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Anna-Liisa Pikkarainen 

 

EURACHEM –kattojärjestön tilaisuudet: 

Lissabonissa järjestetyn Eurachem-kattojärjestön 25-vuotisjuhlakokousviikon aikana oli useita 

tilaisuuksia: 

I  19.-21.5.14 ”Workshop on Quality in Analytical Measurements From Specification to Decision”,  

II Eurachem-kattojärjestön vuosikokous: 

Executive Committee -kokous (EC) 18.5 ja 23.5.14  

General Assembly –kokous (GA) 22.-23.5.14. 

Suomen edustajina tilaisuuksiin osallistuivat Finntesting yhdistys ry/Eurachem-Suomi -jaostosta Timo 

Hirvi (GA) ja Anna-Liisa Pikkarainen (EC, GA ja workshop). 

 

I  Eurachem Workshop on Quality in Analytical Measurements from Specification to Decision 

(19.-21.5.2014) 

 

Eurachem-kattojärjestön vuosikokouksen yhteydessä kattojärjestön työryhmä ”mittausepävarmuus ja 

jäljitettävyys” järjesti Lissabonissa worksop´n yhteistyössä kattojärjestön kolmen työryhmän kanssa 

(menetelmänvalidointi, pätevyyskokeet, koulutus). Osanottajia workshop´ssa oli lähes kaikista maan 

osista osanottajalistan mukaan yli 130. Organisointikomitean edustajat Ricardo Bettencourt da Silva, 

prof. José Rebordão (Lissabonin yliopisto) ja Alvaro Ribeiro (RELACRE) toivottivat osanottajat 

tervetulleiksi. Eurachem-kattojärjestön puheenjohtaja Bertil Magnusson toi esille, että kyseessä on 

vuorovaikutteinen workshop eikä konferenssi. Tilaisuuteen sisältyi useita sessioita, 

keskustelutilaisuuksia (”breakout” –sessioita) sekä posterisessio. Sessioiden aihepiirit olivat 

laatuaiheisia: 

1) Eurachem 25-vuotisjuhlavuosi, mittaussykli (pj B. Magnusson),  

2) vaatimusten asettaminen mittausten validoinnille (pj M. F. Camões),  

3) bias´n -arviointi ja pätevyyskokeet (pj M. Walsh),  

4) mittausten jäljitettävyys ja epävarmuus (pj A. Williams),  

5) määräystenmukaisuuden arviointi (compliance assessment) (pj W. Wegscheider),  

6) laadunvarmistus ja koulutus (pj P. De Bièvre).  

Seuraavana poimintoja esityksistä. Tarkempaa tietoa on saatavilla kattojärjestön www-sivuilla 

www.eurachem.org ja http://www.fc.ul.pt/conferencia/eurachem-2014 . 

 

1) Sessio ”Eurachem 25-vuotisjuhlavuosi ja mittaussykli” (pj B. Magnusson) 

Workshop´n ohjelmassa oli huomioitu, että Eurachem´n perustamisesta on kulunut 25 vuotta. 

Toiminnassa pitkään mukana olleet Alex Williams (UK) ja Maire Walsh (Irlanti) pitivät tilaisuuden 

alussa puheenvuorot Eurachem´n perustamisesta, tavoitteista ja Eurachem´n saavutuksista ja 

strategiasta. Toiminnan tavoitteeksi asetettiin testausdatan keskinäinen hyväksyminen ja käytettävien 

menetelmien soveltuminen käyttötarkoitukseensa. Walsh kertasi laboratorioiden kannalta tärkeää 

lainsäädäntöä ja saavutuksia Euroopan ja maailmanlaajuisessa mittakaavassa (CITAC, BIPM-CCQM, 

ACQUAL). Vuosien saatossa tämä kansallisten Eurachem-organisaatioiden muodostaman verkoston 

toiminta on tuottannut mm. useita työryhmiä, monia ohjeistuksia, esitteitä ja koulutustilaisuuksia. 

Yhteistyötä on tehty useiden tahojen kanssa myös maailmanlaajuisesti (mm. ILAC, Codex, AOAC 

International). Yhtenä esimerkkinä tuli esille, että Eurachem´n mittausepävarmuusopas on käännetty 

myös japaninkielelle. Työ jatkuu edelleen parhaiden käytäntöjen edistämisellä.  

Wolfhard Wegscheider (Itävalta) esitteli mittaussyklin* ja sen myötä mittausten tärkeyden selkeittein 

päätösten tekemiseksi. Mittaussyklissä lähtökohtana on asiakkaan tarpeet, ja sitä seuraa tieteellinen 

vaihe laboratoriossa ja lopuksi päätöksenteko (mittausepävarmuus huomioiden) saatujen 

mittaustulosten perusteella. 

http://www.eurachem.org/
http://www.fc.ul.pt/conferencia/eurachem-2014
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*Bertil Magnusson esitti vuosi sitten Suomessa kattojärjestön kokouksessa mittaussyklin. Tämä sykli 

oli esillä esityksissä koko workshopin ajan. 

 

 
 

2) Sessio ” Vaatimusten asettaminen mittausten validoinnille” (pj M. F. Camões) 

Ricardo Bettencourt da Silva (Portugali) esitelmöi mittausprosessista - sen tavoitteista ja vaatimuksista, 

tavoitemittausepävarmuuden asettamisesta ja sen vertaamisesta arvioituun mittausepävarmuuteen. 

Lorens Sibbesen (Tanska) kertoi menetelmän validoinnista ja painotti tulosten ymmärtämistä. Esille 

tulivat asiakkaan tarpeet, mittaustavat luotettavien mittausten saamiseksi, luotettava perusta päätösten 

tekemiselle sekä uusien tekniikoiden mukanaan tuomat uudet haasteet. Sibbesen kertoi Eurachem´n 

validointioppaan päivityksen olevan meneillään.  

Fernando Cordeiro (EC, Joint Research Centre, Institute of Reference Materials and Measurements) 

esitelmöi elintarvike- ja rehumatriisien analyyttisten menetelmien tarkoitukseensa soveltuvuudesta. 

Instituutti saa toimeksiantonsa komissiosta (DG SANCO). Analyyttisten menetelmien luotettavuudelle 

on asetettu vaatimuksia lainsäädännössä. Analyyttisten mittausten harmonisoimiseksi ja analyyttisen 

suorituskyvyn parantamiseksi on IMEP-ohjelma (the International Measurement Evaluation 

Programme). Se järjestää ei-kaupallisia pätevyyskokeita ja seuraa kansainvälisiä ohjeistuksia (ISO, 

AOAC Int.). Cordeiro esitti esimerkkejä, joista saadut tulokset on otettu huomioon laadituissa 

standardiasiakirjoissa. M. Jaoao Nunes (Portugali) kertoi kokonaisrikkipitoisuuden määrittämisestä 

lannoitteista ICP-OES-menetelmällä ja kävi läpi menetelmän validointimenettelyjä. 

 

3) Sessio ”Bias´n arviointi ja pätevyyskokeet” (pj. M. Walsh) 

Ivo Leito (Viro) esitelmöi saannosta, biasin arvioinnista sekä satunnaisten ja systemaattisten 

vaikutusten arvioinnista. Perusvaatimus bias’n määrittämiseksi on luotettava referenssiarvo. 

Mittauksilla on satunnaista vaihtelua, vaikka bias-arvoa ei olisi. Bias olisi määritettävä siten, että bias 

erotetaan presisioista (tarkkuudesta). Esityksessä tuli esille bias´n määritelmä, sen merkitys ja lähteet 

myös esimerkkien valossa. 

Brian Brookman’n (UK) aiheena oli pätevyyskokeet, väline laboratorion suorituskyvyn parantamiseksi. 

Mittauksia tehdään eri aloilla – esim. määräystenmukaisuus, kauppa, turvallisuus, terveys -  päätösten 
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tekemistä varten. Luotettavia päätöksiä voidaan tehdä, jos tulokset ovat luotettavia ja mittaukset 

soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseensa. Asianmukainen laboratorion laadunvarmistusjärjestelmä on 

avainasia, kun halutaan taata analyysin tarkoituksenmukaisuus luotettavia päätöksiä varten. 

Pätevyyskokeisiin osallistumisen avulla saavutetaan laboratorion tulosten puolueeton arviointi. Samalla 

tarjoutuu mahdollisuus laadun parantamiselle ja pätevyyden osoittamiselle. Brookman otti esille 

pätevyyskokeissa havaittuja ei-tyydyttävän suorituskyvyn mahdollisia virhelähteitä: näytteen käsittely, 

laiteongelmat, inhimilliset virheet, kalibrointi, menetelmän valinta, laskuvirhe, raportointiongelmat. 

Korjaavina toimenpiteinä tuli mainittua mm. koulutus, uudet menettelyt, menetelmän dokumentointi, 

uusi laite, lisäkalibrointi, menetelmän vaihtaminen, vertailuaineen vaihtaminen. Brookman toi myös 

esille Eurachem’n työryhmien aktiivisen toiminnan 25 vuoden aikana – workshop´t, oppaat, 

informaatioesitteet, kyselyt, ohjedokumentit, muut dokumentit.  

E. Basset esitelmöi laboratorion välisestä vertailukokeesta luonnonkaasuanalyysissä (gas calorific value 

measurement, CRIGEN). Vertailuun oli osallistunut 23 laboratoriota. Osallistujat lähettivät raakadatan 

CRIGEN:lle tulosten laskemista varten. Tulosten dispersiota verrattiin mm. varianssianalyysillä ja 

saatiin tietoa mittausepävarmuudesta. 

Antonio Valverde (Espanja) esitteli uutta lähestymistapaa EUn pätevyyskokeiden arvioinneissa 

pestisidien monijäämäanalyyseissä hedelmistä ja vihanneksista. Uutta lähestymistapaa on arvioitu 

kahtena viime vuonna (EU-PT/EURL-FV). Vuodesta 2004 lähtien laboratoriot on luokiteltu kahteen 

kategoriaan (A ja B). Jos laboratrorio on havainnut pätevyyskokeissa 90% näytteen sisältämistä 

pestisideistä eikä vääriä positiivisia tuloksia ole raportoitu, laboratorio on kuulunut A-kategoriaan. Jotta 

laboratorion luokituksesta olisi enemmän tietoa, uutta 3-dimensionaalista (XYZ) luokitusta (kategoriat 

A, B, C jokaisessa dimensiossa) on ehdotettu. Uudella menettelyllä laboratoriot arvioitaisiin ottamalla 

huomioon havaittujen pestisidien prosenttiosuus, z-scoret ja väärien positiivisten lukumäärä. 

Vertailussa oli mukana 154 laboratoriota. 

 

Keskustelun aiheet/breakout sessions olivat: mittausvaatimusten asettaminen, menetelmän validointi ja 

verifiointi, haasteet saannon/bias´n arvioinnissa. 

 

4) Sessio ”Mittauksen jäljitettävyys ja epävarmuus” (pj A. Williams) 

Hendrik Emons (JRC, IRMM) kertoi kemiallisen analyysin jäljitettävyydestä; kemiallisen analyysin on 

tuotettava luotettavaa tietoa päätöksen tekoa varten. Analyyttisen tiedon on vastattava asetettuihin 

kysymyksiin ja oltava vertailukelpoista muun datan kanssa. Perusedellytys on mittaustulosten 

metrologinen jäljitettävyys  oikealla tavalla valituille mittaussuureille. Kemialliset mittaukset ovat 

fysikaalisia mittauksia haasteellisempia. 

Stephen Ellison (UK) esitelmöi epävarmuuden arvioinnista analyysissä ja näytteenotossa. Esille tuli 

kehityskaari 1980-luvulta näihin päiviin saakka; standardit, ohjeet, mittausepävarmuuden 

arviointiprosessi, syy-vaikutus-analyysi, mittausepävarmuuden kvantitoinnista sekä esimerkit. 

Eurachem on laatinut näihin aiheisiin liittyvää ohjeistusta.  

Farmaseuttisen teollisuuden spesifikaatioista ja jäljitettävyydestä esitelmöi Kirsten Byrialsen (Tanska). 

Esille tuli maailmanlaajuisen harmonisoinnin vakiinnuttamisen tärkeys potilaiden kannalta: 

monografiat (tuotteen spesifikaatio) ja vertailuaineet (joilla ilmoitettu epävarmuus). 

Inigo Claramunt (Espanja) esitelmöi meriveden ammoniumtypen fluorometriseen määritykseen 

liittyvän mittausepävarmuuden arvioinnista (continous flow analysis). 

 

5) Sessio ”Määräystenmukaisuuden arviointi” (compliance assessment) pj W. Wegscheider 

Bertil Magnusson (Ruotsi) kertoi mittaussyklin viimeisestä vaiheesta: tulosten raportoinnista ja 

määräystenmukaisuuden arvioinnista. Testiraportissa on tärkeät tiedot tuloksen laadun kannalta: mitä 

on mitattu, näyte, yleiset raportointiin liittyvät ISO-suositukset, merkityksellisten numeroiden oikea 

määrä, tieto laadusta/akkreditoinnista ja menetelmästä/menettelystä. Magnusson toi esille raportoidun 

tuloksen arvioinnin suhteessa vaatimuksiin, spesifikaatioon ja laillisiin rajoihin sekä raportoinnin 
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selkeyden esimerkkien valossa. Eurachem´lla on opas ”Use of uncertainty information in compliance 

assessment”.  http://www.eurachem.org/index.php/publications/guides  

Koichi Chiba (National Metrology Institute of Japan) kertoi taidon lisäämiseen liittyvästä Japanin 

kansallisen metrologian instituutin koulutusohjelmasta käytännön esimerkein. Tavoitteena on jakaa 

tietoa metrologisesta jäljitettävyydestä, mittausepävarmuudesta, analyysin laadunvalvonnasta. 

Ohjelmaan sisältyy pätevyyskokeita, testitulosten katselmuksia ja seminaareja teknisistä menetelmistä 

ja menettelyistä. Viiden vuoden aikana on ollut kymmenen ohjelmaa – esim. raskasmetallit riisissä, 

pestisidit riisissä ja vihanneksissa, vesianalyysi. Osa ohjelmista toteutettiin myös Thaimaassa ja 

Meksikossa TISTERin ja CENAMin kanssa.  

Ilya Kuselmanin (National Physical Laboratory of Israel) aiheena oli kemiallisen analyysin 

laadunvarmistus: inhimillisten virheiden luokitus, mallitus ja kvantitointi. Inhimilliset virheet voivat 

johtaa virheelliseen testatun ominaisuuden arviointiin. Luokituksella voidaan kvantitoida inhimilliset 

virheet ja lapsukset kemiallisessa analyysissa perustuen asiantuntemukseen ja kokemukseen; 

esimerkkeinä pH-mittaus pohjavedestä ja pestisidien monijäämäanalyysi hedelmissä ja vihanneksissa. 

Aiheeseen liittyvä workshop on tammikuussa 2015 Tel Avivissa. 

 

Keskustelun aiheet/breakout sessions olivat haasteet epävarmuuden arvioinnissa, jäljitettävyys ja 

vertailuaineiden käyttö, epävarmuuden käyttö määräystenmukaisuuden arvioinnissa. 

 

6) Sessio ”Laadunvarmistus ja koulutus” (pj P. De Bievre) 

Paolo Bianco (ACCREDIA, Italian Accreditation Body) kävi läpi mittaussykliä ja tulosten 

laadunvarmistukseen liittyviä asioita. Hän toi esille näytteenoton tärkeyden suhteessa mittaustuloksen 

epävarmuuteen. Näytteenoton akkreditointi on keskustelun aiheena sekä EAssa että ILACssa. EAn 

laboratoriokomitean työryhmä valitsee vuosittain pätevyyskokeet akkredioiduille laboratorioille. 

Pätevyyskokeet valitaan IMEPstä, APLACsta joissa on rajoitettu osanotto tai EPTIS-tietokannasta. 

Pätevyyskokeisiin osallistuminen edistää luottamusta keskinäisiin tunnustamissopimuksiin, edistää 

teknisiä näkökohtia ja kommunikointia laboratorion ja arvioijien välillä. 

Vicki Barwick’n (UK) aiheena oli analyyttisen tutkijan perustaidot: laboratorion pätevyyden arviointi. 

Laboratorion henkilökunnan tehokas koulutus on olennainen vaihe mittaustulosten laadun 

varmistamisessa, on osa laatujohtamista ja heijastaa laatustandardien vaatimuksia taata ja osoittaa 

henkilökunnan pätevyys. Koulutusta tulisi kohdentaa käytännön taitojen lisäksi mittausprosessiin 

laajemminkin, jotta laadunvarmistuksen tärkeys ymmärretään. Eurachem´lla on koulutustyöryhmä, joka 

on laatinut ohjeistuksia ja järjestänyt useita laatuun liittyneitä workshop-tilaisuuksia.  

Maria Filomena Camões (Portugali, Lissabonin yliopisto) toi esille läpi elämän kestävän 

oppimisprosessin ja mainitsi Eurachemin olleen pioneeri analyyttisen kemian laatuasioiden 

kouluttamisessa. Hän kertoi myös Euroopan yhdeksän yliopiston konsortiosta, joka on toteuttanut 

Euromaster-ohjelmaa kemian mittaustieteessä seitsemän viime vuoden aikana – tavoitteena luotettavien 

mittausten tuottaminen kemiallisessa ja bioanalyysissä.  

Kyriakos Tsimillis (Kypros) toi esille laadunvarmistuksen ymmärtämisen tärkeyden: laadunvarmistus 

(QA) on osa laatujohtamista. QAn lisäksi on laatusuunnittelu, laadunvalvonta ja laadun parantaminen. 

Nämä kaikki ovat tärkeitä tuotteissa, palveluissa ja menettelyissä. QA on tärkeää useissa tapauksissa ja 

eri näkökohdissa: mm. tavaranhankkijat, valmistajat, markkinointi, vaatimustenmukaisuuden arviointi, 

akkreditointi, viranomaiset ja asiakkaat. Koulutusta ja laadunvarmistuksen perusnäkökohtien 

ymmärtämystä tarvitaan kaikilla tasoilla. 

Viimeisessä esityksessä Maria Filomena Camões (Portugali) kertasi Eurachem-organisaatioverkoston 

25-vuotista taivalta, saavutuksia ja kokemuksia. Strategia, tavoitteet ja työohjelma ovat olemassa. 

Avain menestykseen löytyy työn tekemisestä ja tehtäviinsä sitoutuneista ihmisistä, oppimisesta ja 

opettamisesta, tutkimuksesta ja verkostoitumisesta. 

 

Esitysten jälkeen oli ryhmäkeskustelut session aiheista. 

http://www.eurachem.org/index.php/publications/guides
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II Eurachem-kokoukset: EC (18.5 ja 23.5.2014) ja General Assembly (22.-23.5.2014)  

 

 

Ennen General Assembly -kokousta Executive Committee´n kokouksessa käytiin läpi käsittelyyn 

tulevia asioita. EC-kokouksen 18.5 puheenjohtajana oli Bertil Magnusson ja sihteerinä Joakim 

Engman. General Assembly´n jälkeisessä kokouksessa 23.5.2014 puheenjohtajana oli kattojärjestön 

uusi puheenjohtaja Wolfhard Wegscheider ja sihteerinä Alessandra Meixner. GA-kokouksen jälkeiset 

toimenpiteet käytiin läpi 23.5.2014. Seuraava EC-kokous on 10.10.2014 Berliinissä. 

 

 

General Assembly -kokous 22.-23.5.2014  

 

Kattojärjestön kokousta isännöi Portugali. Kattojärjestön puheenjohtaja Bertil Magnusson (Ruotsi) 

avasi kokouksen. Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. Sihteeristön tehtävää hoitava Joakim 

Engman (Ruotsi) esitteli laatimansa raportit vuoden aikaisista tehtävistä ja yhteenvedon 

rahatilanteesta. Manfred Golze (Saksa) oli tehnyt tilintarkastuksen v. 2013; toiminta oli ollut 

asianmukaista. Tilintarkastuskertomus hyväksyttiin. Jäsenyyksien osalta todettiin Viron olevan uusi 

jäsen ja Maltan jääneen pois toiminnasta.  

 

Henkilövalinnat  

Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin David Milde (Tsekki). Executive committee´ssa Milden kausi 

päättyi ja EC:hen valittiin Joakim Engman (Ruotsi). Milde jatkaa EC:ssä varapuheenjohtajan 

ominaisuudessa. Vuoden 2014 tilintarkastajaksi valittiin Isabelle Vercruyesse (Belgia). Kattojärjestön 

puheenjohtajuus siirtyi kokouksen alkuvaiheessa Bertil Magnussonilta Wolfhard Wegscheiderille 

(Itävalta) ja sihteeristö siirtyi Ruotsista Itävaltaan. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävään valittiin 

Alessandra Meixner (Itävalta). Executive –komiteassa (EC) on kuusi nimettyä jäsentä, kattojärjestön 

varapuheenjohtaja, puheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, sihteeri (kattojärjestön sihteeristö) ja 

työryhmien puheenjohtajat.  

Wegscheider esitti Magnussonille kiitokset tehokkaasta toiminnasta ja toivotti aikaisemmat 

kattojärjestön puheenjohtajat tervetulleiksi 25-vuotisjuhlakokoukseen ja toi esille heidän tärkeän työnsä 

Eurachemissa ja Eurachemin kehityksessä Kiitokset osoitettiin myös tilaisuuden järjestäjille: 

pätevyyskoetyöryhmä, Ricardo Bettencourt da Silva ja taustavaikuttajana prof. Maria Filomena 

Camões. Kokousviikon workshop´ssa tuli esille aktiviteetteja, uusia ajatuksia ja katse tulevaisuuteen. 

 

Hendrik Emos (EC, JRC-IRRM) piti esityksen laatuvaatimusten asettamisen haasteista 

viranomaistarpeissa: yhteiskuntaa palvelevaa ja stimuloivia innovaatioita tukevaa lainsäädäntöä. 

Lainsäädäntöprosessi on pitkäkestoinen – sykliin sisältyy mittaukset ja mittausepävarmuus. 

Lainsäädäntöä tarvitaan, ja mittauksia tarvitaan päätöksentekoa varten. Haasteena on riittävä 

mittausepävarmuuden arviointi ja harmonisoitu epävarmuus sekä joissakin tapauksissa kalibrointiaineet 

(jos on paljon yhdisteitä ja isomeereja). Kulmakivinä mm. Eurachem-oppaat, IUPAC-harmonisoidut 

ohjeet, valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004, validoidut menetelmät, vertailuaineet ja ohjeet. 

Analyytti/sen pitoisuustaso/matriisi –yhdistelmät ovat tärkeitä, samoin niiden saatavuus laboratoriossa, 

koulutukseen panostaminen, henkilökunnan pätevyys, ohjaavat ja selittävät dokumentit, tieteellinen 

asiantuntuja-apu hallinnon edustajille. Komissiossa on asiantuntijakomiteoita. Jäsenvaltiotasolla 

käyttöön tieteellistekninen näkemys. 

 

Eurachem-politiikka ja menettelyt  
Päivitetyt dokumentit: “Appointment of Officers and Executive Committee Members”, ”Eurachem 

Website Content Policy”. Uusi mallipohja Eurachem-oppaan laatimiselle: ”Template for Eurachem 
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guides”. Kommentteja mallipohjaan voi lähettää Magnussonille. Mallipohjan käyttö on suositeltavaa 

oppaiden laatimisessa. 

 

Eurachem-oppaat 

Oppaiden ajantasaisuus tarkastellaan vähintään viiden vuoden kuluttua niiden julkaisemisen jälkeen. 

Kooste oppaiden tilanteesta oli esillä. Mikrobiologisten laboratorioiden akkreditointi –opas on 

päivitetty 2013. Päivitystarvetta on  tietyissä oppaissa: 

  

-Eurachem/CITAC guide Quality Assurance for Research and Development and Non-routine 

Analysis: oppaan päivitystä varten on perustettu ryhmä. Ryhmään voi vielä liittyä. Toiveena on saattaa 

päivitys valmiiksi ennen tämän vuoden loppua tässä vaiheessa. Ryhmän vetäjä Eugenia Eftimie Totu 

esitti kutsun osallistua ryhmään. Oppaalla on historiallinen tausta, sillä se oli laatuaan ensimmäinen 

maailmanlaajuisesti. 

 

-Eurachem Guide to Quality in Analytical Chemistry: An Aid to Accreditation; Vicky Barwick 

vetää oppaan päivitysryhmää. Uusia jäseniä otetaan ryhmään mukaan. 

 

-The Fitness for Purpose of Analytical Methods: A Laboratory Guide to Method Validation and 

Related Topics; kesäkuussa 2014 on kokous, missä oppaaseen saadut kommentit käsitellään. 

 

Marina Patriarca toi esille Eurachem-oppaiden tärkeyden kansallisessa toiminnassa akkreditointiin 

liittyvissä asioissa. Italiassa on käännetty terminologiaan liittyvä opas kansalliselle kielelle. 

 

Keskustelu  

 

-Kohdemittausepävarmuuden asettamisesta kemiallisissa mittauksissa 

Ennen GA-kokousta kommenteilla oli opasluonnos ”Setting and Use of the Target Uncertainty in 

Chemical Measurements”. Siitä on keskusteltu myös mittausepävarmuus ja jäljitettävyys –työryhmän 

kokouksessa. Miten määritellään, että mittausepävarmuus soveltuu käyttötarkoitukseensa. Tukea 

ajatukselle, kuinka hyvä mittauksen on oltava. Opasluonnoksessa on esitetty useita esimerkkejä. Opasta 

voi kommentoida heinäkuun loppuun saakka. 

 

-Tulisiko bias korjata vai ei - esiteluonnos 

Bias´n osalta on havaittu ohjeistuksen puutetta – tulisiko bias korjata vai ei? Aiheesta on laadittu 

mittausepävarmuus- ja jäljitettävyystyöryhmässä kaksisivuinen esiteluonnos. Mikäli bias on tiedossa, 

sen pystyy korjaamaan. Ohjeiden antaminen vaatii kuitenkin huolellisuutta. 

 

Kommunikointi Eurachem’ssa 

-Eurachem Newsletter 31 on julkaistu (verkkosivut, paperikopiot).  

-Eurachem web-sivut: GA-kokouksen dokumentit saatavilla siellä (käyttäjätunnus+salasana). Saatavilla 

on myös esitys Eurachemin toiminnasta (posteri ja PP-esitys). 

 

Workshop “Quality in Analytical Measurements” 19.-21.5.2014: R. Bettencourt da Silva kertoi 

workshopin olleen onnistunut. Osanottajia oli 130 useista maista ja maanosista. Tilaisuuteen osallistui 

myös yliopiston opiskelijoita; tietoa haluttiin jakaa. “Breakout sessions” -keskustelujen analysointi on 

meneillään. Workshop-palaute tulee käsittelyyn. 
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Eurachem´n työryhmien puheenjohtajien raportit 

 

-Koulutus/Vicky Barwick: ryhmä on käsitellyt mm. metrologian opetukseen liittyvän kyselyn 

vastauksia – niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Laadittua ”bibliografialistausta” kutsutaan 

nyt termillä ”reading list” - QA-aiheiset dokumentit (standardit, ohjeet, yleiset dokumentit) on listattu 

Eurachemin verkkosivuilla (kohta Publications). Eurachem-oppaan ”Eurachem Guide to Quality in 

Analytical Chemistry: An aid to accreditation”  päivitys on valmistelussa, analyyttisestä 

terminologiasta on valmistelussa esite. Ryhmä oli panostanut myös Lissabonin workshopin 

toteutukseen.  

 

-Mittausepävarmuus ja jäljitettävyys/Alex Williams: päätehtävänä on ollut Lissabonin workshop´n 

valmistelu, oppaan ”Setting and Use of the Target Uncertainty in Chemical Measurements”  valmistelu 

ja biasin ja sen epävarmuuden arviointi. Jäljitettävyysopas on päivityksen kohteena. Ryhmä tulee 

arvioimaan workshop´n annin. 

 

-Menetelmän validointi/Lorens Sibbesen: Oppaan ”the Fitness for Purpose of Analytical Methods: A 

Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics (1998)” päivitys on edennyt, ja 

opasluonnos on ollut kommenteilla ennen GA-kokousta. Tavoitteena on päivitetyn oppaan julkaisu 

lokakuussa 2014. Luonnosversio on ollut ryhmän käsittelyssä. Käsittely jatkuu syyskuussa.  

 

-Kvalitatiivinen analyysi ja testaus/Steve Ellison: tähän palataan, kun validointiopas on valmistunut. 

 

-Pätevyyskokeet (PT)/Brian Brookman: Viimeisin esite ”How can proficiency testing help my 

laboratory” on viimeistelty ja julkaistu Eurachemin verkkosivuilla. Käännökset kansallisille kielille 

ovat valmistelussa.  

Ohjeistus suorituskyvyn arvioinnista kvalitatiivisissa ja tulkinnallisissa (interpretative) PT/EQA-

ohjelmissa edistyy. PT workshop 6.-9.10.2014 on Berliinissä; aiheina ISO/IEC 17043, käyttäjän 

näkökulma PT:ssä, näytteenoton PT, päivitetty ISO 13528, PT kehittyvissä maissa, suorituskyvyn 

arvioinnin harmonisointi kvalitatiivisessa PT:ssa. Workshopia edeltää koulutus (training course). 

www.eurachempt2014.de 

Kahden uuden esitteen valmistelu on aloitettu: ”suunnittelu ja osallistuminen”, ”sopivan PT-ohjelman 

valinta”.  

 

-Näytteenoton epävarmuus (ryhmä ei ole ollut aktiivinen) 

 

Kansalliset raportit 

Kansalliset raportit olivat esittelyssä. Kansallinen toiminta on ollut monipuolista laatutietoisuuden 

lisäämistä kuten kursseja, seminaareja, yhteistyötä eri tahojen välillä, oppaiden käännöstyötä 

kansallisille kielille, opiskelijoiden kannustamista (kilpailut, stipendit). 

 

Yhteistyötahot 

 

-NMKL (Nordic Committee on Food Analysis)/Hilde Skår Norli kertoi organisaatiosta, johon 

kuuluvat pohjoismaat (elintarvikevalvontaviranomaisia, tutkimuslaitoksia, yksityisiä ja virallisia 

elintavikelaboratorioita ja elintarviketeollisuus. NMKL linkittyy pohjoismaiseen ministerineuvostoon. 

NMKL on analyyttisten asiantuntijoiden verkosto. Luotettavat elintarvikkeiden analyyttiset kemiallset, 

mikrobiologiset ja aistinvaraiset menetelmät. NMKL tuottaa elintarvikkeiden ja rehujen analysointiin 

valídoituja menetelmiä ja ohjeistuksia, projekteja on nelisenkymmentä. NMKL:llä on kansainvälisiä 

yhteistyötahoja maailmanlaajuisesti. www.nmkl.org 

 

http://www.eurachempt2014.de/
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-EA, EA Laboratory Committee/Paolo Bianco (EA): kertoi EAn toiminnasta; orga 

nisaatiorakenteesta, jäsenyyksistä, yhteistyöstä, ILAC-jäsenyydestä, EA-MLA:sta. Dokumentteja 

tuotetaan harmonisointia ja luotettavaa arviointiprosessia varten. EA-LC:n kokouksia on kaksi kertaa 

vuodessa. 

 

-Pysyvä yhteistyöryhmä ”Permanent Liaison Group”/Manfred Kolze: viiden organisaation 

yhteistyöryhmä (EA, Eurolab, Eurachem, EUROMET, CEOC). Ryhmä ei ole kokoontunut moneen 

vuoteen. Toimintaa on yritetetty aktivoida. Yhteistyön aiheet tulisi määritellä. 

 

-EEE-PT (EA-Eurolab-Eurachem -.työryhmä Proficiency Testing in Accreditation): Brian 

Brookman kertoi ohjeistuksen ”akkreditoinnin pätevyysalue PT:ssa” valmistuneen (ohje 

akkreditointielimille pätevyysalueen sisällöstä) – EA-hyväksymiskäsittely ennen sen julkaisua. 

Ohjeistus laboratorioiden välisen (muutaman laboratorion välisen) vertailun arvioinnista on 

valmistelussa. Ohjeistuksen tarve näytteenoton pätevyyskokeiden akkreditoinnista on keskustelun 

kohteena. 

 

-Eurolab: GA-kokous on ollut Puolassa keväällä 2014. Keskusteltu on mm. ISO/IEC 17025 -

standardin revisiotarpeesta. Muutokset aiheuttavat paljon kustannuksia – mm. arvioijien koulutus ja 

lisätoimet laboratorioille. Tiedossa oli ollut, että standardi on tarkoitus päivittää. Kun päivitys tehdään, 

Eurolab on halukas osallistumaan siihen.  

 

-Euramet/TC-MC (European Association of National Metrology Institutes, the Technical 

Committee of Metrolgy in Chemistry): Michela Sega kertoi organisaation rakenteesta ja teknisen 

komitean ”metrologia kemiassa” toiminnasta ja tehtävistä. Tehtäväkenttään sisältyvät primääriset 

menetelmät ja vertailuaineet, mittausten jäljitettävyys ja epävarmuus, vertailut, tutkimus ja tiedon 

jakaminen. Sega kertoi eurooppalaisesta metrologian tutkimusohjelmasta ”the European Metrology 

Programme for Innovation and Research” (EMPIR), jota rahoittaa Euramet ja Euroopan unioni. 

Tutkimusohjelmaan on tulossa yhteistyöprojekteja. 

 

-EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Science)/Elin Gjengedal (Norja), 

organisaation toiminta liittyy kemiaan ja molekulaarisiin tieteisiin (useita työryhmiä). Seuraava 

EuCheMS Chemistry Congress on Istanbulissa (31.8-4.9.14). 

 

-CCQM (Consultative Committee for amount of substance – Metrology in Chemistry): Bertil 

Magnusson kertasi CCQM:n historiaa ja toimintaa. Magnusson oli osallistunut CCQM:n kokoukseen ja 

pitänyt siellä esityksen Eurachemin toiminnasta.  

 

-CODEX & IAM (Interagency meeting): Steve Ellisonin raportti IAM-26, Unkari 1.3.2014 oli 

jakelussa. Kokousaineistossa oli myös Codex Alimentarius Commission raportti 3.-7-3.2014 (Codex-

komitea/analyysimenetelmät ja näytteenotto, 35. sessio).  

 

-ILAC (the International Laboratory Accreditation Cooperation)/Maire Walsh: Eurachem on ollut 

kauan yhteistyössä ILACin kanssa. Tavoitteena on akkreditoitujen laboratorioiden mittaustulosten 

luotettavuus. Jakelussa oli raportti, mihin on koottu tietoa ILACin toiminnasta v. 2013: kokouksista, 

sopimuksista, jäsenyydestä, monista yhteistyötahoista ja julkaisuista (mm. ILAC P14, ILAC-

politiikka/kalibroinnin epävarmuus). ISO 17025 -standardin revisio on tulossa. Maailman 

akkreditointipäivän (9.6.2014) teemana ”Accreditation: Delivering Confidence in the provision of 

energy”. ILACn verkkosivuilla on saatavilla tähän liittyvää aineistoa ml. video. www.ilac.org 
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 -ILAC/LC: Brookman kertoi laboratoriokomitean toiminnasta; Eurachem on sen jäsen. Kokouksia on 

kaksi kertaa vuodessa. ISO/IEC 17025 –standardin revision (an early revision) tarpeesta on keskusteltu. 

Eurachem ei olisi nähnyt revisiota tarkoituksenmukaiseksi kustannusten kannalta. ILAC kannatti sitä, 

joten asia etenee. Revisio valmistunee v. 2016 tienoilla. Keskustelussa on ollut esillä ISO 13528 

(Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons), MRA 

pätevyyskokeiden järjestäjille, dokumenttien päivitystarve: ILAC P9 (ILAC Policy for Participation in 

Proficiency Testing Activities) ja ILAC P13 (Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of 

Proficiency Testing Providers). 

 

-IUPAC/Paul De Bievre: IUPAC Orange Book –revisio tulossa (muutaman vuoden kuluessa). 

Mahdollisesti VIM-päivitystä tulossa (2018, 2020?). Magnusson toi esille termien (VIM) vaikean 

ymmärrettävyyden, mikä on huomattu terminologiaan liittynyttä Eurachem-opasta laadittaessa. 

 

-ISO-REMCO: On kaksi opasta ISO Guide 80 “Guidance for the in-house preparation of quality 

control materials (QCMs)” ja ISO Guide 34 (“General requirements for the competence of reference 

material producers”). Eurachem´ssa on odotettu ISO Guide 34:n muutosta Eurachem-dokumentin (the 

selection and use of reference materials) päivittämiseksi. 

 

Tulevat tapahtumat  http://www.eurachem.org/index.php/events/workshops  

- NMKL/Eurachem workshop on measurement uncertainty, 29.-30.9.2014, Kööpenhamina 

- 8th International Workshop - Proficiency Testing in Analytical Chemistry, Microbiology and 

Laboratory Medicine 6.-9.10.2014 Berliini 

- International Workshop on Human Errors and Quality of Chemical Analytical Results, 

13.1.2015, Tel-Aviv, Israel 

- Seuraava Eurachem-kattojärjestön kokous: Varsova, Puola 25.-29.5.2015 

- v. 2016 kattojärjestön kokous Belgiassa (Gent) 

 

Muut asiat:  

-Miloslav Suchanek osallistui kokoukseen viimeistä kertaa ja hänelle esitettiin kiitokset aktiivisuudesta 

Eurachemissa.  

- Eurachem-työryhmien jäsenyydet tarkistetaan.  

 

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja Wegscheider esitti kiitokset kokouksen järjestäjille.  

 

Eurachem-oppaat ja tilaisuudet: http://www.eurachem.org 

 

 

19.6.2014  

 

 

Anna-Liisa Pikkarainen 

  Finntesting ry/EURACHEM-Suomi-jaosto 

  http://www.eurachem.org,  

http://kemianseurat.fi/kemia/jaostot/eurachem-jaosto/ 

http://kemianseurat.fi/finntesting/ 

 

 

Kokousraportin jakelu: 

Finntesting yhdistys ry 
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