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Luotettavuutta testaus- ja 

kalibrointituloksille

 Tulosten laadun varmistaminen Standardissa SFS-EN ISO/IEC 17025 ja 

SFS-EN ISO 15189 (sovellettavissa myös SFS-EN ISO/IEC 17020) 

 Osallistuminen laboratorion välisiin vertailuihin tai pätevyyskokeisiin

 Referenssimateriaalien käyttö

 FINASin periaatteet laboratorioiden laadunvarmistus ja

vertailumittauskäytäntöjen arvioinnille (Arviointiperiaate A2)

 Vertailumittausten tulosten arviointi on keskeinen osa pätevyyden arviointia.

 Laadunvarmistusohjelman tulee sisältää myös ne vaihtoehtoiset menettelyt, 

joilla laboratorio varmistaa tulostensa oikeellisuuden, jos vertailumittauksia ei 

ole käytettävissä.



Luotettavuutta testaus- ja 

kalibrointituloksille, jatkuu…

 Standardit ISO 17034:2016 ja ISO/IEC 17043:2010

 Kuvaavat vaatimukset kyseisten toimijoiden pätevyyden 

arvioinnille

 Varsin nuoria standardeja, aiemmin ISO Guide muodossa

 Luotettavuutta myös tulosten laadun varmistamiselle

 FINAS akkreditoinut 2 vertailumittaustoimijaa (ISO/IEC 17043:2010), 

toistaiseksi ei akkreditoituja referenssimateriaalin tuottajia



Käyttötarkoituksia

Referenssimateriaali
 Laitteen tai menetelmän 

kalibrointi

 Metrologinen jäljitettävyys

 Menetelmän validointi ja 
mittausepävarmuuden 
määrittäminen

 Laadunvarmistus 
(sisäinen/ulkoinen)

ISO Guide 33
EA-4/14
ILAC-P10

Vertailumittaus
 Teknisen pätevyyden osoitus 

(akkreditointi) 

 Analyysimenetelmän toimintakyky: 
toistettavuus, uusittavuus, 
systemaattinen virhe

 Menetelmien validointi

 Tulosten vertailukelpoisuus

 Toiminnan ja menetelmien 
harmonisointi (esim. viranomaiset)

Kemian metrologian opas MIKES Metrologia J6/2005
ILAC-P9



Valintaan vaikuttavat tekijät

Referenssimateriaali

 Materiaalin pitoisuus ja matriisi

 Sopiva olomuoto/koko

 Säilytystapa

 Säilyvyysaika

 Jäljitettävyys, sopiva 

mittausepävarmuus 

 Tiedot selkeästi saatavilla 

sertifikaatissa

Vertailumittaus

 Vertailun sopivuus rutiinimäärityksiin

 Matriisi, pitoisuusalue

 Sopivat analyytit

 Määritysmenetelmä

 Tulosten analysoinnin laajuus

 Tarvittavan tiedon laajuus omassa toiminnassa esim. 
mittausepävarmuuden määrittäminen, validointi

 Myös muita pätevyyden arviointitapoja kuin z-arvo

 Muiden osallistujien määrä ja sen vaikutus tulosten 
analysointiin

 Vertailusta saatava muu hyöty

 Toiminnan ja menetelmien kehitys

 Koulutuksellinen näkökulma (haasteellisuus)

 Tulosten riittävän nopea hyödyntäminen 

 Kierroksen kesto sopiva



Toiminnan vertailua standardin vaatimusten kautta

Referenssimateriaali

 Tuotannon suunnittelu

 Materiaalin stabiilisuus ja 
homogeenisyys (lopullisessa 
pakkausmateriaalissa)

 Kvantitatiivisten tai kvalitatiivisten 
ominaisuuksien määrittäminen

 Määritetty arvo ja sen epävarmuus

 Materiaalin identifiointi sekä 
näyteastian etiketissä että erillisessä 
sertifikaatissa tai tuoteselosteessa

Vertailumittaus

 Vertailukierroksen suunnittelu

 Vertailunäytteen stabiilisuus ja 
homogeenisyys

 Vertailuarvo (laskennallinen, 
osallistujien tulosten keskiarvo, 
asiantuntijan tulokset)

 Vertailuarvo ja sen epävarmuus sekä 
osallistujien tulosten vertailu

 Tulosten ja osallistujien 
menestymisen raportointi 



Referenssimateriaali vai 

sertifioitu referenssimateriaali

 Referenssimateriaali on riittävän homogeeninen ja stabiili haluttujen 

ominaisuuksien osalta, jotta se soveltuu haluttuun käyttöön.

 Materiaalista tuoteseloste, jossa kuvattu mm. käyttötarkoitus, säilyvyys ja tietoa 

materiaalin säilytyksestä ja käsittelystä

 Sertifioitu referenssimateriaalin yksi tai useampi ominaisuus on 

metrologisesti jäljitettävä. 

 Materiaalista sertifikaatti

 Sertifikaatissa samat tiedot kuin tuoteselosteessa ja lisäksi 

 Ominaisuuden/ominaisuuksien epävarmuudet ja metrologinen jäljitettävyys



Referenssimateriaalit (ISO Guide 33:2015)

1. Puhtaat aineet (esim. 95% NaCl)

2. Standardiliuokset ja kaasuseokset (valmistettu puhtaista aineista, käytetään 
kalibrointeihin)

3. Matriisivertailumateriaalit (luonnon materiaaleja tai syntetisoituja, usein 
tunnettu pitoisuus tietyssä matriisissa esim. C-vitamiini maitojauheessa)

4. Fysiko-kemialliset vertailumateriaalit (esim: pH, sulamispiste, viskositeetti)

5. Vertailukappaleet (esim. maku, haju, kovuus myös mikroskopoitavat esim. 
kuitunäytteet)

Esimerkit: Kemian metrologian opas MIKES Metrologia J6/2005



Vertailumittauksissa käytetty 

vertailumateriaali

 Näytteen tulisi olla mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman lähellä tyypillistä 
rutiininäytettä (matriisi, määritettävät parametrit ja pitoisuustaso)

 Todellinen näyte

 Sisältää usein muutakin kuin määritettäviä parametreja – matriisin vaikutus

 + Vastaa paremmin todellista näytettä ja sen haasteita

 - Haasteellisille ja harvinaisemmille matriiseille ei järjestetä vertailuja

 Synteettinen näyte

 Tyypillisesti sertifioitu referenssimateriaali

 + Pitoisuustaso, homogeenisuus ja stabiilisuus tunnetaan usein hyvin

 - Ei matriisivaikutuksia - Liian yksinkertainen näyte?

 Vertailunäytteestä referenssimateriaaliksi

 Riittävä määrä stabiilia materiaalia voidaan käyttää laboratorion sisäisenä referenssinä 
esim. sisäiseen laadunvarmennukseen, perehdytys tai koulutus tarkoituksiin.



Materiaalin tasalaatuisuus ja stabiilisuus

Vertailumittausjärjestäjä

 Järjestäjän asetettava kriteerit tasalaatuisuudelle ja stabiiliudelle 

tavoitteena näytteen säilyminen stabiilina vertailumittauksen ajan

 Materiaalin testaus pakkaamisen jälkeen ja ennen toimitusta asiakkaalle

 Järjestäjän on osoitettava, että materiaali on riittävän stabiili 

Referenssimateriaalituottaja

 Tasalaatuisuus ja stabiilius määritettävä kokeellisesti, jokaisen ominaisuuden 

osalta

 Stabiilius on arvioitava säilytyksen ja kuljetuksen osalta 

 Säilytys on ohjeistettava ja pitkäaikaista säilytystä on valvottava

 Tasalaatuisuus ja stabiilius tulee huomioida mittausepävarmuudessa



Vertailumittausten tulosten arviointi

 Vertailuarvo

 Asetetaan ennen vertailun alkua

 Laskennallinen, osallistujien tulosten keskiarvo, asiantuntijatulokset

 Tulosten käsittelyyn ja arviointiin vaikuttaa

 Osallistujien määrä ja mahdollisuus tilastolliseen käsittelyyn

 Poikkeavien tulosten ns. harha-arvojen tunnistaminen

 Tavoitehajonta (sallittu poikkeama vertailuarvosta), mahdolliset viranomaisvaatimukset

 Menetelmistä aiheutuvat erot

 Erilaisia tapoja ilmoittaa menestyminen

 Z-arvo

 Zeta-arvo

 En



Mistä erottaa hyvän toimijan ?

 Noudattaa standardia ISO 17034 tai ISO/IEC 17043 (mieluiten akkreditoitu)

 Tarvittavat tiedot selkeästi saatavilla

 Ottaa vastaan asiakaspalautetta ja reagoi niihin

 Ilmoittaa mittausepävarmuuden (tulokset jäljitettäviä)

 Suunnittelee dokumentoidusti referenssimateriaalin tai vertailukierroksen ja 

varmistaa materiaalin/näytteen tasalaatuisuuden ja stabiiliuden

 Vertailumittausten osalta informoi vertailun vaiheista, toimii 

luottamuksellisesti, tarjoaa asiantuntija-apua, informoi mahdollisesta 

alihankinnasta



Mistä saa sertifioituja referenssimateriaaleja?

 EU:n JRC (Joint Research Center) tuottaa referenssimateriaaleja, joilla 
kaikilla on sertifikaatissa esitetty jäljitettävyys. Saatavilla lähes 800 
referenssimateriaalia.

 https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials

 Saksalaisen BAM:in ylläpitämä ei-kaupallinen COMAR tietokanta. 
Tietokannassa noin 10 600 referenssimateriaalia. Edellytetään, että 
tietokantaan laitettavalla materiaalilla on sertifikaatti.

 http://www.comar.bam.de/en/

 Kliinisen kemian jäljitettäviä referenssimateriaaleja on listattu Kansainvälisen 
paino- ja mittatoimiston (BIPM) sivustolla.

 http://www.bipm.org/jctlm/

https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials
http://www.comar.bam.de/en/
http://www.bipm.org/jctlm/


Mistä löytää vertailumittauksia ja niiden 

järjestäjiä?

 Saksalaisen BAM:in ylläpitämä ei-kaupallinen EPTIS tietokanta. Sisältää sekä 

akkreditoituja että ei-akkreditoituja kierroksia.

 https://www.eptis.bam.de/en/index.htm

 Ruotsalaisen CFI:n (Center for Intercomparison) ylläpitämä sivusto. Vertailuja 

lähinnä kalibrointilaboratorioille.

 http://www.intercomparison.org/

https://www.eptis.bam.de/en/index.htm
http://www.intercomparison.org/

