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Tilaajaosaamista tarvitaan ja laatua  pitää osata valvoa
Laboratoriotuloksen laadun kolme ”pilaria” ovat mittausmenetelmän validointi, 
mittauksen epävarmuuden tunteminen ja mittaustuloksen jäljitettävyys. Nämä 
pilarit nousevat kohti laadun taivasta kuitenkin ainoastaan vankan perustuksen 
päältä ja tuo perustus pitää sisällään laboratorion laatu- ja johtamisjärjestelmän 
sekä laboratorion sisäiset ja ulkoiset laadunvarmistuksen menettelytavat. Mihin 
siis laboratoriopalveluita tilaavien tai tilausta suunnittelevien kannattaisi kiinnit-
tää palvelun tuottajan valinnassa huomioita?

Toisinaan saman yrityksen tai tutkimuslaitoksen 
hallinnassa saattavat olla tehtävät alkaen näyt-

teenotosta laboratoriotuloksen tallennukseen saak-
ka. Nykyään kuitenkin yhä tavallisemmin tätä ana-
lyysipalveluketjua koetellaan, kenties venyttämällä 
sitä tuotannollis-taloudellisessa paineessa, lisäämäl-
lä ketjuun uusia lenkkejä, tai jakamalla ketjua pie-
nempiin palasiin. Jokainen lenkki ketjussa lisää lo-
pullisen tuotteen eli mittaustuloksen epävarmuutta. 

Akkreditoinnista apua

Laatu- ja johtamisjärjestelmä lienee jo monessa ny-
kyaikaisessa testauslaboratoriossa. Tällaisessa la-
boratoriossa on käytössä esimerkiksi standardis-
sa EN ISO/IEC 17025 mainittuja toimintatapoja 
ja työkaluja laadukkaan toiminnan toteuttamisek-
si. Työkaluja voivat olla esimerkiksi laboratoriome-
netelmien validoinnit, toiminnan sisäiset auditoinnit, 
laboratorion sisäisen laadunvalvonnan näytteet ja 
näiden tulosten arviointimenetelmät. Useassa labo-
ratoriossa johtamisjärjestelmä on myös akkreditoitu, 
jolloin sisäisen laadunvarmistuksen lisäksi laborato-
rion menettelytapoja arvioi ulkopuolinen taho. Ul-
kopuolista arviointia laboratorio voi osoittaa lisäksi 
myös osallistumalla (akkreditoitujen) pätevyyskoe-
järjestäjien vertailumittauksiin. Tietoja pätevyysko-
emenestymisestä kannattaa pyytää laboratoriolta 
nähtäväksi.
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Tilaajaosaamista tarvitaan ja laatua  pitää osata valvoa

Laboratorion johtamisjärjestelmän akkreditoin-
ti on erinomainen ja suositeltava keino osoittaa asi-
akkaille laadukasta ja hallittua toimintaa. Toisaalta 
analyysipalveluiden tilaajan täytyisi pitää mielessä, 
että akkreditointi ei poista kaikkia huolia ja takaa 
vertailukelpoisuutta laboratorioiden välillä. Usein 
olenkin kuullut esitettävän, että laboratorioiden toi-
minta on riittävän laadukasta, kun laboratoriot ovat 
akkreditoituja esim. EN ISO/IEC 17025 mukaisesti. 
Jokainen laboratorio voi kuitenkin akkreditoitua ”ha-
luamalleen laatutasolle”. Tällöin tilanne voi olla sel-
lainen, että vain osa laboratorion analyysimenetel-
mistä on akkreditoinnin piirissä. Tilaajan olisikin hy-
vä varmistua siitä, että myös ne tilaajalle tärkeät me-
netelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin. Lisäksi se, et-
tä kahdessa eri laboratoriossa on samaan standar-
diin perustuva analyysimenetelmä akkreditoitu, ei 
välttämättä tarkoita sitä, että laboratoriot tuottaisivat 
yhtä laadukkaita mittaustuloksia. Toinen laboratorio 
voi näet ilmoittaa kyseisellä menetelmällä mitattujen 
tulosten epävarmuudeksi ±10 %, kun taas toinen la-
boratorio ilmoittaa samoista näytteistä epävarmuu-
deksi ±20 %. Akkreditointi ei siis takaa tiettyä ta-
soa mittausepävarmuuksissa. Sen sijaan akkreditoi-
dut toimijat sitoutuvat noudattamaan tiettyjä johta-
misjärjestelmästandardissa kuvattuja toimintatapoja, 
mikä yleisesti edistää laboratorioiden laadukkuutta 
ja mm. laboratorion systemaattisten laadunvalvon-
tatyökalujen käyttöä.

Laadukkaan toiminnan vankkaan perustukseen 
kuuluvat myös laboratorion sisäisen laadunvarmis-
tuksen työkalut. Tähän keinovalikoimaan sisältyvän 
menetelmävalidoinnin avulla laboratorio testaa ja 
varmistaa, että mittalaite ja analyysimenetelmä so-
veltuvat käyttötarkoitukseen (eli mittaukseen) ja että 

mittaus täyttää asiakkaan vaatimukset. Samalla la-
boratorio selvittää menetelmän suurimmat virheläh-
teet ja sisällyttää ne mittausepävarmuusarviointei-
hinsa. Virhelähteitä voivat olla mittalaite itse, ympä-
ristöolosuhteet laboratoriossa, näytteen käsittelyssä 
käytetyt välineet tai olosuhteet, mittaaja, puutteet ka-
libroinnissa tai analyysimenetelmässä jne.

 

Näytteenoton virhettä ei 
laboratoriossa voi korjata

Näytteenoton osuus ei useimmiten sisälly mittaustu-
loksen epävarmuuteen, koska tätä ei systemaattisesti 
kovinkaan monessa laboratoriossa tai näytteenotto-
laitoksessa vielä arvioida. Näytteenottoon voidaan 
laskea kuuluvan kaikki ne tekijät ja vaiheet, jotka ta-
pahtuvat ennen näytteen saapumista

laboratorioon. Näihin kuuluvat esimerkiksi näyt-
teenottopaikan valinta (näytteen edustavuus), käy-
tettävät välineet (näytteenotin, näyteastiat), käytet-
tävät reagenssit sekä kuljetusolosuhteet.

Päätöksenteolle luodaan vahva pohja luotet-
tavalla mittaustuloksella, joka puolestaan perustuu 
pitkälti oikeaoppiseen näytteenottoon, kestävöin-
tiin, säilytykseen ja kuljetukseen. Näissä vaiheissa 
tehdyillä virheillä on yleensä suuri vaikutus loppu-
tuloksen kokonaisepävarmuuteen, jopa kertaluok-
kaa suurempi kuin pelkällä laboratorioanalyysillä ja 
näytteenotossa, kuljetuksessa tai säilytyksessä tehtyä 
virhettä ei voida enää laboratoriossa korjata. 

Kansainvälistyminen voi tarkoittaa laboratorio-
alalla näytteiden analysointia kotimaisten labora-
torioiden sijasta esimerkiksi ulkomaisten palvelun-
tuottajien laboratorioissa. Tällöin korostuu palvelun 
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tuottajan osaaminen tutkittavana olevien näytteiden 
näytteenotto-, kestävöinti-, säilytys-, kuljetus- ja ana-
lysointivaatimuksiin liittyen. Tietyissä näytteissä näy-
tetyyppiin liittyvät (esimerkiksi kotimaisen luonnon) 
erityispiirteet voivat olla ulkomaisille laboratorioille 
tuntemattomia, mikä saattaa aiheuttaa mittaustulok-
seen tavanomaista suurempaa epävarmuutta.

Hinta ei voi olla ykköskriteeri

Vaikka onkin palveluntuottajan vastuulla tarjota sel-
laista näytteenotto- ja analyysipalvelua, että se täyt-
tää asiakkaan asettamat vaatimukset, on asiakkaan 
tilaajaosaamisella nykyään valtavan suuri rooli. On-
gelma onkin usein siinä, että analyysipalveluita kil-
pailuttava ja tilaava taho ei ole laboratorioanalytii-
kan asiantuntija. Näissä tilanteissa on vaikea osa-
ta kysyä palveluita tuottavalta laboratoriolta oikei-
ta kysymyksiä tai pyrkiä seuraamaan ja valvomaan 
laboratorion tai mittaustulosten laatuun vaikuttavia 
asioita. Jos halutaan laadukkaita mittaustuloksia ja 
laadukasta palvelua, hinta ei tulisi olla kilpailutuk-
sen ykköskriteeri.

On hyvää asiakaspalvelua, että analyysitilauk-
sen voi tehdä ns. ”yhden luukun periaatteella”, mut-
ta tietääkö asiakas välttämättä mihin näyte päätyy 
lopulta analysoitavaksi? Monikansallisilla yrityksillä 
voi olla toimipaikkoja ympäri Eurooppaa ja silloin 
näytteitä joudutaan kuljettamaan paikasta toiseen. 
Tämän kuljetusketjun hallinta nousee tärkeäksi mit-
taustuloksen laadun ja erityisesti mittausepävarmuu-
den näkökulmasta. Näytteiden esikäsittelyt ja ana-
lyysit tulee suorittaa tiettyjä standardoitujakin käsit-
telyaikoja ja –tapoja noudattaen. Mikäli aiemmin 
näytteen on voinut lähettää näytteenoton jälkeen il-
man esikäsittelyä kylmäkuljetuksena yön yli kotimai-
seen laboratorioon analysoitavaksi, ei näytettä voi 
lähettää samalla tavalla esimerkiksi kahden päivän 
matkalle Keski-Eurooppaan, mikäli mitattavana on 
analyyttejä, joiden säilyvyydestä ei ole varmuutta. 

Parhaimmillaankin kestävöinnillä voidaan hidas-
taa kemiallisia ja biologisia muutoksia, jotka väistä-
mättömästi jatkuvat näytteenoton jälkeen. Vesinäyt-
teen lämpötilan äkillinen muutos saattaa muuttaa 
näytteen pH-arvoa jopa minuuteissa, koska liuen-
neet kaasut (happi ja hiilidioksidi) voivat poistua 
näytteestä. Näytteen hapetus-pelkistystasapainon 

muuttuessa esimerkiksi ravinteiden liukoisuussuhteet 
muuttuvat. Analyytti voi kiinnittyä astiamateriaalin 
pintaan tai haihtua astiamateriaalin läpi. Mitä lyhy-
empi aika näytteenotosta on analysointiin, sen pa-
remmin analyysitulokset kuvaavat tilannetta näyt-
teenottohetkellä. Näytteenotosta vastaavan tahon 
on siis tunnettava näytteiden erityispiirteet ja näyt-
teistä mitattaville analyyteille asetetut säilytystavat- 
ja ajat. SYKEn laatimista laatusuosituksista saa hy-
vän yleiskuvan asiasta [Näykki ja Väisänen 2016].

Tukea laatuasioihin

Laadun peruspilareiden vankkaa rakennetta voi 
vahvistaa usealla eri tavalla. Suomen Kemian Seu-
rojen Finntesting-yhdistyksellä laatuasiat ovat toi-
minta-ajatuksen keskiössä. Yhdistys välittää labo-
ratorioille mm. eurooppalaisen Eurachem järjestön 
tuottamaa materiaalia laadunvarmistuksen ja akkre-
ditoinnin tueksi. Finntesting järjestää myös vuosittain 
laatuaiheisia seminaareja. Vuoden 2019 kevääl-
lä seminaari keskittyi laboratoriopalveluiden tilaa-
jaosaamisen kehittämiseen ja kehittämistarpeiden 
tunnistamiseen. Suomen ympäristökeskuksen labo-
ratorio on puolestaan erikoistunut kemian metrologi-
an (mittaustieteen) kehittämiseen ja tarjoaa mm. rää-
tälöityä koulutuspalvelua kenttä- ja laboratoriome-
netelmien validoinnin, laadunvarmistuksen, mittaus-
epävarmuuden ja jäljitettävyyden alueilla. n

Viite:
Näykki, Teemu ja Väisänen, Tero (toim.)
Laatusuositukset ympäristöhallinnon 
vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle. 
Vesistä tehtävien analyyttien määritysrajat, 
mittausepävarmuudet sekä säilytysajat 
ja -tavat. - 2. uudistettu painos. Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja 22/2016. 
http://hdl.handle.net/10138/163532
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FINNTESTING YHDISTYS RY on eurooppa-
laisten järjestöjen EUROLABin ja EURACHEMin sekä 
kansainvälisen CITACin suomalainen sateenvarjoyhdis-
tys. Näiden kansainvälisten järjestöjen toiminta kohdistuu 
testausten ja mittausten luotettavuuden kehittämiseen sekä 
akkreditoinnin käytön laajentamiseen ja tasapuolisuuden 
edistämiseen. Järjestöjen keskeisiä tavoitteita ovat:

• akkreditoitujen toimijoiden edunvalvonta ja  
 akkreditoinnin tasapuolisuuden varmistaminen
• testaus- ja kalibrointilaboratorioiden ammatillisen
 osaamisen kehittäminen ja yhteydenpito
 sidosryhmiinsä kansallisesti ja kansainvälisesti
• testaustulosten vastavuoroisen hyväksymisen 
 edistäminen

Finntesting ry toimii näiden kansainvälisten järjestöjen 
kansallisena yhteistyöelimenä välittämällä suomalaisille 
testaus alan organisaatioille ja muille akkreditoiduille toimi-
joille tietoa alan eurooppalaisista ja kansainvälisistä yhteis-
hankkeista sekä parantamalla mahdollisuuksia vaikuttaa ja 
osallistua niihin. Yhdistys pyrkii myös toimimaan kansallise-
na uranuurtajana esittelemällä uusia alan laadunvarmistuk-
seen sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen liit-
tyviä toimintatapoja ja käsitteitä. Yhdistys järjestää vuosit-
tain laatuun liittyviä luentoja ja seminaareja, jotka ovat jä-
senille ilmaisia. Lisäksi yhdistys jakaa laatutoimintaan liit-
tyviä vaikuttajapalkintoja ja palkitsee korkeatasoisia opin-
näytetöitä.

Yhtenä keskeisenä painopisteenä Finntestingillä ja kansain-
välisillä järjestöillä on akkreditoinnin kehittämiseen liittyvät 
teemat. Yhdistys ylläpitää suhteita akkreditointielimeen, vi-
ranomaisiin ja muihin sidosryhmiin sekä edistää akkreditoi-
tujen toimijoiden ammatillista osaamista sekä niitä koske-
vien kansainvälisten säännöstöjen tuntemista. Yhdistys var-
mistaa akkreditoinnin kansainvälistä yhdenvertaisuutta ja 
edistää akkreditoinnin laajentumista. Samalla yhdistys toi-
mii akkreditoitujen toimijoiden edunvalvojana ja varmistaa 
akkreditoinnin tasapuolisuutta. 

Lisätietoa Finntestingistä, kansainvälisistä 
järjestöistä ja jäsenyydestä löytyy osoitteesta 
www.kemianseurat.fi/finntesting


