininen asiantuntija koulutusohjelmasta ja filosofian
maisteri Johanna Salo Turun Yliopiston Biokemian laitoksen Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen
osastolta.
Räisäsen työn aihe oli ”Sisäiset auditoinnit laboratorion prosessien kehittämisessä” ja Salon työn aihe oli
”Antosyaniinit ja aterianjälkeinen aineenvaihdunta”
Tunnustuspalkinto vaikuttajalle
Tunnustuspalkintoa vaikuttajalle ei jaettu vuonna 2016.
Osallistuminen työryhmiin
Yhdistyksen edustajat kansainvälisissä työryhmissä:
Eurachem
•
Eurachem General Assembly, Anna-Liisa Pikkarainen
•
Education and Training Working Group, Linnéa Linko (Turun yliopisto)
•
Qualitative Analysis Working Group, Katri Matveinen (Rikostekninen laboratorio)
•
Measurement Uncertainty and Traceability Working Group, Teemu Näykki (SYKE)
•
Proficiency Testing Working Group, Ulla Tiikkainen (Labquality Oy)
•
EEE Proficiency Testing - "Proficiency Testing in Accrediation" (a joint EA – Eurolab – Eurachem
Working Group), Mirja Leivuori (SYKE)
Eurolab
•
Eurolab General Assembly, Matti Lanu (VTT) ja Janne Nieminen (EVIRA)
Yhdistyksen edustajat kansallisissa työryhmissä:
•
Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta (VANK)/pätevyyden toteamisjaosto
Eurolab Finland seuran yhdyshenkilönä Janne Nieminen
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Anna-Liisa Pikkaraisen raportti Eurachemin yleiskokouksesta ja sen yhteydessä järjestetystä
workshopista (Method Validation in Analytical Science, Current Practices and Future Challenges) on
luettavissa yhdistyksen kotisivuilla.
Miten pätevyyskoe valitaan?
Eurachemin pätevyydentodentamistyöryhmä on laatinut esitteen, joka pyrkii auttamaan laboratoriota
pätevyystestien valinnassa (Selecting the right PT scheme). Eurachemin sivuilla on julkaistu tämä esite
myös suomeksi:
“Sopivan pätevyyskokeen valitseminen laboratoriollemme”
Sen voi ladata yhdistyksen verkkosivuilta ja se on laadittu yhteistyössä Labquality Oyn kanssa.

Hallitus
Koska erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle ei ollut uusia ehdokkaita, edellinen hallitus valittiin
uudelleen. Lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Toni Laurila Neste Oil Oyj:stä.
Finntestingin yritysjäsenluettelo samoin kuin lisätietoa toiminnasta sekä Eurachemin ja Eurolabin
toiminasta on kotisivuilla : http://kemianseurat.fi/finntesting/.

