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PÄTEVYYSALUE

• Määrittää, mitä palveluja voidaan tarjota 

akkreditoituna

• Määrittää, mikä osa toimintaa on arvioitu 

Suurimmalle osalle toimielimistä sopii ns. 

yksilöity pätevyysalue



EDELLYTYKSET MUKAUTUVALLE 

PÄTEVYYSALUEELLE

• Asiakkaiden tarpeet  

• hankalaa ennakoida

• Kyky ja mahdollisuus ottaa käyttöön muunnoksia, jotka arvioidaan 

jälkikäteen

• Toiminta suunnitelmallista ja dokumentoitu selkeästi

• Käyttöönoton menettelyt toimivat hyvin

• Osaaminen ja tarvittavat resurssit

• korostuneet

Vaativampi kuin yksilöity pätevyysalue 

• tarve analysoitava ja periaatteet määriteltävä 
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ARVIOINTI

• Tarve  asiakkaan tarpeet

• Edellytykset täyttyvät 

• sisältö ja vaatimukset määritelty

• tarvittavat valmiudet: osaaminen, resurssit

• toimivat käyttöönottomenettelyt

• mukautuvan pätevyysalueen hallinta (menettelyt)

• kattava dokumentointi  tarkka listaus menetelmistä

Toiminta mukautuvan pätevyysalueen periaatteiden 

mukainen
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Esimerkki, HUSLAB

26.1.2017 GNM

Kliininen testaus, Kliininen kemia, In vitro allergiatutkimukset, 

Mukautuva pätevyysalue

Clinical testing, Clinical chemistry, In vitro allergy tests, Flexible scope of 

accreditation

Seerumi

Serum

FLX*

Allergeeni, IgE-vasta-aineet

3836 S –AllIgE

Allergen, IgE Antibodies

Immunofluorometrinen

Phadia Immuno CAP

Immunofluorometric, 

Phadia Immuno CAP

MAU

*FLX: Menetelmän osa, johon mukautuvuus kohdentuu. Tarkka lista 

mukautuvan pätevyysalueen menetelmistä on saatavilla laboratoriosta.

*FLX: Flexible part of the scope. Detailed scope is available from the 

laboratory.



HYÖDYNTÄMINEN

• Aito mukautuva pätevyysalue Suomessa vain 

laboratorioissa  yhteensä 22

• Ympäristötestaus (10)

• Elintarvikkeiden ja rehun testaus (8)

• Materiaali- ja tuotetestaus (3)

• Kliininen testaus (7)

• Asumisterveysanalytiikka (2)

• Forensinen testaus (2)

• Muualla Euroopassa myös tarkastuslaitostoiminnassa
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TULEVAISUUDEN HAASTEET

• Prosessimainen toiminta

• Yhteiskäyttöiset laitteet ja tilat

• Ad hoc –tarve esim. kriisitilanteisiin 

• Yksilöiden pätevyysalueen joustavuus  riittävä? 
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OPPAAT

• A3/2016: Mukautuvan pätevyysalueen akkreditoinnin 

periaatteet

• EA-2/15:2008: Requirements for the Accreditation of 

Flexible Scopes

• JRC Scientific and Policy Reports (Guidance on ISO/IEC 

17025) European technical guidance on the Flexible 

scope accreditation of laboratories quantifying GMOs

• ILAC G18:04/2010: Guideline for the Formulation of 

Scopes of Accreditation for Laboratories
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KIITOS!
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