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Anna-Liisa Pikkarainen    

 

Eurachem –kattojärjestön workshop ja yleiskokous 2018 Dublinissa Irlannissa 

 

Eurachem Scientific Workshop ”Data – Quality, Analysis and Integrity”, järjestäjä Eurachem 

Ireland yhteistyössä Eurachem Education and Training Working Group’n kanssa 14.-15.5.2018. 

 

Eurachem General Assembly (GA) 17.-18.5.2018 

Eurachem Executive Committee (EC) 18.5.2018 

 

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

Näykki (workshop) ja Anna-Liisa Pikkarainen (workshop, GA-kokous ja EC-kokous). Tilaisuudet 

järjestettiin Dublin Castle’ssa. 

 

 

I   Eurachem Scientific Workshop ”Data – Quality, Analysis and Integrity” 
 

Ita Kinahan (The State Laboratory, Ireland) avasi tilaisuuden ja toivotti osanottajat 

paristakymmenestä eri maasta tervetulleiksi workshopiin. Tilaisuuden aihepiirit kattoivat 

olennaisten tulosten laatuun liittyvien käsitteiden lisäksi riskien ymmärtäminen ja tulevaisuuden 

haasteet. Kuinka kvantitoida tulosten laatu?  

 

Kaksipäiväinen workshop koostui sessioista ja keskusteluista: tiedon laatu, analyysi ja tiedon eheys 

(data integrity). Seuraavana poimintoja esillä olleista aiheista. 

 

1. Päivän sessiot: 

 

Vicki Barwick (UK) ja Aoife Morrin (Irlanti) johdattivat kuulijat tilastolliseen ajatteluun: näyte vs 

populaatio, statistiikka, normaalijakauma, keskiarvon standardipoikkeama, virhetyypit, kokeellisen 

tiedon prosessointi, merkityksellisyyden testausproseduuri (t-testi, F-testi, ANOVA), biasin 

arviointi, statistiikan raportointi, kontrollikortit, pätevyyskoetulosten tulkinta ja raportointi. 

 

Sessio 1: Data Quality, puheenjohtajana Helen Cantwell 

 

Stefano Cappe’n (European Food Safety Authority EFSA) aiheena oli ”voidaanko tiedon laatua 

kvantifioida”. Cappen esityksessä tuli esille datan harmonisointitarpeet ja sitoutuminen datan 

laatuun. EFSAlla on mandaatti koota tietoa riskinarviointiaktiviteettien tukemiseksi jäsenmaiden 

viranomaisilta, akatemialta ja teollisuudelta useille osa-alueille – kontaminantit, lisäaineet, 

zoonoosit, pestisidi- ja eläinlääkejäämät. Informaatiota käytetään mm. ravinnon kautta tapahtuvaan 

kemikaaleille altistumisen arviointiin.  

Datan tulee soveltua käyttötarkoitukseensa. Prosessi alkaa laatutavoitteiden määrittelystä, 

validointisäännöistä ja prosessin standardisoinnista. Prioriteettina: standarditerminologia, 

standardisoidut validointisäännöt, standardoitu näytekuvaus, spesifiset vaatimukset 

kontaminanteille, datan laatutarkistukset, keskitetty datakokoelma. Datan raportoinnin 

standardisointi koskee koko datankeruuketjua: laboratoriot, paikalliset viranomaiset, kansalliset 

viranomaiset, EFSA. Suorituksen laatua (miten tavoitteet on saavutettu) mitataan 

suoritusindikaattoreiden avulla. 
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Ricardo Bettencourt da Silva’n (PT) aiheena oli datavaatimusten asettaminen ja siihen liittyen 

kohdemittausepävarmuus. Silva toi esille myös mittausepävarmuuden arvioinnin kaksi 

lähestymistapaa: ”bottom-up” ja ”top-down”. Ennen mittausepävarmuuden raportoimista tulisi 

tarkistaa, että mittausepävarmuus soveltuu tarkoitukseensa – eli se on pienempi kuin 

kohdemittausepävarmuus, se on jäljitettävä referenssiin verrattuna ja mittausproseduuri on validi.  

 

David Milde (CZ) esitti kolme välttämätöntä pilaria mittaustulosten laadun kannalta: jäljitettävyys, 

mittauksen validointiproseduuri ja mittausepävarmuus. Hän viittasi metrologiasanastossa 

esitettyihin määritelmiin: metrologinen jäljitettävyys (kohta 2.41), validointi ja verifiointi (kohdat 

2.45 ja 2.44) ja mittausepävarmuus (kohta 2.26) (ref. VIM3 International Vocabulary of 

Metrology). Jäljitettävyys on myös uudessa ISO/IEC 17025:2017 standardissa. Tulosten laadun 

perustana on sisäinen laatukontrolli (IQC), ulkoinen laadunarviointi (EQA) ja laboratorion 

johtamisjärjestelmä. 

 

Jäljitettävyyteen liittyvää ohjeistusta on saatavilla: 

- Eurachem/CITAC Guide ”Traceability in Chemical Measurement” www.eurachem.org 

-Barwick V., Wood S. “Meeting the Traceability Requirements of ISO 17025: An Analyst’s Guide. 

LGC, 2005 

 

Eurachem’n validointiopas ”The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A Laboratory Guide 

to Method Validation and Related Topics”. Siinä on esitetty mm. miten validointi tulisi tehdä. 

 

Mittausepävarmuuteen liittyvää ohjeistusta on saatavilla: 

-Eurachem/CITAC Guide ”Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 

www.eurachem.org 

-Nordtest TR537 Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental 

Laboratories www.nordtest.info 

-Technical Report No 1/2007 Measurement uncertainty revisited: Alternative approaches to 

uncertainty evaluation (2007) www.eurolab.org 

 

Sessio 2: Data-analyysi, puheenjohtaja Hugh Fay 

 

Bertrand Colsonin (QuoData GmbH Quality & Statistics) esitys keskittyi 

monimuuttujamenetelmien oppimisalgoritmeihin. Uusia analyysimenetelmiä ja arviointilähestymis-

tapoja (pääkomponentti-, klusteri- ja diskriminanttianalyysi, neuroverkot) on ehdolla mm. 

elintarvikepetostapauksiin – esim. massaspektriprofiili elintarvikkeen alkuperän selvittämisessä. 

Vertailuja oli tehty mm. kahdella kalalajilla. 

 

Perihan Yolci Ömeroglu (TR) toi esille näytteenottovaiheen tärkeyden elintarvikkeiden 

turvallisuusanalyysitulosten tulkinnassa. Hän jakoi testausmenetelmät kahteen vaiheeseen: 

näytteenotto laboratorion ulkopuolella ja varsinaiset laboratoriotoiminnot (näytteenkäsittelyvaiheet, 

määritys). Hän viittasi standardiin ISO 17025:2017. Mittausepävarmuus on tunnistettava. 

Näytteenoton epävarmuus vaikuttaa eniten testaustulokseen esim. aflatoksiini- ja 

pestisidijäämäanalyysissä. Luotettavat analyysitulokset voidaan raportoida asiakkaalle, mikäli näyte 

on edustava ja se kuvastaa näytteeksi otetun erän ominaisuuksia. Satunnaisesti otettujen näytteiden 

välillä voi olla vaihtelua, mikä johtaa epävarmuuteen ja pitäisi huomioida analyyttisten tulosten (ja 

laillisuusrajojen) tulkinnassa. 

 

Stephen Ellison (UK) esitelmöi kovarianssin estimaattoreista (robust estimators of covariance) 

laboratorioidenvälisen tutkimusdatan arvioinnissa. Esillä oli kaksi lähestymistapaa: 

http://www.eurachem.org/
http://www.eurachem.org/
http://www.nordtest.info/
http://www.eurolab.org/
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yksinkertaisempi ”Gnanadesikan ja Kettenring” sekä monimutkaisempi iteratiivinen proseduuri 

”minimum covariance determinant”. Valituilla robusteilla estimaattoreilla voidaan olennaisesti 

vähentää “outlying”-arvojen vaikutusta monimuuttujaluottamusalueilla (multivariate confidence 

regions).  

 

Sessio 3: Data Integrity – puheenjohtajana Seán Hyland 

 

Kyriakos Tsimillis (CY) esitteli akkreditointistandardien vaatimuksia. Esillä olivat laboratorioihin 

liittyvät standardit: ISO/IEC 17025:2017 (pätevyys, testaus- ja kaliborintilaboratoriot), ISO 

15189:2012 (laatu ja pätevyys, medical laboratories), ISO/IEC 17043:2010 (yhdenmukaisuuden 

arviointi, pätevyyskokeet), ISO 17034:2016 (vertailuaineiden valmistajien pätevyys), ISO/IEC 

17011:2017 (yhdenmukaisuuden arviointi, akkreditointielimet).  

 

Eurolab on julkaissut laatuaiheisia dokumentteja ,”Cookbooks”, auttamaan laboratorioita ISO/IEC 

17025 standardin vaatimuksiin mukautumiseksi : www.eurolab.org/cookbooks.aspx 

 

Janine Arvizu’n (US) esitelmä kattoi forensisen datan arviointiprosessin: edustava näyte, 

analyyttinen menetelmä validoitu ja soveltuva käyttötarkoitukseensa, analyysi suoritettu 

luotettavasti ja raportoitu asiaankuuluvien standardien mukaisesti. 

 

Freek Varossieau’n (Agilent Technologies) aiheena oli datan eheys CDS:ssä (Chromatography 

data system). Esille tuli mm. datan elinkaari ja vastuut. 

 

Laura Gonzales-Macia (Osasen Sensores SL, ES) keskittyi ”diagnostisen näytön” 

validointivaiheisiin - Point-of-care (POC) biosensorit ovat ”kannettavia näyttöjä”. Niissä yhdistyy 

kolme osa-aluetta: sähkökemia, elektroniikka ja bioteknologia. Näyttöjen on täytettävä vaatimukset. 

Hän toi esille vaiheita ennen markkoinoille saattamista: analyyttinen ja kliininen validointi, CE-

merkintä ja akkreditointi. Sisäinen laatukontrolli ja ulkoinen laadunarviointi ovat tarpeen POC-

näyttöjen hyvän toimivuuden kannalta. Datan laatu on osoitettava. 

 

 

2. Päivän sessiot 

 

Sessio 1: Data Quality – puheenjohtaja Ted McGowan 

 

Bertil Magnusson (SE) kertoi kahdesta dokumentista www.nordtest.info: 

- Nordtest Tr 569 (2017), ”Trollbook”, Internal QC, 

- Nordtest NT Tr 537 ed. 4 (2017) ”Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in 

Environmental Laboratories”.  

Trollbookissa on käytännöllisiä ohjeita sisäiseen laadunohjaukseen. Trollbookin revisio on 

suunniteltu heinäkuulle 2018. Revisiossa tullaan mm. fokusoimaan aiheisiin: “target control limits” 

(Chapter 7), “changing of control limits and central line” (Chapter 10). 

Saatavilla on myös ilmainen ohjelmisto ”MUkit” epävarmuuden arvioimiseen.  

 

Dinesh Kapu (Irlanti) esitys liittyi antimikrobisen formulaation kehitykseen. 

  

 

Sessio 2: Data analysis – puheenjohtaja Patrice Behan 

 

Wolfhard Wegscheider (AT) esitelmöi monimuuttuja-analyysistä esimerkkien kera. 

http://www.eurolab.org/cookbooks.aspx
http://www.nordtest.info/
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Saorla Kavanagh (Irlanti) oli tutkinut irlantilaisen hunajan fenolista koostumusta. Alustavissa 

tuloksissa merkittävä ero oli havaittu maaseudulta ja kaupunkialueelta peräisin olevan hunajan 

koostumuksessa. 

  

Sessio 3: Data integrity – puheenjohtaja Colman O’Riordain 

 

Ilya Kuselman (Israel) toi esille riskit vääriin johtopäätöksiin – esillä olivat mm. 

todennäköisyysfunktiot ja korrelaatiot. Alessandra Rachetti (AT) kertoi väärennetyn datan 

havainnoinnissa käytettävistä statistisista menetelmistä. 

 

Sessio 4: ”Breakout sessiot” 

 

Ryhmäkeskusteluaiheita oli mm. miten datan laatu taataan, datan laadun osoittaminen, haasteet, 

ohjeet/standardit, miten erottaa datan laatu ja data integrity, koulutus, työvälineet (ohjelmistot).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Sessio 5: ”Closing session” 
 

Ruth Morgan (UCL, UK) esitelmöi datan haasteista tulevaisuudessa forensisen tieteen 

näkökulmasta. Forensisessa tieteessä huomio tapahtumapaikkaan, analyysiin, tulkintaan ja näyttöön. 

 

 

 

 

II   Kattojärjestön vuosikokous - General Assembly -kokous 17.-18.5.2018 
 

Kattojärjestön puheenjohtaja David Milde (CZ) avasi kokouksen. Tilaisuuden järjestäjien puolesta 

tervetulotoivotuksen esitti Irlannin kokousedustaja Barbara O´Leary. Hän myös kertoi 

alkuviikolla järjestetyn workhop´n olleen onnistunut – osanottajia oli n. 120 ja kaukaisimmat olivat 

saapuneet Aasiasta ja Amerikasta.  

 

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. Joanna Znaleziona (CZ) esitteli sihteeristön raportin ja 

yhteenvedon rahatilanteesta. Andrzej Brzyski (PL) esitti kattojärjestön tilintarkastuksesta 

laatimansa auditointiraportin. Raportteihin ei ollut huomauttamista.  

 

Henkilövalinnat: 

 

-Kattojärjestön puheenjohtaja David Milde´n kausi päättyi ensimmäisen kokouspäivän 17.5. 

loppuvaiheessa. Hän jatkaa puheenjohtajistossa seuraavat 2 vuotta. Puheenjohtajana aloitti 18.5 

Marina Patriarca (IT). 

 

-Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Victoria Barwick (UK). Hän on myös Education & Training 

työryhmän puheenjohtaja (vuodesta 2010 lähtien). 

 

-Kattojärjestön sihteeristö siirtyi Tsekistä Italiaan. Sihteeri Joanna Znaleziona Hadrova'n kausi 

päättyi, ja uutena sihteerinä aloitti Francesca Rolle (IT). 

 

-Executive committeessa (EC) oli avoinna 2- ja 3-vuotisjaksoja.  

Valinnat: Wolfhard Wegscheider (AT) ja Kyriakos Tsimillis (CY) 3-vuotiskaudeksi; 

Isabelle Vercruysse (BE) ja Anna-Liisa Pikkarainen (FI) 2-vuotiskaudeksi. 
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Rahastonhoitajaksi valittiin Francesca Rolle (IT) ja vuoden 2018 tilintarkastajaksi Andrzej Brzyski 

(PL). 

 

2.1 Eurachem´n toiminnan linjausdokumentit 

 

- Eurachem’n strateginen suunnitelma 2018-2022 hyväksyttiin. 

- ”Eurachem honours and awards” –dokumentti hyväksyttiin. 

- ”Procedure for the development of Eurachem Guidance” hyväksyttiin. 

- Dokumentista ”EU membership and Eurachem membership“ keskusteltiin ja siihen esitettiin 

pieniä muutoksia. 

 

2.2 Keskustelufoorumi – riskianalyysi ja ISO/IEC 17025:2017 

 

Britt Burke (INAB, Irlannin akkreditointielin) esityksessä tuli esille Irlannin kansallinen 

akkreditointirakenne ja asiakasprofiili (akkreditoidut asiakkaat, kalibrointi- ja testauslaboratoriot 

sekä ”medical” testauslaboratoriot). INAB on ollut osana Health and Safety Authority:ä vuodesta 

2014 lähtien. 

Burker kertoi ISO17025:2017 standardiin tehdyistä muutoksista ja sen uudesta rakenteesta; 

lähestymistapa on prosessi- ja riskipohjainen, fokuksena informaatioteknologia, metrologinen 

jäljitettävyys ja ratkaisusäännöt (decision rules). Prosessilähestymistapa on avainasemassa.  

Riskianalyysilähestymistavan kannalta laboratorioita on monenlaisia ja monenkokoisia. 

Akkreditointielimen näkökulmasta nähtynä etuna on mm. fokusoituminen tärkeisiin asioihin. 

Huolenaiheina mm. muutos, mahdolliset vaikeudet, epäjohdonmukaisuus. 

 

Mitä toimenpiteitä tarvitaan kuhunkin prosessiin, johdonmukaisuus, jatkuva seuranta (review). 

Mikäli esim. puolueettomuuden riski tunnistetaan, laboratorion on osoitettava kuinka se eliminoi tai 

minimoi kyseisen riskin. 

Laboratorion on varmistuttava, että johtamisjärjestelmä saavuttaa aiotut tuloksensa, lisää 

mahdollisuuksia saavuttaa laboratorion tavoitteet, vähentää ei-toivottuja vaikutuksia ja 

potentiaalisia virheitä laboratorion aktiviteeteissa, saavuttaa parantumista. 

Tavoitteet ja prosessit: määritellyt tavoitteet, avainprosessit, niihin liittyvät riskit/mahdollisuudet. 

Riskien tunnistaminen – arviointimenettely (ankaruus, todennäköisyys, virheen havaittavuus); 

mahdollinen pisteytyssysteemi (korkea/keskitaso/matala); prosessin arviointi (mitä 

toimenpiteitä/muutoksia, päätös muutetusta prosessista, kontrollien implementointi, jäännösriski; 

katsaus). Lähestymistapa on uusi. Sen seurauksena tarvitaan vähemmän SOP:ja, koulutustarve 

vähenee, aikaa säästyy, virheriski pienenee, on linkki asiakkaan valituksiin. 

 

Standardia ollaan implementoimassa käytäntöön. Irlannissa huomioidaan ISO15189 kokemukset 

prosessilähestymistavasta ja riskinhallinnasta sekä vaiheistettu lähestymistapa (phased approach). 

 

Joissakin organisaatioissa uuden lähestymistavan myötä kulttuuri muuttuu, riskit vähenevät. 

 

Esityksen jälkeisessä keskustelussa tuli esiin useita asioita:  

- laboratorion päätettävä lähestymistapa riskien minimoimiseksi,  

- epävarmuuden raportointi (tunnettava epävarmuus, kommunikointi asiakkaan kanssa),  

- vaikutus ohjeistukseen ja käytettävään terminologiaan,  

- haasteet arvioinnin harmonisoinnissa,  

- siirtymäajan pituus muutosten implementoinnissa. 

 



6 

 

Esim. Eurolab on julkaissut verkkosivuillaan “cookbook” (xls chart), a tool for transition from ISO 

17025 2005 to 2017. http://www.eurolab.org/newsarticle.aspx?NewsId=253 

http://www.eurolab.org/cookbooks.aspx 

 

Kyriakos Tsimillis (CY) keskittyi esitelmässään pääasiallisiin muutoksiin standardissa ISO/IEC 

17025:2017 - riskiperusteinen ajattelu mahdollistaa suoritusperusteiset vaatimukset, enemmän 

joustavuutta prosessivaatimuksissa, proseduureissa, dokumentoidussa informaatiossa ja 

organisatorisissa vastuissa. Laboratorion määritelmä on lisätty. Näytteenotto on akkreditoitavissa. 

Tsimillis kertasi tärkeitä näkökulmia: puolueettomuus ja luottamuksellisuus, näytteenotto erillisenä 

aktiviteettina*, alihankinta, riskinhallinta ja mahdollisuudet, päätössäännön käyttö (7.8.6.2)**, 

metrologinen jäljitettävyys***, tulosten validiteetin varmistaminen, datan kontrollointi ja 

informaatiojohtaminen, johtamisvaihtoehdot, siirtymäaika.  
 

Tietolähteitä: 

* Eurachem/EUROLAB/CITAC/Nordtest/AMC Guide: ”Measurement uncertainty arising from sampling: a 

guide to methods and approaches (www.eurachem.org) 

 

** ISO/IEC Guide 98-4 (limits, acceptance, rejection zones); ILAC G8:03/2009 (under revision); 

Eurachem/CITAC guide Use of uncertainty information in compliance assessment (2007) and leaflet (2015); 

Eurolab document on Determination of conformance with specifications using measurement uncertainties – 

possible strategies – Eurolab Cook Book – Doc no 8 (2017) 

 

*** SI-esite:  

http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/ ja  

Julistus metrologisesta jäljitettävyydestä: 

 http://www.bipm.org/utils/common/pdf/BIPM-OIML-ILAC-ISO_joint_declaration_2011.pdf 

 

ILAC on asettanut kolmen vuoden siirtymäajan standardin julkaisemisen jälkeen. 

Akkreditointisertifikaatit tullaan myöntämään ISO/IEC 17025:2017 perusteella 30.11.2020 

mennessä.  

 

Siirtymäaika ei ole lyhyt eikä pitkä ja realistinen suunnitelma tarvitaan. 

 

2.3 Eurachem-ohjeet 

 

Eurachem-oppaiden tilanne käytiin läpi. 

 

- Revisio, Eurachem/CITAC Guide ”Quality Assurance for Research and Development and Non-

routine Analysis”: oppaan päivitys saadaan päätökseen v. 2019.  

 

- Revisio, ”Guide to Terminology in Analytical Measurement”: luonnos on kommentointivaiheessa 

15.6.2018 saakka.  Äänestysvaihe on marraskuussa 2018, hyväksyntä helmikuussa 2019. 

Tavoitteena on julkaisu ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2019. 

 

- Revisio, “Selection and Use of Reference Materials”: työryhmä on aloittanut päivitystyön. Opasta 

laaditaan yhteistyössä CITAC:n kanssa. Tavoitteena on hyväksyntä v. 2020 vuosikokouksessa. 

 

- Revisio, ”Traceability” guide: selvitys meneillään.   

 

- Revisio, ”Measurement uncertainty arising from sampling”: päivitys menossa. Tavoitteena 

äänestys v. 2019 alkupuolella. 

 

http://www.eurolab.org/cookbooks.aspx
http://www.eurachem.org/
http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/
http://www.bipm.org/utils/common/pdf/BIPM-OIML-ILAC-ISO_joint_declaration_2011.pdf
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- Status, ”Selection, Use and Interpretation of Proficiency Testing (PT) Schemes by Laboratories”: 

asia esillä tulevan viikon PT-kokouksessa. 

 

- Status, “Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement”: ei välitöntä päivitystarvetta. 

 

- Status,”Quality in Analytical Chemistry: An Aid to Accreditation”: tilannetta tarkastellaan uuden 

ISO 17025 standardin valossa. 

 

2.4 Ehdotukset Eurachem’n kunniajäseniksi 

 

Alex Williams’a (UK) ja Máire Walsh’a (Irlanti) esitettiin Eurachemin kunniajäseniksi (Honorary 

Life Membership). Molempien panos Eurachemin toiminnassa on ollut ja on merkittävää. Esitykset 

hyväksyttiin. 

 

2.5 Kommunikointi Eurachemissa 

S. Ellison esitteli sosiaalisen median käytön vaikutusta verkkosivujen käytön määrään 

esimerkkitapauksen (ISO/IEC 17025:2017 artikkeli) pohjalta. julkaisu joulukuussa 2017. Tuolloin 

verkkosivujen vierailijamäärä kasvoi n. 60% normaaliin verkkoliikenteeseen verrattuna. LinkedIn:n 

vaikutus oli Twitteriä pitkäkestoisempi.  

 

Eurachem’n esityskalvot päivitetään lähiviikkojen kuluessa. Eurachem’n toiminnasta kertova 

posteri on päivitetty hiljattain. Esityskalvot ja posteri ovat käytettävissä myös paikallisissa 

tilaisuuksissa. 

 

2.6 Työryhmien raportit 

 

Työryhmien puheenjohtajat esittivät raporit  

 

- Koulutustyöryhmä, ”Education and Training” 

Ryhmän puheenjohtaja Vicky Barwick (UK) kertasi ryhmän viimeisimpiä saavutuksia. 

 

 -”QA reading list” on ollut päivityksen kohteena, tavoitteena on julkaista se 

kesäkuussa 2018 Eurachemin verkkosivuilla. 

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

on päivitetty. Luonnos on kommentointikierroksella. Päivitetty opas on suunnitemissa 

julkaista v. 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. 

-Esitteet: 

-”Leaflet” ISO/IEC 17025 –standardin muutoksista on valmistelussa.  

   Siihen saatuja kommentteja ollaan käsittelemässä. 

- ”Leaflet” analyyttisestä terminologiasta on käännetty 11 kielelle. 

-Workshop: ryhmä osallistui tämän viikkoisen datan laatuun liittyvän workshopin 

valmisteluun tieteellisessä komiteassa. 

 

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

accreditation” status: oppaan päivitys (3. versio) julkaistiin tammikuussa 2017. 

Ryhmä perehtyy marraskuussa 2017 julkaistun standardin ISO/IEC 17025 mukanaan 

tuomiin mahdollisiin päivitystarpeisiin. 

 

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

Ryhmän puheenjohtaja Stephen Ellison (UK) kertoi ryhmän tehtävistä ja Eurachem-opasvastuista. 
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-Jäljitettävyysopas ”Tracability in Chemical Measurement” on päivitetty. Luonnos (3. 

ed. 2018) on kommentointi- ja hyväksymisvaiheessa. Kommentointi on mahdollista 

heinäkuun loppuun saakka. 

-Informaatioesite ”Setting target measurement uncertainty” on valmisteltu. Sen 

julkaisu on odotettavissa lähitulevaisuudessa. 

-Mittausepävarmuusoppaan ajantasaisuus on ollut tarkastelun kohteena. Työryhmä ei 

ehdota revisiota. Mahdolliset editoriaaliset korjaukset voidaan esittää verkkosivuilla.  

-Ryhmä toivoo yhteisen workshopin järjestämistä v. 2019 näytteen-

ottoepävarmuustyöryhmän kanssa – paikka ja paikallinen organisoija tarvitaan. 

-Ryhmä harkitsee standardin ISO 17025 muutosten vaikutuksia 

informaatioesitteeseen. 

 

- Menetelmänvalidointiryhmä, “Method validation” 

Puheenjohtaja Lorens Sibbesen (DK) kertasi työryhmän tehtäviä.  

 

Prioriteettikohteina ovat olleet testikittien valinta, validoinnin laajuus, protokollat validoinnin 

suunnittelussa, kalibrointi ja lineaarisuus osana validointia, menetelmän bias, blank menetelmän 

validoinnissa. 

-Informaatioesite “The importance of method validation” on ollut valmistelussa. 

-Palautemekanismi, ”Eurachem Validation guide feedback”, on otettu käyttöön validointioppaan 

yhteyteen verkkosivuilla mielipiteiden/kokemusten kartoittamiseksi. 

https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/mv 

 

- Kvalitatiivinen analyysi ”Qualitative analysis” 

Ryhmän puheenjohtaja Ricardo Bettencourt da Silva (PT) kertoi oppaan olevan valmistelussa. 

 

- Pätevyyskoetyöryhmä ”Proficiency testing” (PT) 

Ryhmän puheenjohtaja Brian Brookman raportoi ryhmän aktiviteettien edistymisestä:  

-Ohjeistus suorituskyvyn arvioimiseksi kvalitatiivisessa ja tulkinnallisessa PT/EQA-ohjelmissa – 

alustavan kyselyn tulosten käsittely;  

-PT-esite ”Proficiency testing – How much and how often?” useita uusia kansallisia käännöksiä 

saatavilla; 

-Kaksi uutta esitettä on viimeistelty: ”Use of surplus PT materials”, ”How to respond to an 

unsatisfactory score”. Ne ovat tulossa kommentointikierrokselle. 

- 9. Eurachem PT-workshop Sloveniassa oli onnistunut – 199 osanottajaa 53 maasta. 

-Suunnitelmissa/keskustelussa on 10. Eurachem PT-workshopin järjestäminen lokakuussa 2020. 

 

-Referenssimateriaalit – Eurachem/CITAC Reference Materials Working Group: 

 

Ryhmän puheenjohtaja Marina Patriarca toi esille ryhmän perustamisen vaiheet ja tavoitteet. 

Maaliskuussa 2018 ryhmään oli nimetty 19 jäsentä. Tarkoituksena on päivittää 

referenssimateriaaliopas ja päivittää RM-osuus Eurachem reading list’ssä. Päivitys tulisi 

kommentoitavaksi v. 2019 ja hyväksyntävaiheeseen v. 2020 GAssa. 

 

- Näytteenoton epävarmuus ”Sampling uncertainty” 

Työryhmä on aktivoitunut  uudelleen. Uusi lista ryhmän jäsenistä on tulossa verkkosivuille. 

Ryhmää vetää Mike Ramsey. Tarkoituksena on päivittää Eurachem-opas näytteenoton 

mittausepävarmuudesta, ”Measurement uncertainty araising from sampling”. 
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2.7 Kansalliset raportit 

Raportit olivat jakelussa. Kokouksen osanottajat kertoivat kansallisista toiminnoistaan. Toiminta on 

ollut monipuolista. Kansalliset raportit tullaan julkaisemaan Eurachem Newsletterissä. 

 

2.8 Eurachemin yhteistyötahot Euroopassa 

 

EA/LC (European Accreditation/Laboratory Committee) ja EEE Proficiency testing 

Brian Brookman kertoi EA/LC:n toiminnasta ja rakenteesta: työryhmät, yhteistyöryhmät (EEE-PT, 

EA-Eurolab-Eurachem Working Group: Proficiency Testing in Accreditation”), eri alojen tekniset 

verkostot. Eurachem on EC/LC:n sidosryhmäorganisaatio. EA/LC, joka on laboratorioiden 

arviointiin ja akkreditointiin liittyvien asioiden keskustelufoorumi, joka kokoontuu kaksi kertaa 

vuodessa. Jokaisella EA-jäsenellä ja liitännäisjäsenellä on siellä yksi edustaja.  

 

Tämänhetkisiä aktiviteetteja EEE-PT yhteistyöryhmässä, mm.: 

- Ohjeistus pienten laboratorioidenvälisten vertailujen arviointiin laboratorion 

akkreditointiprosessissa valmistunut ja julkaistu (EA-4/21 INF:2018);  

-  Ohjeistus näytteenottoon liittyvien pätevyyskokeiden akkreditointiin;  

- EA-4/18*:n implementointiin liittyvä kysely, johtopäätöksiä: implementoitu 

harmonisoidulla tavalla akkreditointielimissä, riski-lähestymistapa voi olla vaikea 

ymmärtää, implementointi voi vaihdella laboratorioittain ja arvioijan mukaan. 

Dokumentin päivittäminen on saanut kannatusta. Päivitystä varten odotetaan ILAC P9 

revision (PT-osallistumisen politiikka) valmistumista. 

- Piakkoin aloitetaan Eurachem-pätevyyskoeoppaan päivittäminen  

 
*Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation 

http://www.european-accreditation.org/ 

 

Eurolab 

Lorens Sibbesen kertasi Eurolabin viimeaikaista toimintaa. Eurolabin aktiviteetit perustuvat kahteen 

komiteaan: TC QA ja JTC PTC. TC QA on aktiivinen ”Cook Books” tuottamisessa – esimerkkeinä 

uudet ”riskiperusteinen lähestymistapa”, ”puolueettomuus ja luottamuksellisuus”, ”aktiviteettien 

suunnittelu testitulosten validiteetin varmistamiseksi”. Eurolab-käsikirjan ”EUROLAB Handbook 

ISO/IEC 17025” yhteydessä on väline (xls) siirtymä 2005 2017:een. Käsikirja käy läpi kaikki 

olennaiset muutokset. 

 

Kaikki ”Cook Books” on päivitetty ISO/IEC 17025:2017 mukaisiksi ja ovat vapaasti saatavilla 

www.eurolab.org verkkosivuilla.   

 

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

Euramet-organisaatiosta ja toiminnasta raportoi E. Naujalis. Euramet:ssa jäseninä on kansallisia 

metrologiainstituutteja, liitännäisjäseniä ja yhteistyöorganisaatioita. TC-MS –komitealla on neljä 

alakomiteaa: kaasuanalyysi, epäorgaaninen analyysi, elektrokemiallinen analyysi, orgaaninen ja 

bioanalyysi. Jakelussa oli teknisen komitean vuosiraportti, missä on koottua tietoa toiminnasta: TC 

Chair Annual Report 2017-2018/TC-MS, TC Chair Hanspeter Anders.  

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

 

NMKL (Nordic Committee on Food Analysis) 

Lorens Sibbesen toi esille henkilömuutokset.  

NMKL:n puheenjohtaja on Dr Franklin Georgsson (Islanti), Secretary-General Nina Skall Nielsen 

(Tanska). http://www.nmkl.org/index.php/en/om-nmkl 

 

http://www.eurolab.org/
https://www.euramet.org/technical-committees/metrology-in-chemistry/
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2.9 Kansainväliset yhteistyötahot (poimintoja) 

 

BIPM JCTLM (Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine) 

Elvar Theodorsson kertoi JCTLM:n WG-TEP:n toiminnasta - JCTLM Working Group for 

Traceability Education and Promotion. Verkkosivuilla http://www.jctlm.org/ on saatavilla runsaasti 

tietoa: JCTLM-webinaarisarja, powerpoint-esityksiä (katso ”resources section”). 

 

CITAC (Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry)  

CITACn puheenjohtaja Michaela Sega (IT) kertoi viimeisimmän kokouksen olleen huhtikuussa. 

CITACilla on  yhteistyöprojekteja mm. Eurachemin ja IUPACin kanssa. Viimesin CITAC News on 

julkaistu huhtikuussa. Se on saatavilla CITACn verkkosivuilla http://www.citac.cc/  

 

CCMAS (Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling) 

Codex Alimentarius Commission 

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/standard_setting_bodies/codex_en 

 

Marina Patriarca kertasi Eurachem:n osallistuvan tarkkailijan statuksella vuosittaiseen CCMAS-

kokoukseen ja CCMAS-kokousten yhteydessä järjestettävään IAM-kokoukseen (Interagency 

meeting). Viimeisimmässä toukokuun IAM-kokouksessa käsittelyssä olivat mm.:  

-pätevyyskoedatan käyttö analyysimenetelmien arvioinnissa,  

-kvalitatiivisten menetelmien validointi (ohjeen päivitys),  

-ISO 5725:n revisio, ”Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and 

results”, 

-AOAC/IDF/ISO menetelmien katselmusprosessi. 

  

CCMAS-kokouksessa on ollut esillä:  

-mittausepävarmuusohjeen (CAC/GL 54-2004) ja näytteenotto-ohjeen päivitystarve 

(CAC/GL 50-2004),  

-biologisten menetelmien kriteerit huolta-aiheuttavien kemikaalien detektointiin, 

- analyysimenetelmien ja näytteenoton standardin päivitys (Codex STAN 234). 

 

 

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

ILAC/AIC (International Laboratory Accreditation Cooperation/Accreditation Issues Committee) 

 

Eurachem kuuluu ILACn sidosryhmiin ja osallistuu ILACin laboratoriokomitean ja akkreditointi-

asiainkomitean (AIC) toimintaan. Komiteat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Brian Brookman 

kertoi työryhmien toiminnasta. 

 

ILAC AIC:ssa on pysyvät työryhmät (WG) standardeille 17025, 15189, 17043 ja 17034, 

horisontaaliset työryhmät metrologisille aiheille ja akkreditoinnin pätevyysalueille ja aihekohtaisia 

työryhmiä. 

 

WG 17025: Uuden standardin ISO/IEC 17025:2017 myötä ILAC-julkaisuissa on päivitystarpeita: 

ILAC-G17:2000, ILAC P9:2014, ILAC G8:03/2009, ILAC G19:2014, ILAC G26:07/2012. 

 

WG 15189: ILAC G26:07/2012 revisio, potentiaalinen revisio ISO 15189. 

 

WG 17034: Vertailuainevalmistajien akkreditointiin (RMP) liittyvä kysely on tehty. Harkintaan: 

joustava pätevyysalue, alueellisten RMP-ryhmien linkittäminen ILAC WG:hen, alihankinta, RMP  

http://www.jctlm.org/
http://www.citac.cc/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/standard_setting_bodies/codex_en
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vs kalibrointi, mittausepävarmuuden arviointi, kvalitatiiviset ominaisuudet (”assignment of values 

for qualitative properties”). Revisio ILAC G18. 

 

WG 17043: Revisio ILAC G18. Pätevyyskoejärjestäjien akkreditointiin liittyvä kysely on tehty. 

Harkintaan: joustava pätevyysalue, ”capacity building”, alueellisten PT-ryhmien linkittäminen 

ILAC WG:hen, aktiviteettien osoitus, alihankinta, kvalitatiivisten ominaisuuksien statistiikka. 

 

http://www.ilac.org  

 

ISO-REMCO (ISO Committee for Reference Materials) 

Stephen Ellison raportoi v. 2017 kesäkuussa olleesta kokouksesta. ISO/REMCO on ollut mukana 

yhteistyöryhmässä, missä ISO/CASCO on valmistellut uuden kansainvälisen ISO 17034 –

standardin (vertailuainevalmistajien pätevyys), joka hyväksyttiin marraskuussa 2016. Seuraava 

ISO-REMCOn kokous on heinäkuussa Kanadassa (Ottawa). http://www.iso.org  

 

2.10 Tulevia tapahtumia 
 

Seuraava Eurachem-kattojärjestön vuosikokous järjestetään Virossa 20.-24.5.2019. Riin Rebane 

toivotti osanottajat tervetulleiksi v. 2019 kattojärjestön kokoukseen. Tilaisuuden yhteydessä on 

workshop “Validation of target and non-target analysis methods”. http://eurachem2019.akki.ut.ee/ 

 

 

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja Patriarca esitti kiitokset kokouksen järjestäjille ja osanottajille.  

 

Executive Committee-kokous pidettiin GA-kokouksen jälkeen. Siinä käsiteltiin käsittelyssä olevia 

asioita ja tulevaa toimintaa. 

 

 

Tilaisuudet olivat antoisia keskusteluineen. 

  

Vuosikokous ajoittui Dublinissa samalle viikolle Ed Sheeranin (3 konserttia) ja Rolling Stones –

yhtyeen konserttien kanssa, mikä aiheutti haasteita majoituksen suhteen. Vuosikokouksen 

järjestäjillä ei ollut tiedossa konserttien aikatauluja siinä vaiheessa,  kun vuosikokouksen 

ajankohdasta sovittiin. Hotellimajoituksen hintataso oli kyseisenä ajankohtana korkea. 

 

8.6.2018  Anna-Liisa Pikkarainen 

  Finntesting ry/EURACHEM-Suomi-jaosto 

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

 

 

http://www.ilac.org/

