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KOKOUSRAPORTTI      12.6.2016    1(9) 

Anna-Liisa Pikkarainen    

 

 

Eurachem –kattojärjestön workshop ja vuosikokous 2016 

Belgian Gentissä järjestettyyn Eurachem-kattojärjestön vuosikokoukseen osallistui Finntesting-

yhdistyksestä Eurachem-Suomi –jaoston edustajana Anna-Liisa Pikkarainen. Yleiskokousta (General 

Assembly, 12.-13.5.2016) edelsi menetelmänvalidointi –workshop ”Method validation in analytical 

science, current practices & future challenges (9.-10.5.2016)”. 

 

Kattojärjestön tilaisuuksien järjestäjänä Belab:n puheenjohtaja Isabelle Vercruysse (BE) toivotti 

osanottajat lämpimästi tervetulleiksi Gentin workshopiin ja vuosikokoukseen. Workshop’ssa oli n. 120 

osallistujaa 28 maasta ja vuosikokouksessa 45 osanottajaa 25 maasta. Vercruysse painotti positiivisen 

yhteistyön tärkeyttä viitaten mm. maaliskuun lopun ikäviin tapahtumiin Belgiassa.  

 

 

I   Workshop “Method validation in analytical science, current practices & future challenges” 
Eurachem-kattojärjestön puheenjohtaja Wolfhard Wegscheider (AT) kertasi Eurachem workshop-

tilaisuuksien historiaa 1990-luvulta näihin päiviin saakka. Hän kiitteli tilaisuuden järjestäjiä Eurachem 

validointioppaan tunnetuksi tekemistä – Eurachem Guide ”The Fitness for Purpose of Analytical 

Methods, A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics”. 

 

Workshop koostui neljästä sessioista, jotka sisälsivät luentoja, työryhmäkeskusteluja ja posteriesityksiä. 

 

Sessio 1: Johdanto, kansainvälinen ohjeistus 

 

Eurachem-kattojärjestön menetelmänvalidointityöryhmän puheenjohtaja Lorens Sibbesen (DK) esitti 

katsauksen kansainvälisiin vaatimuksiin, suosituksiin ja ohjeistuksiin menetelmän validoinnin 

näkökulmasta lähtien 1990-luvulta päätyen Eurachemin menetelmänvalidointioppaaseen. Uudet 

analyysitekniikat ovat tuoneet mukanaan uusia haasteita. Englanninkielistä opasta on käännetty myös 

kansallisille kielille (farsi, ukraina, espanja). Sibbesen otti esille myös toisen aiheeseen liittyvän 

Eurachem-oppaan: ”Terminology in Analytical Measurement, Introduction to VIM 3”.  

Bertil Magnusson (SE) toi esille vaatimusten asettamisen menetelmille. Mittausmenetelmien 

validointiprosessi eri vaiheineen on olennainen tulosten laadun kannalta. Analyyttiset vaatimukset 

määritetään menetelmän suorituskyvyn kautta - kuten mittausalue, tarkkuus, oikeellisuus (bias), 

mittausepävarmuus. Näytteenoton suunnittelussa ja vaatimusten asettamisessa tulisi ottaa huomioon 

asiakkaan tarpeet ja mitä halutaan mitata – onko kyseessä vertailu, prosessikontrolli tai spesifikaatio. 

Myös lainsäädännön kautta on asetettu vaatimuksia menetelmien suorituskyvylle. Magnussonin otti 

esille Eurachemin menetelmänvalidointioppaan lisäksi kohdemittausepävarmuuteen liittyvän 

Eurachem/CITAC oppaan”Setting and Using Target Uncertainty in Chemical Measurement”, missä on 

esitetty monia esimerkkitapauksia. 

Stephen Ellison (UK) kertoi validointi- ja verifiointitutkimuksista. Esille tuli, missä laajuudessa 

menetelmän suorituskykyä tulisi kuvata, kuinka monta näytettä ja toistotutkimusta tarvitaan. 

Menetelmän suorituskykyvaatimuksiin sisältyy usein bias/oikeellisuus, lineaarisuus kvantitatiivisissa 

menetelmissä, detektiokyky ja sektorista riippuen häiriökestävyys. Ellison toi esille eri tahojen (mm. 

IUPAC, Eurachem, ICH (International Council on Harmonisation)) esittämiä ohjeistuksia menetelmän 

suorituskyvyn määrittämisestä sekä useita esimerkkejä. Validoinnin laajuutta ei ole harmonisoitu eri 

sektorien välillä. Tehokkaalla validoinnin suunnittelulla on mahdollista saada enemmän tietoa 

pienemmällä työmäärällä. 
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Sessio 2: Menetelmän validointi kliinisessä kemiassa, tutkimus- ja kehityslaboratorioissa sekä 

akateemisessa ympäristössä 

 

Elvar Theodorssonin (SE) esityksessä tuli esille kliinisen kemian haasteita: näytteet elävistä 

organismeista ja erilaiset mittaussysteemit. Kliininen kemia on pitkälle automatisoitua ja näytemäärät 

ovat suuria. Esillä olivat validoinnin tyypit: ”single laboratory method validation”, ”full method 

validation”, ”full diagnostic method validation”. Verifiointi on yleistä kliinisessä kemiassa. Kliinisen 

kemian testausketjussa esiintyy biologisen ja analyyttisen vaihtelun lisäksi pre- ja postanalyyttistä 

vaihtelua. Preanalyyttiseen vaihteluun vaikuttaa ”potilaan valmistelu” ennen näytteenottoa, 

näytteenoton laatu ja näytteen kuljetus laboratorioon. Postanalyyttista vaihtelua aiheuttaa tulosten 

tulkinta ja tulosten välittäminen laboratoriosta tulosten käyttäjille. Vaihtelu on huomioitava 

kokonaisuudessaan diagnoosia tehtäessä ja arvioitaessa tulosten soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa. 

Diagnostinen epävarmuus koostuu useista epävarmuuksista.  

Sarah De Saeger (BE, Gentin yliopisto) toi esille validoinnin akateemisessa ympäristössä. Gentin 

yliopiston farmaseuttisten tieteiden tiedekunnan elintarvikeanalyysilaboratorio on BELAC:n 

akkreditoima testauslaboratorio (ISO/IEC 17025). Laatunäkökohdat otetaan huomioon toiminnassa ja 

myös tutkimuksessa. Farmaseuttisten tieteiden opintoihin sisältyy statistisen analyysin periaatteet, 

menetelmän arviointi/validointi ja sisäinen laadunvarmistus. Korkealaatuinen analyyttinen data on 

edellytys arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa – validointitiedot ja mittausepävarmuustiedot 

mukaanlukien. 

 

Sessio 3: Nykyiset käytännöt ja tulevaisuuden haasteet menetelmän validoinnissa – uudet 

sovellusalueet 

 

Jone Omar Omaindia (BE, JRC) kertoi kemometrian hyödyntämisestä ja käyttökelpoisuudesta eri 

analyyttisten menetelmien (kenttävirtausfraktiointi, GCxGC-MS, spektroskopia, ylikriittiset nesteet) 

optimoinnissa ja validoinnissa esimerkkitapausten valossa: nanomateriaalien karakterisointi, haihtuvien 

yhdisteiden uutto, oliiviöljy, kokkidiostaatit. 

Nicole Meurée Vanlaethem´n  (BE, BELAC) toi esille validoinnin nykykäytäntöjä ja tulevaisuuden 

haasteita arvioinnin näkökulmasta. Validointi on lisännyt testituloksen luotettavuuden tasoa. 

Validoinnin menetelmistä on saatu tietoa standardisointielimiltä ja tieteellisiltä/ammatillisilta ryhmiltä 

ml. Eurachem. Arvioinnin aikaisten vaatimusten harmonisoinnin taso on vielä avoin aihe sekä 

kansallisesti että kansainvälisesti. Ohjeistusten tarvetta on kvalitatiivisessa testauksessa, standar-

disoimattomien menetelmien käytössä, akkreditoinnin joustavassa pätevyysalueessa, destruktiivisessa 

testauksessa sekä analyyttisillä sektoreilla, missä validointi ei ole suoraviivaista (ts. molekulaarinen 

biologia – sekä biostatistiikan rooli).  

Stephen Ellisonin (UK) esitelmässä tuli esille suuntaukset laboratorioiden välisissä menetelmän 

validointitutkimuksissa. Validointitutkimukset toteutetaan tyypillisesti standardiprotokollan mukaisesti 

(esim. ISO 5725 part 2 ja IUPAC) luotettavien tulosten takaamiseksi. Protokollissa ei ole ollut vuosiin 

muutoksia statististen menetelmien kehityksen myötä. ISO 5725 kehittämiseksi on esitetty ehdotuksia 

ml. statistisessa metodologiassa. On mm. ehdotettu pätevyyskoetulosten käyttämistä täydentämään tai 

korvaamaan laboratorioiden välisiä validointitutkimuksia. ISO 5725 on muutoksen kohteena. Tällä 

hetkellä kansainvälisten standardimenetelmien lähestymistapana on laborotorioiden väliset tutkimukset. 

 

Sessio 4: Mikrobiologisten menetelmien validointi (vesi ja ympäristönäytteet) perustuen ISO 13843 

revisioon, Quality by Design -periaatteiden soveltaminen 

 

Olivier Molinier (FR) esitti mikrobiologisten menetelmien validointimenettelyjä vesi- ja ympäristö-

näytteissä. Tavoitteena on standardin ISO 13843:2000 revisio mikrobiologisten menetelmien 

parametrien tarkemmaksi karakterisoimiseksi. Mikrobiologisten laskentamenetelmien mittausepävar-
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muuden määrittämisen perusteet on esitetty standardissa ISO 29201:2012. Standardissa ISO 

17994:2014 on kahden mikrobiologisen menetelmän vertailu suhteellisen saannon osalta. Molinier 

esitteli validointimenettelyt ja spesifikaatio-ohjeistusta herkkyydelle, spesifisyydelle, selektiivisuudelle, 

laskennan epävarmuudelle ja maksimiylärajalle sekä kehitetyn menetelmän implementointimenettelyt 

rutiinilaboratoriossa. 

 

Cédric Hubert (BE) esitelmöi ”Quality by Design” –periaatteiden soveltamisesta menetelmän 

validoinnin yhteydessä. ”Quality-by-Design” –esimerkkitapauksissa oli hyödynnetty monimuuttuja-

lähestymistapaa menetelmien optimointi- ja validointivaiheiden integroimisessa. 

  

Työryhmissä käsitellyt aiheet:  

-vaatimusten asettaminen validoitavalle menetelmälle, validointitutkimusten suunnittelu, 

kvalitatiivisten ja semi-kvantitatiivisten menetelmien validointi, haasteet multiparametrimenetelmien 

validoinnissa 

-oikeellisuuden/bias määritys, mittausalue lähtien detektio/kvantitointirajasta mittausalueen yläosaan, 

validointi mikrobiologiassa, akkreditoinnin joustava pätevyysalue menetelmän validoinnissa. 

 

Raportit ryhmäkeskusteluista ovat saatavilla Eurachemin verkkosivuilla: 

https://www.eurachem.org/index.php/events/completed/193-wks-mv2016-cmp  

 

Workshopin yhteydessä kokeiltiin sosiaalisen median käyttöä (Twitter). Tilaisuuden annista twiitattiin 

#ECHMV16. 

 

 

 

II   Kattojärjestön vuosikokous - General Assembly -kokous 12.-13.5.2016 

 

Isabelle Vercruysse (BE, BELAB) toivotti osanottajat tervetulleiksi vuosikokoukseen Belgian 

kokousjärjestäjien puolesta. Kattojärjestön puheenjohtaja Wolfhard Wegscheider (AT) avasi 

kokouksen. Puheenjohtaja esitti muistosanat hiljattain keskuudestamme poistuneelle, Eurachemin 

aikaisemmalle puheenjohtaja Paul de Bievre’lle, joka uransa aikana edusti koko Eurooppaa ja jonka 

asiantuntijuus, aktiivisuus, positiivisuus ja tieteelliset saavutukset ovat vaikuttaneet moniin. 

Kokouksessa vietettiin hiljainen hetki hänen muistolleen. 

 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin pienin muutoksin asioiden käsittelyjärjestyksen osalta. 

Kattojärjestön sihteerin tehtävää hoitava Alessandra Rachetti (AT) esitteli raportin sihteeristön 

tehtävistä ja yhteenvedon rahatilanteesta. Anna-Liisa Pikkarainen (FI) esitti kattojärjestön tilintarkas-

tuksesta laatimansa auditointiraportin. Raportteihin ei ollut huomauttamista.  

 

Kokouksessa valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi Marina Patriarca (IT). Bertil Magnusson (SE) ja 

Eugenia Eftimie Totu (RO) valittiin Executive Committee’n jäseniksi. Kattojärjestön sihteeriksi ja 

rahastonhoitajaksi valittiin Joanna Znaleziona (CZ) ja tulevan vuoden tilintarkastajaksi Anna-Liisa 

Pikkarainen. 

 

1. Eurachem’n ohjeet 

1.1 Sihteerin laatima katsaus Eurachemin opasdokumenttien statuksesta oli jakelussa. Oppaiden 

päivitystarpeet ja tarvittavat toimenpiteet käytiin läpi.  

 

https://www.eurachem.org/index.php/events/completed/193-wks-mv2016-cmp
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1.2 Eurachem –dokumenttien laatimista varten on pohja ”Template for Eurachem Guides, A Guide 

for Guide Editors” (2015), mikä on Eurachemin verkkosivuilla. Bertil Magnusson kertoi ”ohjeen” 

laaditun toiminnan harmonisoimiseksi. 

 

1.3 Eurachem/CITAC Guide ”Quality Assurance for Research and Development and Non-Routine 

Analysis”. Oppaan päivitysryhmää vetää Eugenia Eftimie Totu. Totun mukaan dokumenttia on tarvit-

tavilta osin päivitetty. Työ jatkuu vielä, ja se liittyy erityisesti tutkimusalueelle. 

 

1.4 Eurachem “Guide to Quality in Analytical Chemistry: An Aid to Accreditation”: oppaan päivi-

tysryhmää vetävä Vicky Barwick esitti oppaan valmisteluvaiheet. Parhaillaan on menossa 60 päivän 

review-periodi, mikä päättyy 16.6.2016. Ryhmä odottaa palautetta. 

 

1.5 Guide”Selection and Use of Reference Materials”: asia käsiteltiin keskustelufoorumi –kohdassa 

(raportin kohta 2). 

 

1.6 Jäljitettävyysoppaan ”Traceability Guide” päivitys on Stephen Ellisonin mukaan viimeistely-

vaiheessa. Se on odotettavissa äänestysvaiheeseen hyväksyntää varten lähitulevaisuudessa. Puheenjoh-

taja muistutti, että äänestystuloksessa taustalla on kansallisten organisaatioiden kollektiiviset vastauk-

set.  

 

1.7 Kvalitatiivisen analyysin oppaan ”Qualitative analysis” kehitys on Stephen Ellisonin mukaan 

edennyt. Siihen on esitetty editoriaalisia ja rakenteellisia muutoksia. Konsultaatiovaihe  tullee v. 2016 

loppupuolella. 

 

1.8 Terminologiaopas ”Terminology in Analytical Measurement – Introduction to VIM3”. Eura-

chemin menettelytapojen mukaan oppaan ajantasaisuutta tarkastellaan viiden vuiden välein päivitys-

tarpeen arvioimiseksi. Vicky Barwik kertoi laaditusta lyhyestä kyselystä, jotta oppaan käyttäjiltä 

saataisiin mielipiteitä. Oppaan käyttäjiltä on toivottu palautetta. Terminologiaan liittyvä esite on myös 

valmisteltu. Se on saatavilla Eurachemin verkkosivuilla: ”You talk, we understand – The way out of the 

tower of Babel, An introduction to terminology in measurement”. Esite on käännetty useille kielille. 

 

2. Keskustelufoorumi  

 

Referenssimateriaalien käytöstä 

 

Puheenjohtaja toi esiin tarpeen keskustella aiheesta. Opas on alunperin laadittu yhteistyössä kahden 

organisaation kesken. Tarvitaan yhteisymmärrys koskien tarvetta ja oppaan päivitystarpeita. 

 

Marina Patriarca esitti kattavan alustuksen, missä hän toi esille olemassaolevan aiheeseen liittyvän 

kansainvälisen dokumentaation ohjeistuksineen sekä käytännön näkökohtia. Monipuolisen keskustelun 

johtopäätöksenä todettiin ohjeistukseen olevan tarvetta esim. päivittämällä/uudelleen formuloimalla 

olemassaolevaa opasta. Puheenjohtaja totesi keskustelusta olleen hyötyä jatkotoimien kannalta. 

 

ISO/IEC 17025 –standardin revisio  

 

Kyriakos Tsimillis (CY) esitti tilannevertailun voimassa olevan standardin ja valmistelussa olevan 

standardiversion välillä (ISO/IEC 17025:2005 vs. CD2 ISO/IEC 17025). Puheenjohtaja toi esille, että 

standardin sisältöön pystyy vaikuttamaan kansallisten standardisointielinten kautta, ennen kuin 

viimeinen versio tulee äänestykseen. 
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Sähköiset arkistot 

Bertil Magnusson kertoi kokemuksista, miten sähköisten arkistojen kanssa on menetelty. 

 

3. Kommunikointi Eurachemissa 

 

Eurachemin verkkosivut (www.eurachem.org): Eurachemin www-sivuilla oli noin 3 miljoona käyntiä 

runsaan vuoden aikana. Suosituimmat oppaat ovat olleet menetelmän validointiopas ja mittausepä-

varmuusopas. Kohdemittausepävarmuusoppaan käyttö on lisääntynyt. Jakelussa oli Stephen Ellisonin 

laatima raportti v. 2015-2016.  

 

Eurachem –posteri on saatavilla, ja sen voi kääntää kansallisille kielille. Käännöksistä toimitetaan 

tieto kattojärjestön sihteeristölle. 

 

4. Työryhmien raportit 

 

Koulutustyöryhmä, ”Education and Training” 

Ryhmän puheenjohtaja Vicky Barwick esitti yhteenvedon ryhmän toiminnasta. Eurachemin 

verkkosivuilla oleva ”QA reading list” päivitettiin v. 2015 syyskuussa. Listaa ollaan päivittämässä; se 

julkaistaan tämän vuoden aikana. Eurachem-oppaan ”Guide to Quality in Analytical Chemistry: An 

aid to accreditation” päivitetty versio on äänestys/kommentointikierroksella 16.6.2016 saakka. 

Analyyttiseen terminologiaan liittyvä esite ”You talk, we understand – The way of the tower Babel” 

julkaistiin joulukuussa 2015 Eurachemin verkkosivuilla. Siinä tuodaan esille analyyttisessä 

mittauksessa käytettävän terminologian tärkeys. Esite on käännetty useille kielille. Vuonna 2011 

julkaistun Eurachem-oppaan ”Terminology in Analytical Measurement: Introduction to VIM 3” 

päivitystarve on selvityksen kohteena (ks. kohta 1.8). 

 

Mittausepävarmuus ja jäljitettävyys –ryhmä, ”Measurement Uncertainty & Traceability” 

Ryhmän puheenjohtaja Alex Williamsin poissaollessa yhteenvedon esitti Stephen Ellison. Jäljitet-

tävyysoppaan päivitys on ollut käsittelyssä mm. terminologian osalta. Uusi Eurachem/CITAC -opas 

”Setting target measurement uncertainty” (2015) ja uusi Eurachem -esite ”Using repeated 

measurements to improve the standard uncertainty” ovat saatavilla kattojärjestön verkkosivuilla. 

Englanninkielisestä esitteestä on kolme käännöstä verkkosivuilla. Ryhmän työohjelmassa on myös 

“Evaluation of Uncertainty on the Correction for Bias”. 

 

Menetelmänvalidointiryhmä “Method validation” 

Lorens Sibbesen kertoi työryhmän keskittyneen Gentissä tällä kokousviikolla pidetyn worksopin 

”Method validation in analytical science, current practices & future challenges valmisteluun. Yhteis-

työtä oli paikallisen järjestäjän Belabin kanssa. Workshopin työryhmäkeskusteluissa tuli esille uusia 

aiheita ryhmän käsiteltäviksi. Työryhmä kokoontuu syksyllä. Ryhmässä on 22 jäsentä 12 maasta. 

Uudet jäsenet ovat tervetulleita. 

 

Kvalitatiivinen analyysi ja testaus ”Qualitative analysis and testing” 

Stephen Ellison kertoi oppaan ”The Expression of uncertainties in qualitative analysis and testing” 

valmisteluvaiheista. Opasta valmisteleva ryhmä on ollut pieni, millä on ollut vaikutusta 

valmisteluaikatauluun. Edistystä on odotettavissa v. 2016 loppupuolella – tavoitteena on GA-

konsultaatio. Ryhmässä on tällä hetkellä viisi jäsentä – uudet jäsenet ovat erittäin tervetulleita. 

 

Pätevyyskoetyöryhmä ”Proficiency testing” (PT) 

Brian Brookmanin mukaan ryhmän toiminta on ollut aktiivista. Ohjeistus suorituskyvyn arvioimisesta 

kvalitatiivisessa ja tulkitsevissa PT/EQA-ohjelmissa on edistynyt. Esitteet ”How can proficiency 
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testing help my laboratory” ja ”Selecting the right proficiency testing scheme for my laboratory” 

ovat saatavilla useilla kielillä Eurachemin verkkosivuilla. Esite ”Proficiency testing – How much and 

how often?” on viimeistelty, ja luonnos on kommenteilla.  

Yhdeksäs pätevyyskoe -workshop järjestetään Sloveniassa 9.-12.10.2017. Workshopissa tulee ole-

maan käsittelyssä tulkinnallisten pätevyyskoeohjelmien tärkeys, perinteiset vs virtuaaliset PT-aiheet, 

pätevyyskokeet kehittyvissä maissa kymmenen viime vuoden aikana, ISO/IEC 17043 implementointi 

näytteenottopätevyyskokeissa, kokemuksia EA 4/18 implementoinnista, mittausepävarmuuden käyttö 

ja käsittely pätevyyskoeohjelmissa. Workshopin yhteydessä järjestetään koulutusta, sessiot: PT-

perusstatistiikasta, kehittyneistä PT-statistisista tekniikoista, PT-kielestä ja raporteista, graafisista PT-

työkaluista ISO 13528:ssa. Workshopin ensimmäinen esite julkaistaan piakkoin, samoin verkkosivut. 

 

Kattojärjestön puheenjohtaja 

Wolfhard Wegscheiderille (AT) esitettiin kiitokset kattojärjestön puheenjohtajuuden hoitamisesta. 

David Milde (CZ) otti vastaan kattojärjestön puheenjohtajuuden 13.5.16. Samalla kattojärjestön 

sihteeristön tehtävät siirtyivät Itävallasta Tsekin tasavaltaan.  

 

5. Kansalliset raportit 

 

Jäsenmaat raportoivat aktiviteeteistaan. Toimintaan on sisältynyt Eurachem-ohjeistusten ja esitteiden 

käännöstä kansallisille kielille, laatuun liittyviä koulutustilaisuuksia,  tiedottamista ja yhteistyötä 

muiden organisaatioiden kanssa. Toiminta on ollut monipuolista ja kattavaa. 

 

6. Yhteistyötahot Euroopassa 

 

EA/LC (European Accreditation/Laboratory Committee) 

Brian Brookman kertoi EA Laboratory Committee’n rakenteesta, toiminnasta, verkostoista, 

työryhmistä ja projekteista. Kyseessä on laboratorioiden arviointiin ja akkreditointiin liittyvien asioiden 

keskustelufoorumi, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Komiteaan kuuluu yksi edustaja jokaisesta 

EA:n jäsenestä ja liitännäisjäsenestä. Eurachem on EC/LC:n sidosryhmäorganisaatio.  

Organisaatiossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, terveyteen, testaukseen ja kalibrointiin liittyvät 

työryhmät, yhteistyöryhmiä (EEE-PT), tekniset verkostot (elintarvikkeet ja rehut, ympäristö, 

kalibrointi, mekaaninen ja lelutestaus, rikostekninen tutkimus, uusi verkosto RMP/PTP=Reference 

Material Producers/Proficiency Testing Providers) ja task force –ryhmiä (RMP/PTP, arvioijakoulutus, 

mielipiteet ja tulkinnat, dokumenttikontrolli).  

Terveyspuolella on menossa rintasyöpään liittyvä laadunvarmistusprojekti, keskustelua joustavasta 

pätevyysalueeesta ja standardien ISO15189 ja ISO/IEC 17020 käytöstä (medical imaging field). 

Testaus- ja kalibrointiryhmissä keskustellaan pätevyyskoetulosten käyttämisestä arviointiprosessissa. 

Elintarvike- ja rehupuolella on tehty pestisidijäämiin liittyvä kysely harmonisointitarpeiden 

tunnistamiseksi: joustavan pätevyysalueen ja asiakaspalvelun osalta olisi tarvetta ohjeistukseen. 

Ympäristöpuolella on tehty kysely CEN/TS 15675 käytöstä ”in the field of stationary emission”. 

ENFSI on suunnitellut ILAC G9-seminaaria lokakuulle 2016. RMP/PTP-ryhmän tarkoitus on 

valmistella ehdotukset EA MLA pätevyyskoejärjestäjille ja referenssimateriaalien tuottajille. RMP-ryh-

män työ aktivoituu standardin ISO/IEC 17034 “Conformity assessment – General requirements for the 

competence of reference material producers” hyväksynnän myötä. EA on aloittamassa arvioinnin, jotta 

MLA kattaa pätevyyskokeiden järjestäjät. http://www.european-accreditation.org/  

 

EEE-PT (EA-Eurolab-Eurachem Working Group: ”Proficiency Testing in Accreditation” 

Brian Brookman esitteli viimeisimpiä ryhmän aktiviteetteja. EA on julkaissut pätevyyskokeiden 

järjestäjien akkreditoinnin pätevyysalueeseen liittyvän dokumentin EA-2/18 Guidelines for 

Accreditation Bodies on the content of the scopes of accreditation for proficiency testing providers. 

http://www.european-accreditation.org/
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Laboratorioidenvälisen vertailun arviointiin liittyvä ohjedokumentti on ollu päivityksen ja keskustelun 

kohteena. Pätevyyskokeiden järjestäjien näytteenoton akkreditointiin liittyvä ohje on ollut 

valmistelussa. Ohjeistus yhden kyseenalaisen tai ei-tyydyttävän tuloksen käsittelemiseksi on 

viimeistelty. Ryhmä panostaa myös ILAC PTWG-työhön. 

 

EuCheMS (European Chemical Sciences) 

Nineta Hrastelj Majcen (General Secretary)  kertoi EuCheMS:n toiminnasta itsenäisenä kemian 

”äänenä” Euroopassa. Jäsenjärjestöjen kautta jäseninä on n. 160 000 kemistiä. Yhteistyö on tiivistä 

eurooppalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa (mm. IUPAC, ACS, cefic, EFMC, 

EPS). Ammatillinen verkosto kattaa kemian eri osa-alueita. EuCheMS on antanut palautteita julkisiin 

konsultaatioihin liitten mm. koulutukseen, antimikrobiaaliseen resistanssiin, kiertotalouteen, 

juomaveden laatuun EUssa, fosforin kestävään käyttöön, energiatehokkuuteen. EuCheMS on 

järjestänyt tilaisuuksia ja luentoja. Seuraava, kuudes EuCheMS-kongressi on Espanjassa (Seville) 11.-

15.9.2016. http://euchems-seville2016.eu 

  

Euramet/TC-MC (Technical Committee, Metrology in Chemistry) 

Hanspeter Andres (TC-MC Chair) kertoi organisaation toiminnasta ja jäsenyydestä. Eurametin jäseninä 

on kansallisia metrologiainstituutteja, liitännäisjäseniä (mm. IRMM) ja yhteistyöorganisaatioita. 

Eurametin puheenjohtaja on Dr Beat Jeckelmann. Tammikuussa 2016 Eurametin uutena 

varapuheenjohtajana (EMPIR) aloitti Prof. Erkki Ikonen Aalto-yliopistosta.  
[EMPIR= European Metrology Programme for Innovation and Research] 

Eurametissa on useita teknisiä komiteoita, joista yhtenä metrologia kemiassa (TC-MC). TC-MC:ssä on 

mukana 28 jäsenmaata (kansallisia metrologiainstituutteja) ja liitännäisjäsenenä JRC-IRMM. 

Komiteassa on neljä alakomiteaa: kaasuanalyysi, epäorgaaninen analyysi, orgaaninen analyysi, 

elektroanalyysi. Projekteja ja yhteisiä tutkimusaktiviteettja on useita. TC-MC:n toimintaan sisältyy 

mm. workshopeja, ohjeistuksia, osallistumista metrologiakeskusteluun. http://www.euramet.org/  

 

Eurolab 

Eurolabilla oli viime vuonna toiminnan 25-vuotisjuhlavuosi. Tämän vuoden kokous on pidetty 

huhtikuun loppupuolella Skotlannissa. http://www.eurolab.org Järjestö tekee yhteistyötä muiden 

samankaltaisten organisaatioiden kanssa kansainvälisellä foorumilla. 

 

NMKL (Nordic Committee on Food Analysis) 

Yhteenveto NMKL:n toiminnasta oli jakelussa. NMKL:llä on 70-vuotisjuhlavuosi. Sen toiminta 

linkittyy Pohjoismaiden ministerineuvostoon. NMKLn uusi Secretary General on Nina Skall Nielsen 

(DK).  

NMKL on asiantuntijaverkosto, joka kehittää luotettavia kemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia 

analyysimenetelmiä elintarvikkeille. Menetelmiä on 200 ja uusia analyysimenetelmiä on kehitteillä. 

NMKL laatii ohjeita ja järjestää kursseja. Elokuussa 2016 on seminaari molekulaarisista menetelmistä 

ja marraskuussa NRL workshop Oslossa http://www.nmkl.org.  

 

7. Kansainväliset yhteistyötahot (poimintoja) 

 

BIPM JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine) 

”Working Group on Traceability: Education and Promotion” 

Elvar Theodorsson (SE) esitteli JCTLM:n toimintaa. JCTLM:ssä on useita työryhmiä: “Reference 

Materials and Reference Procedures”, Reference Measurements Laboratories”, “Traceability: 

Education and Promotion”. Tietokanta ”Laboratory medicine and in vitro diagnostics” on saatavilla. 

Potilasturvallisuutta edistetään varmistamalla potilanäytteiden tulosten vastaavuus eri maanosissa. 

http://www.bipm.org   

http://euchems-seville2016.eu/
http://www.euramet.org/
http://www.eurolab.org/
http://www.nmkl.org/
http://www.bipm.org/
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CCQM (Consultative Committee for Amount of Substance: Metrology in Chemistry and Biology) 

Hendrik Emons kertoi organisaation rakenteesta, työryhmistä ja useista vertailuista (key comparisons) 

http://www.bipm.org/en/committees/cc/ccqm/ 

 

CITAC (Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry)  

Stephen Ellisonin kokousmuistiinpanot olivat jakelussa huhtikuun kokouksesta. Esillä on ollut mm. 

uuden IUPAC/CITAC –dokumentin kehittäminen: “Guide for classification, modeling and 

quantification of human errors in a chemical analytical laboratory”. Vuoden 2017 tammikuussa järjes-

tetään Israelissa workshop, jonka aiheena on “Validation of test methods, human errors and 

measurement uncertainty of results”. http://www.citac.cc/  

 

CCMAS (Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling) 

Stephen Ellisonin kooste helmikuun kokouksesta oli jakelussa. Asialistalla on ollut mm. 

näytteenottosuunnitelmat, menetelmien ekvivalenttisuus, lähestymiskriteerit menetelmille, joissa 

käytetään summakomponentteja, biologisten menetelmien hyväksymiskriteerit huolta-aiheuttavien 

kemikaalien havainnoinnissa ja menettelyt mittaustulosten epävarmuuden määrittämisessä. 

Kokousdokumentit ovat saatavilla:  
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings-reports/detail/en/?meeting=CCMAS&session=37 

 

ILAC/LC (International Laboratory Accreditation Cooperation/Laboratory Committee) 

Eurachem kuuluu ILACn sidosryhmiin ja osallistuu ILACin laboratoriokomitean ja akkreditointi-

asiainkomitean (AIC) toimintaan. Brian Brookman kertoi komiteoiden tehtävistä. Komiteat ovat 

käsitelleet yhteistyössä ISO/IEC 17025 standardin  revisioon saatuja kommentteja. Lopullinen 

standardirevisio julkaistaneen lokakuun 2017 tienoilla. AICssa on 12 eri asioihin keskittyvää 

työryhmää. http://www.ilac.org  

   

ISO-REMCO (ISO Committee for Reference Materials) 

Stephen Ellison raportoi Eurachemille vuoden aikaisesta toiminnasta. ISO-REMCOssa on 71 ISO-

jäsentä, ja se on yhteistyössä 16 kansainvälisen organisaation kanssa. ISO-REMCOn 38. kokous oli 

kesäkuussa 2015 Etelä-Afrikassa. Seuraava kokous on kesäkuussa Ekateringburgissa. Vuonna 2015 

julkaistiin päivitykset 

ISO Guide 30:2015 ”Reference materials – Selected terms and definitions” 

ISO Guide 31:2015 “Reference materials – Contents of certificates, labels and accompanying documentation” 

ISO Guide 33:2015 “Reference materials – Good practice in using reference materials” 

Vuonna 2016 on julkaistu tekninen raportti ISO/TR 16476:2016 ”Reference materials – Establishing 

and expressing metrological traceability of quantity values assigned to reference materials”. 

ISO Guide 35 on ollut päivityksen ja kommentoinnin kohteena – uutta versiota ei ole vielä julkaistu. 

ISO-REMCO on päättänyt perustaa kaksi uutta ad-hoc –ryhmää käsittelemään ohjeistusta 

kemiallisesti puhtaista sertifioiduista referenssimateriaaleista ja viimeisimmistä saavutuksista 

referenssimateriaalien homogeenisuuden ja stabiilisuuden arvioimisessa. ISO Guide 34 ”General 

requirements for the competence of reference material producers” osalta on meneillään yhteinen 

projekti CASCOn kanssa, jotta Guide muutetaan standardiksi. DIS 17034 “General requirements for 

the competence of reference material producers”oli jakelussa loppuvuonna 2015 – äänestystulos oli 

vahvasti positiivinen. FDIS-äänestys on odotettavissa, ja julkaisu mahdollisesti syksyllä 2016. 

http://www.iso.org  

   

http://www.bipm.org/en/committees/cc/ccqm/
http://www.citac.cc/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings-reports/detail/en/?meeting=CCMAS&session=37
http://www.ilac.org/
http://www.iso.org/
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Tulevat kokoukset 

 

Vuonna 2017 Eurachem-kattojärjestön vuosikokous järjestetään Kyproksella 29.5-3.6.2017. Kyriakos 

Tsimillis kertoi, että vuosikokouksen yhteydessä järjestetään workshop, joka omistetaan Dr Paul de 

Bievren muistolle. 

 

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja Milde esitti kiitokset kokouksen järjestäjille ja osanottajille.  

 

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

 

 

12.6.2016   Anna-Liisa Pikkarainen 

    Finntesting ry/EURACHEM-Suomi-jaosto 

    (http://www.eurachem.org, http://kemianseurat.fi/finntesting/) 

http://www.eurachem.org/
http://www.eurachem.org/

