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Anna-Liisa Pikkarainen    

 

Eurachem –kattojärjestön workshop ja yleiskokous 2017 Nikosiassa Kyproksella 

- Workshop”Uncertainty in Qualitative and Quantitative Analysis”, järjestäjä Eurachem/Pancyprian 

Union of Chemists yhteistyössä AOAC:n kanssa 29.-30.5.2017 

- Eurachem General Assembly 1.-2.6.2017 

 

Finntesting-yhdistyksestä tilaisuuksiin osallistuivat Eurachem-Suomi –jaoston edustajina Teemu 

Näykki (workshop ja GA-kokouksen 1. päivä) ja Anna-Liisa Pikkarainen (workshop ja GA-

kokous). Tilaisuudet järjestettiin Kyproksen yliopiston tiloissa. 

 

 

I   Workshop “Uncertainty in Qualitative and Quantitative Analysis” 
Kyriakos C. Tsimillis (Pancyprian Union of Chemists) toivotti tilaisuuden järjestäjien puolesta 

osanottajat tervetulleiksi workshopiin, joka omistettiin vuosi sitten edesmenneelle De Paul De 

Bièvrelle. Tsimillis toi puheenvuorossaan esille De Bièvren merkityksellisen toiminnan kemian 

metrologiassa. 

Avauspuheenvuorossaan Eurachem-kattojärjestön puheenjohtaja David Milde (CZ) esitti 

järjestäjille kiitokset tilaisuuden järjestämisestä. Milde kertoi Eurachemin organisaatiosta ja 

toiminnasta. Seuraavan Eurachem-workshopin aiheena on pätevyyskokeet (Slovenia 9.-

12.10.2017). 

 

Kaksipäiväinen workshop koostui useista sessioista ja keskusteluista: yleinen sessio, ”kliininen ja 

forensinen”-sessio, ”elintarvikkeet ja ympäristö”-sessio sekä posterisessio. Seuraavana koosteet 

sessioista. ”Kliininen ja forensinen”-sessio, ”elintarvikkeet ja ympäristö”-sessio olivat yhtä aikaa. 

Osallistuin ”elintarvikkeet ja ympäristö” –sessioihin. Esitykset tulevat saataville Eurachem-

kattojärjestön verkkosivuille. 

 

 

1.1 Yleinen sessio 

Puheenjohtajina David Milde ja Kyriakos Tsimillis 

 

Stephen Ellison (UK) ja Vicki Barwick (UK) käsittelivät mittausepävarmuuden lähestymistapoja.  

 

Stephen Ellison toi esille perusperiaatteet, määritelmät, suositukset ja eri menetelmiä 

epävarmuuden arvioimiseen: ISOn suositukset (2 tapaa arvioida epävarmuuskomponentit, tyyppi A 

ja tyyppi B), Kragten-menetelmä ja Monte Carlo –simulaatio sekä ”Bayesian menetelmät”. 

 

Tiedon lähteitä:  

- ISO Guide 98-3:2008 

- Kragten: Analyst, 119, 2161-2166 (1994)  

- JCGM 101:2008, Evaluation of measurement data – Supplement 1 to the “Guide to the expression 

of uncertainty in measurement” – Propagation of distributions using a Monte Carlo method, JCGM 

101:2008 

- Eurachem/CITAC guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement (2012) 

- Ohjelmisto “an R package for metRology”. (Metrology version 0.9-4 running under R) 

 http://sourceforge.net/projects/metrology 

 

http://sourceforge.net/projects/metrology
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Vicki Barwick kertoi testauslaboratorion käytännön haasteista. Monet tekijät voivat vaikuttaa 

mittausten tuloksiin. Mikäli mittausepävarmuuden arvioinnissa ISOn  ”bottom-up”-lähestymistapa 

on liian haasteellinen, vaihtoehtona on ”top-down” –lähestymistapa, missä hyödynnetään 

menetelmän suorituskykydataa tulosten kautta kattamaan menetelmän pätevyysalue. Top-down 

lähestymistavan soveltamisessa on rajoituksia: tarkka tieto epävarmuuden pääasiallisista lähteistä 

puuttuu, epävarmuus soveltuu ko. näytematriisille, analyytille ja pitoisuustasolle. 

 

Ricardo Bettencourt da Silvan (PT) aiheena oli kvalitatiivisen analyysin jäljitettävyys ja 

epävarmuus. Kvalitatiivisen analyysin tulee soveltua aiottuun käyttötarkoitukseensa, esim. jäämien 

tunnistamisessa MS-kirjastotiedon pohjalta tai esim. tuotteen luokittelussa vaatimusten-

mukaiseksi/vaatimustenvastaiseksi (”compliant/non compliant”). Tuloksen tulee olla jäljitettävissä 

referenssiin ja tuloksen epävarmuuden mahdollistettava luotettava päätös mittaustuloksen 

perusteella.  Tulosten luotettavuutta arvioidaan todennäköisyyssuhteen avulla (”likelyhood ratio”) – 

kuinka vahva näyttö on. Bayes-teoreema soveltuu tulosten epävarmuuden arviointiin.  

 

1.2 Elintarvikkeet ja ympäristö (”Food and environment”) –sessio 

Puheenjohtajina Vicki Barwick ja Eleni Kakouri 

 

Hilde Skår Norli (NO) esitelmöi elintarvikkeiden ja rehujen mikrobiologisten tutkimusten 

mittausepävarmuudesta. Epävarmuuden määrittämisen lähestymistapana on ”top-down” tai 

”globaali” lähestymistapa, sillä kysymyksessä on elävät organismit. Sisäinen uusittavuus sisältää 

analyysien toiston samassa laboratoriossa eri aikoina eri henkilöiden toimesta käyttäen eri 

reagenssieriä. Suhteellisen standardipoikkeaman käyttö epävarmuuden arvioinnissa ei sovellu 

mikrobiologisiin määrityksiin. Norli vertaili ISO:n ja NMKL:n menettelytapoja esimerkin avulla.  

 

-ISO/TS 19036:2006 (“gives guidance for the estimation and expression of measurement 

uncertainty (MU) associated with quantitative results in food microbiology”); 

- NMKL Procedure No. 8, 2008, “Measurement of uncertainty in quantitative microbiological 

examination of foods”; 

- NMKL Procedure No. 32, 2017, “Verification of microbiological methods” 

 

Boguslav Buszewski (PL) kertoi patogeenien määrittämisestä kapillaarivyöhyke-elektroforeesilla 

(capillary zone electrophoresis, CZE), mikä mahdollisti bakteerien nopean tunnistamisen. 

Elektrokemiallisten ja elektroforeettisten tekniikoiden käyttö myös mahdollisti patogeenien happo-

emäsominaisuuksien ja patogeenien käyttäytymisen välisen suhteen kuvauksen. Bakteerit 

detektoitiin spektrometrisilla menetelmillä. 

 

Nikolaus S. Thomaidis´n (EL) esitys kattoi mittausepävarmuuden arvioinnin kvalitatiivisesta ja 

kvantitatiivisesta näkökulmasta (LC-HRMS). Skriinausmenetelmässä tunnistuksen epävarmuutta 

voitiin tarkastella kahdella lähestymistavalla; lähtökohtana havainnoidut väärät tulokset tai 

todennäköisyys väärälle tulokselle. Kvantitatiivisen  menetelmän osalta epävarmuuden arvoinnissa 

sovellettiin Eurachemin oppaan lähestymistapaa, missä epävarmuuslähteet arvioitiin. 

 

Eugenia Eftimie Totu (RO) esitelmöi epävarmuuksista nanopartikkelien tutkimuksessa ja 

kehityksessä – fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, valmistusprosessi, applikaatiot (ICT, 

bioteknologia, kosmetiikka, rakenne, ympäristö, karakterisointi). Nanomateriaaleilla on spesifiset 

ominaisuudet. Esille tulivat riskianalyysi, materiaalit, nanometrologia/tiede/teknologia sekä laitteet, 

joita käytetään nanometrologiassa. ISO-komitea harmonisoi teknisiä proseduureja. Luotattavia 

mittauksia ja teknisiä standardeja tarvitaan. Nanohiukkasten vaikutus ihmisten terveyteen tullaan 

arvioimaan nykyistä paremmin. Suunta on kohti hybridimetrologiaa ja lääketieteelliselle alueelle. 
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Georgios Stavroulakis (CY) kertoi riskinarvioinnista ja siihen liittyvästä epävarmuudesta. Ruuan 

kautta tulevaa nitraattialtistusta ja saantia arvioitiin ruuankulutustietojen avulla Kyproksen 

väestössä. Arvioinnissa käytettiin semideterminististä riskinarviointimallia “ImproRisk”. Lähes 

53% kokonaisaltistuksesta oli peräisin lehtivihanneksista. Epävarmuuden lähteitä arvioitiin 

altistusskenariossa ja tutkimukseen käytetyissä parametreissa. Ruuankulutusdatan mainittiin olevan 

suurin epävarmuuden lähde tutkimuksessa. 

 

Marina Patriarcan (IT) esitelmän aiheena oli vertailuaineen tavoitearvon mittausepävarmuus. 

Kaupallisen vertailuaineen (lyophilized reference material for the activity of phosphatase alkaline 

(ALP) in milk) puuttuessa Italiassa järjestettiin kansalliset pätevyyskokeet 2014-2015, joihin 

osallistui myös EUn referenssilaboratorio (milk and milk products) – sekä v. 2015 myös EUn 17 

pätevää kansallista referenssilaboratoriota. Referenssimateriaali tuotettiin kolmella ALP-

aktiivisuustasolla, jotka vastasivat pastoroitua, lämpökäsiteltyä (thermized) ja raakamaitoa. 

Menettelyt olivat ISO Guide 35:n mukaisia. Patriarca esitteli saatuja tuloksia. Jälkimmäisellä 

pätevyyskoekierroksella saavutettiin ensimmäistä kierrosta paremmat tulokset. Molemmissa 

kokeissa käytettiin samaa referenssimenetelmää, joten laboratorioiden kokemus vaikutti 

epävarmuuteen pääasiallisena epävarmuuslähteenä. 

 

 

1.3 Yleinen sessio 

Puheenjohtajina: Wolfhard Wegscheider and Eugenia Eftimie Totu 

 

Bertil Magnusson (SE) esitteli näkökohtia mittausepävarmuuden mahdollisesta aliarvioimisesta, 

mikä voi johtua mittaussuureen epätäydellisestä määrittelystä, rajallisesta mitattavan koh-

teen/näytteen tietämyksestä, mittaustekniikasta sekä koko mittausproseduurista. 

Mittauksen laatuun liittyvät asiat ovat olleet esillä jo mm. 1993 julkaistussa oppaassa ”ISO Guide to 

the expressions of uncertainty in measurement”. Mikäli laboratoriot käyttävät samaa menetelmää 

vertailututkimuksissa, menetelmän ”bias” ei tule esille. Menetelmän bias voidaan saada selville, jos 

laboratoriot käyttävät useita tekniikoita tietylle mittaussuureelle ja testattavalle kohteelle. 

Menetelmän validointidata sekä sisäinen ja ulkoinen laadun kontrollointi mahdollistavat järkevän 

arvioinnin.  

Eurachem on julkaissut esitteen ”treatment of an observed bias (May 2017)”. Se on saatavilla 

kattojärjestön verkkosivuilla: https://www.eurachem.org/index.php/publications/leaflets 

 

Marina Partiaca (IT) esitelmöi epävarmuusarvion luotettavuudesta. Mittaustuloksen epävarmuus 

on datan laadun indikaattori. Päätöksentekovaiheessa tieto mittausepävarmuuden suuruudesta 

kertoo datan luotettavuudesta. 

Mittausepävarmuus voi vaihdella laboratorioittain. Se ei kuitenkaan ole ongelmallista, mikäli 

kohdemittausepävarmuus on määritetty. Periaatteessa mittaussuureen referenssiarvon tulisi sisältyä 

mittausepävarmuuden ilmoittamaan mittaustuloksen vaihteluväliin. Mikäli se ei sisälly 

vaihteluväliin, se voi olla osoitus mittausepävarmuuden aliarvioimisesta. 

Varmennettujen vertailuaineiden analysointi ja pätevyyskokeisiin osallistuminen tarjoavat 

mahdollisuuden mittausepävarmuuden luotettavuuden arvioinnille.  

  

Piotr Robuch (Joint Research Centre) keskittyi esityksessään mittausepävarmuusnäkökohtiin EU:n 

elintarvike- ja rehulainsäädännön näkökulmasta. Tänä vuonna on julkaistu uusi viralliseen 

valvontaan liittyvä asetus (EU) 2017/625. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat aikaisemminkin 

tunnustaneet lainsäädännöllisen kehyksen tärkeyden. Asetuksessa (EC) No 152/2009 on huomioitu 

rehuerän analyysin mittausepävarmuus. Siinä on sama lähestymistapa kuin Eurachem/CITAC-
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oppaassa ”use of uncertainty information in compliance assessment”. Robuch kertoi esimerkin EUn 

referenssilaboratorion EUn kansallisille referenssilaboratorioille järjestämästä vertailukokeesta. 

 

Andrew Damant (UK) kertoi Codex Alimentariuksesta (”Food Code”), sen organisaatiorakenteesta 

ja toiminnasta. Codex Alimentarius Commission (CAC) on hyväksynyt kokoelman standardeja, 

ohjeistuksia ja muita suosituksia suojelemaan kuluttajien terveyttä ja edistämään elintarvikekaupan 

hyviä käytäntöjä. CAC kuuluu FAO/WHO elintarvikestandardiohjelmaan. Standardien kautta 

taataan elintarvikkeiden turvallisuutta ja kauppaa. Tieteeseen perustuvia suosituksia on useilla osa-

alueilla: elintarvikkeiden hygienia, elintarvikkeiden lisäaineiden enimmäisrajat, pestisidi- ja 

eläinlääkejäämät, kemiallisen ja mikrobiologisen kontaminaation enimmäisrajat. On myös ohjeita 

tuonti- ja vientitarkastuksiin ja elintarvikkeiden sertifiointijärjestelmiin. 

 Esimerkkejä ohjeistuksista http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/:  

-“General Guidelines on Sampling” Päivitys CAC/GL50-2004*  

-“Guidelines on Measurement Uncertainty” CAC-GL 54-2004*  

-“Guidelines on Estimation of Uncertainty of Results” CAC/GL 59-2006 

-“Principles for the Use of Sampling and Testing in International Food Trade” CAC/GL 83-2013  
 

*Dokumenttien päivitystarpeet ovat olleet CCMAS-kokouksen (Codex Committee on Methods of 
Analysis and Sampling) asialistalla 2017 (38. kokous). 

 

 

1.4 Elintarvikkeet ja ympäristö (”Food and environment”) –sessio 

Puheenjohtajina Piotr Robouch ja Popi Kanari 

 

Spyros Nikolaou (CY) esitelmöi pestisidien määrityksestä juoma-, pinta- ja pohjavedessä. 

Pestisidit oli jaettu kolmeen ryhmään käytettävän kromatografisen analyysitekniikan mukaisesti. 

Mittausepävarmuuden määrityksessä oli sovellettu Eurachem/CITAC-opasta. Lailliset raja-arvot 

tulivat lainsäädännön kautta. Mikäli asiakas haluaa, tuloksen epävarmuus ilmoitetaan tuloksen 

yhteydessä ISO 17025 mukaisesti. 

 

Elena Ioannou-Papayiannin (CY) aiheena oli nitroselluloosapohjaisten aineiden stabiilisuus. 

Kyseisten aineiden stabiilisuustietämystä pidetään tärkeänä turvallisuuden vuoksi. Tutkimuksessa 

käytetyt analyysitekniikat olivat validoituja. Niiden avulla arvioitiin aineiden soveltuvuus 

käyttötarkoitukseensa. 

 

Katrin Kittler (DE) esitteli mittausepävarmuuden arvioimista perustuen komission päätöksessä 

657/2002/EC esitettyyn validointimalliin – näytematriisina oli maito, tutkimuskohteena lääkeaine-

jäämät. Konsentraatiosta riippuvainen kokonaismittausepävarmuus laskettiin yhdistämällä validoin-

timalliin perustuneet tulokset ja maidon spiikkaukseen perustuneet tulokset (maitoon lisätty tutkitta-

vaa ainetta). Spiikatun maidon osalta epävarmuuden arvioinnissa käytettiin ”bottom-up” – lähes-

tymistapaa. 

 

 

1.5 Yleinen sessio 

Puheenjohtajina Constatnina Kapnissi-Christodoulou ja Marina Patriarca 

 

Kyriakos C. Tsimillis (CY) toi esille akkreditointistandardien mittausepävarmuusvaatimukset. 

Tsimillis painotti ymmärtämisen tärkeyttä mittausepävarmuuden arvioinnissa ja tulosten 

käyttämisessä. Vaatimuksia on asetettu testaus- ja kalibrointilaboratorioille, pätevyyskokeille ja 

vertailuaineiden valmistajille. Asian kanssa tekemisissä olevien tahojen tulisi olla tietoisia 

standardeissa esitetyistä vaatimuksista.   

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/
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Stephen Ellison (UK) valotti mittausepävarmuuden tulevaisuuden suuntauksia alkaen vuonna 1993 

julkaistun ISO Guiden periaatteista. Niitä periaatteita on sovellettu useissa ohjedokumenteissa, ml. 

Eurachemin mittausepävarmuusopas, Eurolabin raportit ja Nordtest-käsikirja. Periaatteena käytetty 

”Law of propagation of uncertainty”on tarkka ”suunnilleen lineaariselle mittausmallille”. 

Vaihtoehtoisia ohjeistuksia on kehitetty (JCGM): esim. Monte Carlo –menetelmä ja Bayesian-

menetelmät mittausepävarmuuden arvioimiseen. 

 

Koosteet workshop’n keskustelusessioista on saatavilla kattojärjestön verkkosivuilla. 

Keskustelussa oli mm. aiheena: kuka tarvitsee epävarmuustietoa, miten epävarmuus tulisi määrittää, 

ongelmakohdat epävarmuuden arvioimisessa, mitä teet, kun havaitset biasin menetelmän 

validoinnissa? https://www.eurachem.org/index.php/events/completed/202-wks-mu-2017 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

II   Kattojärjestön vuosikokous - General Assembly -kokous 1.-2.6.2017 
 

Kyriakos Tsimillis (CY) ja Kyproksen yliopiston rehtori toivottivat osanottajat tervetulleiksi 

vuosikokoukseen yliopistolle. Kattojärjestön puheenjohtaja David Milde (CZ) avasi kokouksen.  

 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. Kattojärjestön sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävää 

hoitanut Joanna Znaleziona (CZ) esitteli sihteeristön raportin ja yhteenvedon rahatilanteesta. 

Anna-Liisa Pikkarainen (FI) esitti kattojärjestön tilintarkastuksesta laatimansa auditointiraportin. 

Raportteihin ei ollut huomauttamista.  

 

Armenian todettiin olevan uusi Eurachemin liitännäisjäsen. 

 

Rahastonhoitajaksi valittiin Joanna Znaleziona (CZ) ja vuoden 2017 tilintarkastajaksi Andrzej 

Brzyski (PL). 

 

 

2.1 Eurachem-ohjeet 

 

Periaatteena on, että Eurachem-oppaiden ajantasaisuus tarkastellaan joka viides vuosi. 

 

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

Analysis” päivitys on valmistelussa. Opasta harmonisoidaan suhteessa viimeisimpiin standardeihin.  

 

- ”Guide to Terminology in Analytical Measurement” päivitystarpeesta tehtiin kysely, minkä 

perusteella päivitys on tarpeellinen. Suunnitelma on valmis. Päivitystehtävästä kiinnostuneet voivat 

olla yhteydessä Vicki Barwickiin tai sihteeristöön.  

 

- “Selection and Use of Reference Materials” päivitys on alkamassa. Jäseniä ollaan nimeämässä 

työryhmään.  

 

- ”Measurement uncertainty arising from sampling” päivityssuunnitelma oli esittelyssä. 

Suunnitelmana on olemassa olevan oppaan laajentaminen useammilla applikaatioilla. 

 

Kahden oppaan osalta – pätevyyskokeet (2011) ja mittausepävarmuus (2012) – työryhmät tulevat 

keskustelemaan päivitysten tarpeellisuudesta. 
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2.2 Keskustelufoorumi  

 

- ISO/IEC 17025 –standardin revisio 

Kyriakos Tsimillis (CY) kertoi standardin rakenteeseen, termeihin, määritelmiin ja vaatimuksiin 

tulevista muutoksista. Tulossa on kaksi uutta informatiivista liitettä: metrologinen jäljitettävyys ja 

johtamisjärjestelmä.  

Standardin sisältöön pystyy vaikuttamaan kansallisten standardisointielinten kautta, ennen kuin 

viimeinen versio tulee äänestykseen. Standardin hyväksymistä seuraa tietty siirtymäaika. 

 

- Measurement and Diagnostic Uncertainty in Laboratory Medicine 

Elvar Theodorsson (SE) toi esille lääketieteen näkökulmasta mittaukset ja niiden epävarmuudet 

laboratoriotuloksissa. Mittausepävarmuus on vain yksi kliinisten tulosten epävarmuuslähde. Pre- ja 

postanalyyttinen variaatio tulee myös ottaa huomioon. Preanalyyttiseen vaihteluun sisältyy 

biologinen vaihtelu eri potilailla, vaihtelu näytteenotossa, käsittelyssä ja kuljetuksessa. 

Postanalyyttiseen vaihteluun mittaustulosten käytössä vaikuttaa henkilökunnan tietämys ja 

implementoidut kliiniset rutiinit. Metrologiset periaatteet soveltuvat myös lääketieteellisiin 

laboratoioihin – epävarmuuslähteitä on useita ja niitä tulee pyrkiä vähentämään. 
 

- METROFOOD-RI - a new Research Infrastructure for Promoting Metrology in Food and Nutrition 

M. Patriarca ja G. Zappa (IT) kertoivat elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvästä 

projektista, jonka tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja harmonisointia elintarvikeketjussa. Yhteistyötä 

edistetään verkostoitumalla. Euroopan komissio tukee tällaista toimintaa. 

Potentiaalisesta yhteistyömahdollisuudesta Eurachemin ja Metrofood-RI:n välillä keskusteltiin. 

Yhteistyö mm. edistäisi Eurachem-oppaiden tunnettavuutta. Executive committeessa jatketaan asian 

käsittelyä. 

 

Keskustelufoorumin aiheet olivat haasteellisia ja herättivät mielipiteitä. Esim. ISO/IEC 17025 –

standardin päivitys tuo mukanaan haasteita koulutustyöryhmälle. 

 

 

2.3 Kommunikointi Eurachemissa 

Stephen Ellison esitteli Eurachemin verkkosivujen käyttöä. Erityisesti Eurachemin ohjeistus on 

ollut kiinnostuksen kohteena. (www.eurachem.org) 

Eurachemin toiminnasta on esitys ja posteri. 

 

 

2.4. Työryhmien raportit 

 

- Koulutustyöryhmä, ”Education and Training” 

Ryhmän puheenjohtaja Vicky Barwick (UK) kertoi ryhmän viimeisimmistä saavutuksista. 

Terminologiaan liittyvä esite on käännetty 10 kielelle. ”QA reading list”-päivitys on julkaistu 

verkkosivuilla. Eurachem-oppaan ”Guide to Quality in Analytical Chemistry: An aid to 

accreditation” päivitys (versio 2) on julkaistu tammikuussa 2017 Eurachemin verkkosivuilla. 

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

päivitystarpeista on tehty kysely oppaan käyttäjille. Työryhmä on perustettu oppaan päivittämiseksi. 

Vuoden 2018 datan laatuun liittyvän workshopin järjestämisestä on käyty keskustelua Eurachem-

Irlannin kanssa. Työryhmä on perustettu esitteen/lyhyen oppaan laatimiseksi standardiin ISO/IEC 

17025 uuteen versioon tulevista muutoksista. 
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- Mittausepävarmuus ja jäljitettävyys –ryhmä, ”Measurement Uncertainty & Traceability” 

Ryhmän puheenjohtajuus siirtyi Alex Williamsilta (UK) Stephen Ellisonille (UK). Williamsille 

välitettiin suuret kiitokset hänen pitkäaikaisesta toiminnastaan Eurachemissa.  

Uusi esite ”treatment of observed bias”julkaistiin toukokuussa kattojärjestön verkkosivuilla. 

Ryhmä jatkaa toimintaansa ohjeistusten laatimisen/täydentämisen  parissa. 

 

- Menetelmänvalidointiryhmä, “Method validation” 

Puheenjohtaja Lorens Sibbesen (DK) kertoi työryhmän toiminnan liittyneen viime vuonna Gentissä 

järjestetyn worksop´in jälkeisiin tehtäviin. Useita aihepiirejä on ollut esillä: testikitit, validoinnin 

suunnittelu, validoinnin laajuus, kalibrointi, lineaarisuus. 

Ryhmässä on 25 jäsentä 12 maasta. Uudet jäsenet ovat tervetulleita. 

 

- Kvalitatiivinen analyysi ja testaus ”Qualitative analysis and testing” 

Ryhmän puheenjohtajuus siirtyi Stephen Ellisonilta Ricardo Bettencourt da Silvalle (PT). 

Ryhmässä on 7 jäsentä. Ryhmään toivotaan lisää jäseniä. 

 

- Pätevyyskoetyöryhmä ”Proficiency testing” (PT) 

Puheenjohtaja Brian Brookman kertoi ryhmän useista aktiviteeteista: ohjeistuksen valmistelu 

edistyy suorituskyvyn arvioimiseksi kvalitatiivisessa ja tulkinnallisessa PT/EQA-ohjelmissa; PT-

esite ”Selecting the right proficiency testing scheme for my laboratory” on käännetty useille kielille 

(saatavilla Eurachemin verkkosivuilla); esite ”Proficiency testing – How much and how often?” on 

valmistunut ja saatavilla verkkosivuilla (tällä hetkellä 5 kielellä); kaksi uutta esitettä on valmisteltu 

(”use of surplus PT materials”, ”how to repond to an unsatisfactory score”). Lokakuussa on 

Sloveniassa 9. Eurachem PT-workshop (www.eurachempt2017.eu). Lokakuun workshopiin on jo 

rekisteröitynyt 100 osanottajaa. 

 

- Näytteenoton epävarmuus ”Sampling uncertainty” 

Jakelussa oli Mike Ramsey´n ja Stephen Ellisonin dokumentti Eurachem/CITAC –oppaan 

”Measurement uncertainty araising from sampling” päivitystarpeesta. Oppaan julkaisun jälkeen ala 

on kehittynyt, joten työryhmän uudelleenaktivoimista oppaan päivittämiseksi esitettiin.  

 

 

2.5 Kansalliset raportit 

Jäsenmaat kertoivat monipuolisista aktiviteeteistaan. Eurachem-ohjeistuksia ja esitteitä on 

käännetty kansallisille kielille, on järjetetty laatuun liittyviä koulutustilaisuuksia ja  tiedotettu 

laatuun liittyvistä asioista sekä tehty yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa.  

 

 

2.6 Yhteistyötahot Euroopassa 

 

EA/LC (European Accreditation/Laboratory Committee) 

Eurachem on EC/LC:n sidosryhmäorganisaatio. Brian Brookman kertoi EA/LC:n toiminnasta. 

EA/LC on laboratorioiden arviointiin ja akkreditointiin liittyvien asioiden keskustelufoorumi. 

Komitean tehtävänä on mm. ohjedokumentin laatiminen pestisidijäämien analysoimiseksi 

elintarvikkeista ja rehusta. Eurachem on mukana yhteistyöryhmässä EEE-PT. http://www.european-

accreditation.org/ 

 

EA-Eurolab-Eurachem Working Group “Proficiency Testing in Accreditation (EEE-PT) 

Brian Brookman esitteli viimeisimpiä ryhmän tehtäviä mm. ohjeistuksen valmistelu laboratorioiden 

välisten vertailujen arvioimiseksi, joihin osallistuu vain muutamia laboratorioita; näytteenoton 

http://www.eurachempt2017.eu/
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pätevyyskokeiden akkreditointiin liittyvän ohjeen valmistelu; kyselyn laatiminen liittyen EA-4/18 

implementointiin. 

 

Eurolab 

Lorens Sibbesen kertasi Eurolabin toimintaa – julkaisuja, yhteistyötä, projekteja (esim. ECVET-Lab 

–projekti). Lähempää tietoa on saatavilla Eurolabin verkkosivuilla http://www.eurolab.org 

 

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

Euramet/TC-MC:n organisaatiosta ja toiminnasta raportoi E. Naujalis. Jakelussa oli vuosiraportti: 

TC Chair Annual Report 2016-2017/TC-MS, Chair Hanspeter Anders. Raportti on saatavilla 

Euramet:n verkkosivuilla: https://www.euramet.org/technical-committees/metrology-in-chemistry/ 

 

NMKL (Nordic Committee on Food Analysis) 

NMKL on ollut vuodesta 1947 lähtien asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteisiin kuuluu luotettavat 

kemialliset, mikrobiologiset ja aistinvaraiset analyyttiset menetelmät. NMKL:n toiminta on 

pohjoismaista yhteistyötä. Sen toiminta linkittyy Pohjoismaiden ministerineuvostoon. 

Hilde Skår Norli kertoi NMKL:n toiminnasta: tulevista tilaisuuksista, uusista julkaisuista, jotka 

liittyvät menetelmiin, menettelytapoihin ja käytäntöihin. NMKL on yhteistyössä Eurachemin 

kanssa. Juuri päättyneessä Eurachem-workshopissa Norlilla oli esitys elintarvikkeiden 

mikrobiologisten määritysten mittausepävarmuudesta.   

Seuraava NMKL:n vuosikokous on Tampereella 27.-30.8.2017. http://www.nmkl.org 

 

 

2.7 Kansainväliset yhteistyötahot (poimintoja) 

 

BIPM JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine) 

Elvar Theodorsson kertasi JCTLM:n toimintaa. JCTLM:n tavoitteena on tukea maailmanlaajuiusta 

mittaustulosten vertailtavuutta ja luotettavuutta. Se edistää toiminnallaan, kansainvälisenä 

konsortiona, maailmanlaajuista kliinisten laboratoriotulosten standardisointia ja informoi 

vertailuaineista, referenssimittausmenetelmistä ja palveluista.  JCTLM Working Group for 

Traceability, Education and Promotion (WG-TEP) on tehnyt uudet verkkosivut: 

http://www.jctlm.org/ 

 

CITAC (Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry)  

CITACn uusi puheenjohtaja (2017-) on Michaela Sega (IT) ja sihteeri Ricardo Bettencourt da Silva 

(PT). CITACn verkkosivuilla on saatavilla tietoa CITACn toiminnasta, mm. CITAC Newsletters, 

julkaisut ja tietoa tilaisuuksista. http://www.citac.cc/  

 

CCMAS (Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling) 

Stephen Ellison toi esille, että aiheesta oli esitys Eurachem-workshopissa kuluneella viikolla. 

Verkkosivuilla on tietoa toukokuun kokouksesta, jossa oli esityslistalla mm. ehdotus näytteenotto-

ohjeistuksen muutoksesta: 

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/standard_setting_bodies/codex/ccmas_en  

 

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

Eurachem kuuluu ILACn sidosryhmiin ja osallistuu ILACin laboratoriokomitean ja akkreditointi-

asiainkomitean (AIC) toimintaan. Brian Brookman kertoi ISO/IEC 17025 standardin  revision 

tilanteesta: uusi standardi on odotettavissa tämän vuoden loppuun mennessä. http://www.ilac.org  

   

ISO-REMCO (ISO Committee for Reference Materials) 

http://www.ilac.org/
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Stephen Ellison raportoi seuraavan ISO-REMCOn kokouksen olevan tulossa muutaman viikon 

kuluttua. http://www.iso.org  

 

 

2.8 Tulevia tapahtumia 
 

Seuraava Eurachem-kattojärjestön vuosikokous järjestetään Irlannissa (Dublin) 14.-18.5.2018. 

Tilaisuuden yhteydessä on workshop. 

 

Kattojärjestön vuosikokous v. 2019 on Virossa. 

 

IMEKO TC19 Workshop on Metrology for the Sea, Napoli 11.-13.10.2017, www.metrosea.org 

 

 

 

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja Milde esitti kiitokset kokouksen järjestäjille ja osanottajille.  

 
 

 

20.8.2017  Anna-Liisa Pikkarainen 

  Finntesting ry/EURACHEM-Suomi-jaosto 

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

 


