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KOKOUSRAPORTTI      9.6.2015    1(4) 
Anna-Liisa Pikkarainen 
 
EURACHEM –kattojärjestön vuosikokous 2015 
Varsovassa järjestettyyn Eurachem-kattojärjestön vuosikokoukseen 26.-28.5.2015 osallistui Eurachem-
Suomi -jaoston edustajana Anna-Liisa Pikkarainen Finntesting-yhdistyksestä. Yleiskokousta (General 
Assembly, GA) edelsi Executive Committee (EC) –kokous, missä valmisteltiin GA-kokousasioita.  
 
Ewa Bulska (Puola) toivotti osanottajat tervetulleiksi vuosikokoukseen Puolan kokousjärjestäjien puo-
lesta. Kattojärjestön puheenjohtaja Wolfhard Wegscheider (Itävalta) avasi kokouksen. Edellisen ko-
kouksen muistio hyväksyttiin pienin tarkennuksin. Sihteeristön tehtävää hoitava Alessandra Meixner 
(Itävalta) oli laatinut raportin vuoden aikaisista tehtävistä ja yhteenvedon rahatilanteesta. Niihin ei ollut 
huomauttamista. Tilintarkastaja Isabelle Vercruysse (Belgia) oli tehnyt kattojärjestön tilintarkas-
tuksen; raportti hyväksyttiin.  
Executive –komiteaan valittiin seuraavat viisi jäsentä neljän erovuoroisen ja yhden toimintaan esty-
neen jäsenen tilalle: Ricardo Bettencourt da Silva (Portugali), Ewa Bulska (Puola), Marina Patriarca 
(Italia), Isabelle Vercruysse (Belgia) ja Kyriakos Tsimillis (Kypros). Tilintarkastajaksi valittiin tule-
valle vuodelle Anna-Liisa Pikkarainen. 
 
1. Eurachem’n  ohjeet 
Sihteerin laatima katsaus oppaiden tilanteesta oli jakelussa. Oppaiden tilanne käytiin läpi. 
  
-Eurachem Guide “Setting and Use of Target Uncertainty in Chemical Measurement”: Alex 
Williams kertasi oppaan olleen äänestyskierroksella GA:n jäsenillä. Oppaaseen saadut kommentit on 
käyty läpi, minkä pohjalta siihen on tullut pieniä muutoksia. Työryhmä hyväksyi muutokset ja suositti 
oppaan julkaisua. Kokouksen puheenjohtaja esitti kiitokset oppaan valmistelusta. 
  
-Eurachem/CITAC Guide ”Quality Assurance for Research and Development and Non-Routine 
Analysis”: oppaan päivitysryhmää vetävä Eugenia Eftimie Totu kertoi työn jatkuvan. Ryhmään toivo-
taan englanninkielistä vahvistusta kielen tarkistukseen. 
 
-Eurachem “Guide to Quality in Analytical Chemistry: An Aid to Accreditation”: oppaan päivi-
tysryhmää vetävä Vicki Barwick kertoi päivityksen olevan meneillään. 
 
-  Dokumentin ”Selection and Use of Reference Materials” (EEE/RM/062rev3) ajantasaisuus oli kes-
kustelun kohteena. Kokouspapereissa oli jakelussa taustadokumentti, missä on tuotu esille oppaan 
taustaa, tavoitteita ja alan viimeaikaista kehitystä. Alunperin dokumentti on laadittu yhteistyössä 
kolmen organisaation kesken (Eurachem, Eurolab ja EA), minkä jälkeen useita referenssimateriaaleihin 
(RM) liittyviä dokumentteja on päivitetty – viimeisimpinä ISO Guide 30:2015 (termit ja määritelmät), 
ISO Guide 33:2015 (hyvät käytännöt RM-käytössä), ISO Guide 80:2014 (in-house quality control 
materials). Asian eteenpäin saattamiseksi voi esittää kannanottoja/näkemyksiä, jotka pyydettiin 
toimittamaan Marina Patriarcalle. (* ks. myös raportin kohta 7, ISO-REMCO) 
 
-  Eurachem-oppaiden laatimista varten on laadittu uusi erillinen ohjeistus: ”Template for Eurachem 
Guides, A Guide for Guide Editors”. 
 
2. Keskustelufoorumi mittausmenetelmien ekvivalenttisuudesta 
Steve Ellison esitti alustuksen. Kysymyksen asettelu: voiko uusi menetelmä korvata olemassaolevan 
referenssimenetelmän, saadaanko eri menetelmillä samat tulokset? Molemmat menetelmät on testat-
tava, minkä seurauksena dataa prosessoidaan ja tulkitaan. Menetelmien ekvivalenttisuuden testaus ei 
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ole yksinkertaista. Aihetta kohtaan on ollut mielenkiintoa Codexissa. Tällä voi olla suurta merkitystä 
esim. ruokaan liittyvissä kemiallisissa määrityksissä ja myös ympäristöpuolen määrityksissä. 
 ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccmas/ccmas36/ma36_05e.pdf 
 
3. Kommunikointi Eurachemissa 
 
- Eurachem Newsletter: seuraava julkaistaan elo/syyskuun vaihteen tienoilla. 
- Eurachem www-sivut: www-sivuja on hiljattain uudistettu. Eurachemin www-sivuilla on noin mil-
joona käyntiä vuodessa. Suosituimmat oppaat ovat olleet menetelmän validointiopas ja mittausepä-
varmuusopas. Jakelussa oli Steve Ellisonin laatimat raportit.  
 
4. Työryhmien raportit 
 
Koulutustyöryhmä, ”Education and Training” 
Ryhmän puheenjohtaja Vicky Barwick kertoi ryhmän toiminnasta. Eurachemin verkkosivuilla oleva v. 
2014 julkaistu ”reading list” on päivityksen kohteena; päivitetty versio julkaistaan piakkoin. Analyyt-
tisen terminologian esite (leaflet) on valmistelussa; tavoitteena on julkaista se tämän vuoden kuluessa. 
Eurachem-opasta ”Guide to Quality in Analytical Chemistry: An aid to accreditation” ollaan päivit-
tämässä – luonnos on ollut kommenttikierroksella. Saadut palautteet ovat käsittelyssä. Ryhmässä on 
keskusteltu sosiaalisen median roolista toiminnassa. Ajatuksena on testata sosiaalisen median käyttöä 
konferenssin järjestämisen yhteydessä.  
  
Mittausepävarmuus ja jäljitettävyys –ryhmä, ”Measurement Uncertainty & Traceability” 
Ryhmän puheenjohtaja Alex Williams toi esille viimeisimmän päätehtävän, joka oli uuden oppaan 
viimeistely: ”Setting Target Measurement Uncertainty”. Opas on ollut äänestyksessä GA:lla, ja sen yh-
teydessä saadut kommentit on huomioitu. Opas on esitetty em. muutoksin Executive Committee’n 
hyväksyttäväksi. Ryhmällä on valmistelussa esite ”Treatment of an Observed Bias”. 
 
Menetelmän validointi –ryhmä, ”Method Validation” 
Ryhmän puheenjohtaja Lorens Sibbesen kertasi Eurachemin menetelmän validointioppaan tilanteen. 
Oppaan päivitys julkaistiin v. 2014 lopulla: “The Fitness for Purpose of Analytical Methods: A Labora-
tory Guide to Method Validation and Related Topics: Second edition (2014)”. Päivitetystä oppaasta on 
tiedotettu monissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa eri maissa.  
Ryhmä avustaa v. 2016 workshop´n järjestämisessä Belgiassa Gentissä kattojärjestön vuosikokouksen 
yhteydessä. Workshop´n aiheena on ”Method Validation in Analytical Science – Current Practices and 
Future Challenges”. 
 
Kvalitatiivinen analyysi ja testaus –ryhmä, ”Qualitative Analysis and Testing” 
Puheenjohtaja Steve Ellison kertoi ryhmän kokoontuneen kuluneella viikolla. Kvalitatiiviseen ana-
lyysiin liittyvää opasluonnosta on aikaisemmin valmisteltu ja kommentoitu. Tekstiä parannellaan. 
Ryhmään toivotaan lisää jäseniä.  
 
Pätevyyskoeryhmä ”Proficiency Testing” 
Puheenjohtaja Brian Brookman toi esille ryhmän aktiviteetteja. Kahdeksas PT-workshop pidettiin 
Berliinissä lokakuussa 2014 - osallistujia oli 245 (64 maasta). Workshopin yhteydessä järjestettiin 
training course ”ISO 13528 and beyond”. PT-esite ”How can proficiency testing help my laboratory” 
on saatavilla useilla kielillä Eurachemin verkkosivuilla – myös suomeksi. Ryhmä valmistelee ohjeis-
tusta suorituskyvyn arvioinnista kvalitatiivisissa ja tulkinnallisissa PT/EQA-ohjelmissa. Ryhmässä on 
myös valmisteltu kahta uutta esitettä. ” Esite ”Selecting the right proficiency testing scheme for my 
laboratory” hyväksyttiin tällä kokousviikolla EC-kokouksessa pienin muutoksin. Esite tullaan kään-

ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccmas/ccmas36/ma36_05e.pdf
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tämään kansallisille kielille. Esite ”Proficiency Testing – How much and how often?” on valmistelussa, 
ja se on tulossa kommenttikierrokselle GA:lle tulevien kuukausien aikana. Yhdeksättä PT-workshopia 
ollaan suunnittelemassa vuoden 2017 lokakuulle.  
 
Näytteenoton epävarmuus –ryhmä, ”Sampling uncertainty”, ei ole kokoontunut. 
 
 
5. Kansalliset raportit 
Jäsenmaat raportoivat aktiviteeteistaan. Kansallinen toiminta laadun tiimoilta on ollut monipuolista: 
seminaareja, symposiumeja, koulutustilaisuuksia, kursseja, Eurachem-dokumenttien käännöstä 
kansallisille kielille, osallistumista Eurachemin työryhmiin, laatuasioista tiedottamista (verkkosivut, 
Newsletter, sähköpostit), yhteistyötä muiden laatuorganisaatioiden kanssa (kansalliset akkreditointi-
elimet, EA, ILAC). 
 
6. Yhteistyötahot Euroopassa 
 
-NMKL – Nordic methods committee on food analysis: NMKL:n toiminnasta oli jakelussa 
kirjallinen raportti, missä on esitetty tavoitteet, menetelmät, menettelyt. Ohjelmassa on mukana 
mikrobiologista, kemiallista ja sensorista aihepiiriä. 
 
-EA, EA Advirory Board: Mr Tadeusz Matras (EA LC) Puolan akkreditointielimestä esitti katsauksen 
toiminnasta, työryhmistä, yhteistyöstä ja dokumenttien tilanteesta. 
 
-EEE-PT: Brian Brookman kertoi ryhmän viimeaikaisista tehtävistä, joihin on sisältynyt ohjeistuksen 
laadintaa: PT-järjestäjien pätevyysalueen akkreditointi (EA-4/19), sellaisten laboratorioidenvälisten 
vertailujen arviointi, joissa on muutamia osallistujia. EA-4/19 –oppaan julkaisemisen hyväksyntä-
prosessi on meneillään EA:ssa. Akkreditointielimille ja pätevyyskokeiden järjestäjille on toteutettu 
näytteenottoon liittynyt kysely - tulosten perusteella ohjedokumentin laatiminen olisi tervetullutta 
erityisesti pätevyyskokeiden järjestäjille. Ohjeluonnos on laadittu. Ryhmä on myös panostanut ILAC 
PTWG:n toimintaan. 
 
-Eurolab: Lorens Sibbesen kertoi Eurolabin 25. vuosikokouksen olleen Odensessa toukokuussa ja ker-
tasi Eurolabin tavoitteita ja toimintaa. http://www.eurolab.org/  
 
-Euramet/TC-MC: Michela Sega esitteli Euramet:n organisaatiota ja ajankohtaisia projekteja. 
 
-EuCheMS: Nineta H. Majcen´n toimintakatsaus oli jakelussa kokousdokumenteissa. Vuonna 2014 
European Chemistry Congress pidettiin Istanbulissa. Seuraava on 11.-15.9.2016 Sevillassa. EuCheMS 
on viime kuukausina lähettänyt vastineita useisiin yleisiin konsultaatioihin (”Quality of Drinking Water 
in the EU”, ”European Area of Skills and Qualifications” (http://www.euchems.eu/publications/policy-
positions.html). Kemiaan ja koulutukseen liittyneitä workshop´ja on järjestetty Euroopan komission 
ja/tai Euroopan parlamentin kanssa.  
 
-Kliininen kemia Ruotsissa ja Euroopassa 
Prof. Elvar Theodorsson kertoi kliinisestä kemiasta ruotsalaisten kokemusten valossa 1990-luvulta 
näihin päiviin ja EFLM:stä (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 
http://eflm.eu/ ). Esille tuli kliiniseen kemiaan liittyvät pre- ja postanalyyttiset aiheet kuten miten 
valmistella potilas ennen näytteenottoa, näytteenotto, näytteen kuljetus, biologinen vaihtelu ja sen 
laajuus, tulosten tulkinta ja mittausepävarmuus. Hän piti tärkeänä yhteistyötä Eurachem´n kanssa. 
 

http://www.eurolab.org/
http://www.euchems.eu/publications/policy-positions.html
http://www.euchems.eu/publications/policy-positions.html
http://eflm.eu/
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7. Kansainväliset yhteistyötahot 
 
-CITAC: edistää kemiallisten tulosten jäljitettävyyttä. Tietoa toiminnasta: http://www.citac.cc/  
 
-CCQM: Consultative Committee for Amount of Substance: Metrology in Chemistry and Biology. M. 
Sega kertoi jäsenistä, työryhmistä (kahdeksan työryhmää ja ad hoc ryhmiä), vertailututkimuksista ja 
viimeisimmistä keskustelun aiheista (http://www.bipm.org/en/committees/cc/ccqm/). 
 
-CODEX & IAM: Kokousaineistossa oli tietoa 36. Codex-komitean sessiosta (23-27.2.2015) liittyen 
analyysimenetelmiin ja näytteenottoon. Käsittelyssä on ollut mm. pätevyyskokesiin liittyvä data, 
kvalitatiivisten menetelmien validointiohjeistus ja menetelmien ekvivalenttisuus. Steve Ellison edusti 
kokouksessa Eurachemia. 
 
-ILAC: jakelussa oli raportti, missä on tietoa ILACin kokouksista, sopimuksista, yhteistyötahoista, 
työryhmiin osallistumisesta ja sihteeristöstä. ILACin verkkosivut on uudistettu elokuussa 2014: 
http://www.ilac.org. ILACin julkaisut ja ILAC News ovat saatavissa sieltä. 
 
 -ILAC/LC: Brian Brookman kertoi laboratoriokomitean toiminnasta. Keskustelussa on ollut mm. ISO 
17025 revisio. Seuraava kokous on kesäkuussa 2015. 
 
-ISO-REMCO (ISO:n referenssimateriaalikomitea, http://iso.org/remco): Steve Ellisonin laatima koos-
te oli jakelussa. Siinä on esitetty referenssimateriaaleihin liittyvät keskeiset ISO Guide –julkaisut. 
Referenssimateriaalien metrologisesta jäljitettävyydestä on valmistelussa tekninen raportti (ISO/TR 
16476). Meneillään on ISO Guide 31 ja 35 päivitys sekä ISO Guide 34:n konversio ISO-standardiksi 
ISO 17034. ISO Guide 31 (Committee Draft) on äänestysvaiheessa.  
Vuonna 2015 on julkaistu uusi revisio ISO Guide 33 “Uses of certified reference materials”. Siinä on 
samanlaisia aiheita kuin Eurachemin ohjeessa “Selection and Use of Reference materials”, jonka 
päivitystä lykättiin tätä ISO Guide 33:n päivitystä odotettaessa (* ks. myös raportin kohta 1). 
Seuraava REMCO:n vuosikokous on kesäkuussa 2015 Etelä-Afrikassa. 
 
Tulevat kokoukset 

- Eurachem-kattojärjestön v. 2016 vuosikokous on Belgiassa (Gent) viikolla 19. Vuosikokousta 
edeltää Eurachem workshop ”Method Validation in Analytical Science, Current Practice and 
Future Challenge” (9.-10.5.2016). Workshop´n First circular on tulossa jakeluun kesäkuussa. 
 

- Vuoden 2017 vuosikokous: Slovenia oli ehdolla kokouksen järjestäjäksi. Myös Kypros tarjoutui 
ehdolle kokouksen järjestäjäksi. Asian käsittely jatkuu EC-kokouksessa. 

 
Kokouksen lopuksi puheenjohtaja esitti kiitokset kokouksen järjestäjille ja osanottajille. 
 
Eurachem-oppaat ja tilaisuudet: http://www.eurachem.org 
 
9.6.2015   Anna-Liisa Pikkarainen 
    Finntesting ry/EURACHEM-Suomi-jaosto 
    (http://www.eurachem.org, http://www.finntesting.fi) 
 
 
Kokousraportin jakelu: 
Finntesting yhdistys ry 

http://www.citac.cc/
http://www.bipm.org/en/committees/cc/ccqm/
http://www.ilac.org/
http://iso.org/remco
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http://www.eurachem.org/

