FINAS-akkreditointipalvelun toimintavuosi 2014
Vuosi 2014 oli FINAS-akkreditointipalvelun kahdeskymmenesneljäs toimintavuosi. Vuosi oli myös FINASin
viimeinen toimintavuosi osana Mittatekniikan keskusta MIKESiä, joka valtioneuvoston päätöksellä
yhdistettiin vuoden 2015 alussa perustettuun VTT Oy:n. Koska FINASia ei voitu liittää osaksi suurta
asiakastaan, MIKESin akkreditointiyksikkö FINAS-akkreditointipalvelu liitettiin 1.1.2015 alkaen osaksi
Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (Tukes). Organisaatiouudistuksen valmistelu oli vuoden 2014 keskeinen
hanke.
FINAS osallistui aktiivisesti ja vaikutushakuisesti kansainväliseen akkreditointiyhteistyöhön
kansainvälisten sopimusten edellyttämässä laajuudessa varmistaen siten kansainvälisissä
MLA-sopimuksissa pysymisen. FINAS oli ensimmäisten joukossa allekirjoittajana EA:n tasolla solmitussa
uudessa todentajatoiminnan MLA-sopimuksessa.
FINAS jatkoi v. 2014 aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmiensä kanssa. Uusiin ja jo vakiintuneisiin
arviointialueisiin liittyvä yhteistyö jatkui aktiivisena eri ministeriöiden ja viranomaisten kanssa.
Akkreditointitoiminnan vaikuttavuus näkyy enenevässä määrin akkreditointia ja muuta
pätevyydenarviointia koskevina vaatimuksina säädöksissä.
Akkreditoinnit toteutettiin suunnitelmien ja kysynnän mukaisesti kansainväliset normit täyttäen. FINASin
toimintavolyymi oli v. 2014 edellisten vuosien tasolla. Arvioinnin piirissä oli vuoden 2014 lopussa 214
akkreditoitua toimielintä, lisäksi toteutettiin 18 säädöksiin perustuvaa arviointia. Edelleen trendinä näyttää
olevan, että pidempään akkreditoituna olleet toimielimet laajentavat ja kohdentavat pätevyysalueitaan
paremmin tarpeitaan vastaaviksi ja isommat organisaatiot yhdistävät akkreditointejaan yhden tunnuksen
alle. Uusina osa-alueina akkreditoitiin vieritestaustoiminta (POCT) ja kestävyysjärjestelmien todentaminen.
Asiakastyytyväisyys säilyi hyvänä, tyytyväisyysindeksi v. 2014 oli 4,2/5.
Arvioijien akkreditointi- ja toimialaosaamista ylläpidettiin ja laajennettiin. Ulkoisten pääarvioijien osaamista
vahvistettiin järjestämällä heille koulutusta. Teknisten tukiryhmien toiminta vakiintui.
Ympäristönäytteenoton tekninen tukiryhmä sai valmiiksi FINASin näytteenotto-oppaan päivityksen.
Kliinisen analytiikan tukiryhmän toiminta on aktiivista. Uutena ryhmänä aloitti vesi-, elintarvike- ja
rehuanalytiikan sekä asumisterveystutkimusten viranomaisyhteistyön tekninen tukiryhmä VERA. Uusi
sähköinen SharePoint –pohjainen arviointien hallintajärjestelmä saatiin käyttöönottovaiheeseen.

FINAS-akkreditointipalvelun rahoituksessa huomioidaan yksikön palvelujen myynnistä kertyvä oma
tulorahoitus, MIKESin tulossuunnitelmassa osoitettu MIKESin talousarviosta erotettu talousarviorahoitus
sekä hallinto- ja tukipalveluyksikön palveluina tuleva rahoitus yksikön toimintaan. Akkreditointiyksikön
tuotot v. 2014 olivat yhteensä 2,517 milj. €, joista 2,415 milj. € kertyi pätevyyden arvioinneista ja 102 000 €
muista tuloista. Julkisoikeudellisten suoritteiden osalta kustannusvastaavuus eli suhde tuotot/kustannukset
oli 102 %. Lisäksi yksikön toimintaan käytettiin MIKESin talousarviosta erotettu talousarviorahoitus
247 000 € sekä hallinto- ja tukipalveluyksikön palveluina tuleva rahoitus. FINASin kulut v. 2014 olivat 2,764
milj. euroa.

