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Alkkusanatt
Tämän FINAS-akkreditoiintipalvelun
n arviointip
periaatteenn on laatinut VANK-P
P:n
(Vaa
atimustenm
mukaisuude
en arviointiasiain neuvotteelukunta, pätevyyd
den
totea
amistoimen
n jaosto) nimeämä työryhmä
ä. Uusi veersio A1/2
2016 korvvaa
oppa
aan aikaise
emman ve rsion A1/2012. Oppa
aaseen on päivitetty SFS-EN IS
SO
1518
89:2013 ja lisätty FIN
NAS Opas 2/2014.
2
Arvio
ointiperiaattteiden ta
arkoituksen
na on selventää aakkreditointtivaatimustten
sove
eltamista käytännöss
k
sä. Ne on laadittu otttaen huom
mioon kan
nsainvälisisssä
akkre
editointielin
nten yhte istyöjärjesttöissä sov
vitut periaaatteet (European coc
operration for Accredita
ation (EA), International Labboratory Accreditat
A
ion
Coop
peration (IL
LAC) ja Intternational Accreditattion Forum
m, Inc (IAF)).
FINA
AS-tiedotte
eessa 10
0 "Akkred
ditointitoim
minnan vvaatimukse
et, arvioin
ntiperia
aatteet ja oppaat" on esite
etty kulloin
nkin voim assa olev
vat arvioin
ntiperia
aatteet.
Lisättietoja osoitteesta: ww
ww.finas.fi
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1

hdanto
Joh
Tässsä dokume
entissa essitetyt peria
aatteet on tarkoitettuu ohjeiksi arvioitaesssa
näyttteenottotoiimintaa sta
andardien SFS-EN ISO/IEC 1 7025:2005
5 ja SFS-E
EN
ISO 15189:201
13 vaatimu
usten muk
kaisesti. Nä
äitä periaaatteita voidaan sovelttaa
myöss tarkastus
s- tai sertiifiointitoimiinnassa silloin kun nniihin kuulu
uu testaussta.
Näyttteenottoto
oiminta a
arvioidaan aina osana
o
laaboratorion
n toiminta
aa.
Näyttteenotto voi olla laboratorio
on tai lab
boratorion asiakkaa
an vastuulla.
Näyttteenottomenetelmät voivat kuulua
k
lab
boratorion akkredito
oinnin piirriin.
Keskkeistä on, että näytte
eenottotoim
minnasta vastuussa ooleva taho
o on selkeä
ästi
määritelty.
AS Opas 2/2014 ”Opas akkreditoin
ntivaatimussten soveltamisekssi
FINA
ympä
äristönäyttteenotossa
a” täydentä
ää tätä arviointiperiaaatetta.

2

Lab
boratorrion toim
mialuee
en mää
ärittely
Labo
oratorion tulee mä
ääritellä periaatteet
p
näytteen ottotoiminn
nalle. Mikkäli
näyttteenotto kuuluu labo
oratorion to
oiminnan piiriin, tuleee johtamis
sjärjestelm
män
katta
aa myös nä
äytteenotto
otoiminta.
äli näyttee
enotto kuu
uluu akkre
editoinnin piiriin, arvvioidaan näytteenotttoMikä
menetelmät ku
uten testau s- ja kalibrrointimenettelmät osaana teknistä
ä arviointia
a.
oiminnan arrvioinnissa
a kiinnitetää
än erityistää huomiota
a laboratorion
Näyttteenottoto
näyttteenoton organisoint
o
tiin, johtam
mismenette
elyihin ja heenkilöstön pätevyyte
een
sekä
ä näytteeno
oton ja testtaus-/kalibrointitoimin
nnan rajappintaan.
Labo
oratorion la
aatupolitiika
an tulee so
oveltua my
yös näytteeenottotoimintaan.
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oton org
ganisointi, suh
hde testaustoim
mintaan ja
3 Näyytteeno
johtamisjä
ärjestelm
mään
Labo
oratorion näytteenot
n
ttotoiminna
asta vasta
aava taho voi olla kiinteä osa
o
laborratoriota tai
t
sen e
erillinen alayksikkö/--jaos.
N
Näytteenotttaja voi olla
o
pelkä
ästään nä
äytteenotto
otoimintaan
n keskitty
ynyt organnisaatio. Näytteeno
otto
voida
aan toteutttaa myös a
alihankintana.
Labo
rjestelmäs
oratorion johtamisjä
j
ssä tulee olla määäriteltynä ja
j kuvattu
una
näyttteenottotoiiminnasta vastuussa
a oleva tah
ho ja johto,, jolla on päätäntäva
p
alta
näyttteenottotoiiminnan re
esursseista
a.
Näyttteenottoto
oiminnan olllessa osa toimielime
en toimintaaa, johtaminen tapahttuu
päässääntöisesti laborato
orion oman
n henkilösttön toimessta. Labora
atoriolla tulee
olla edellytykse
e
et seurata näytteenottotoiminna
an kehittym
mistä sekä
ä kansallise
esti
että kansainvälisesti. Laborato
orion tule
ee varm
mistua nä
äytteenotto
oon
osalllistuvien henkilöiden
h
n pätevyyd
destä ja koulutukses
k
sta, huom
mioiden myyös
mahdolliset toiminnan ulkkopuoliset henkilöt.
Toim
mielimen prosessiku
uvauksista
a tulee ilmetä yyksiselitteis
sesti, misstä
näyttteenotto-es
sikäsittely--analyysi -prosessin
n vaiheessta on kyse
k
ja eri
vaihe
eisiin liittyv
vät toimiva lta- ja vasttuukysymykset.
Näyttteenottomenetelmät rinnasteta
aan testau
usmenetelm
miin ja niillä tulee olla
o
kirjallliset men
netelmäkuvvaukset. Näytteenot
N
ton meneetelmäkuva
auksessa tai
muisssa asiakirjjoissa mää
äritellään te
erminologia
a sekä näyytteet/testa
auskohteett.
oratorion on
o varmisstettava, että
e
näytte
eenottoprossessi on jäljitettävä
ästi
Labo
doku
umentoitu myös sill oin, kun näytteeno
oton on ssuorittanut laboratorion
ulkop
puolinen ta
aho. Laborratorio vasttaa näyttee
enottodokuumenttien arkistoinnis
a
sta
johta
amisjärjeste
elmässä k uvatulla ta
avalla.
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4

antojen määritttely ja raporto
ointi
Toiimeksia
Toim
meksianto on toimie limelle esitetty suullinen tai kkirjallinen pyyntö/tila
aus
testa
aus/kalibrointipalvelu n ja siih
hen mahd
dollisesti liittyvän näytteenotton
suorittamiseksi.
Asiakkaan ja toimielimen
n välisissä sopimusk
katselmukssissa ja niihin liittyvisssä
m
n näytteenotolle asettetut vaatim
mukset ja varmistuta
aan
asiakkirjoissa määritellään
vaatiimusten selkeydest
s
tä ja dok
kumentoinn
nista sekää sovitaan
n asiakka
aan
kansssa näyttee
enottoon liiittyvistä järrjestelyistä tarpeen m
mukaan.
Sopimuskatselmuksin va
armistetaa
an myös näytteenot
n
tosta vasta
aavan tah
hon
sit näyttee
enoton suo
orittamiseksi sekä vaarmistutaan
n, että valittu
kykyy ja resurss
näyttteenottome
enetelmä täyttää testaukse
en/kalibroinnnin sille
e asettam
mat
vaatiimukset.
näytteeno
Labo
oratorion vastatessa
v
otosta toim
mitaan näyytteenotos
ssa johtam
misjärjesstelmän mukaisen
n näyttee
enottosuun
nnitelman ja/tai näytteenotttomenetelmäohje
eiden muka
aisesti.
Asiakkaan taii muun ttahon vas
statessa näytteenottosta on laboratorion
varm
mistettava riittävällä neuvonnalla tai perrehdyttämissellä, että näyte tulee
otetu
uksi niin, etttä testausstuloksen oikeellisuus
o
s ei näytteeenoton tak
kia vaarann
nu.
äli asiakas on ottanu t näytteen omatoimisesti, ilmaan laborato
orion antam
mia
Mikä
menettelytapao
ohjeita tai konsultaa
atiota, tulee
e laboratoorion riittäv
vässä mää
ärin
selvittää asiakkaan kansssa asiakk
kaan suoritttaman näyytteenoton soveltuvu
uus
ettävään te
estausmen
netelmään. Mikäli lab
boratoriollaa on syytä
ä epäillä, että
e
käyte
näyttteenotossa
a on virrheitä tai puutteita
a, tulee asiakkaalle selvitttää
puutteellisen näytteenot
n
ton mahdo
olliset vaikutukset ttestaustulo
okseen se
ekä
sovitttava asiak
kkaan kansssa jatkotoimenpiteistä ja mahddollisen uuden näytte
een
ottam
misesta. Jo
os virheell inen tai pu
uutteellinen näyte assiakkaan pyynnöstä
p
tai
muusta syystä
ä halutaa
an testata, tulee näytteeseenn liittyvät puutteet ja
kutus tulokksiin tuoda esille rapo
ortissa.
puutteiden vaik
Näyttteenotto raportoidaa
r
an standardien SFS
S-EN ISO//IEC 17025:2005 ja//tai
SFS-EN ISO 15189:201
1
3 vaatimu
usten muka
aisesti. Nääytteenotosta vastaa
ava
taho ilmoitetaa
an erityisessti silloin, jo
os oikeustu
urvasyyt sittä edellyttä
ävät.
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5

oton tek
kninen arviointi
Näytteeno
Näyttteenoton tekninen arviointi tehdään
n aina kkun toimielin esitttää
näyttteenottoa akkredito
oinnin piirin. Arvioin
ntiryhmäänn kuuluu tarvittaesssa
erillin
nen näytteenoton tekkninen arvioija.
Näyttteenoton arvioinnisssa kiinniitetään errityistä huuomiota näytteenot
n
ttotoimiinnan ja te
estaustoimiinnan rajap
pintaan ja vastuukysy
v
ymyksiin.
menetelmiiin, on ko
Koskka näyttee
enottomen etelmät rinnastetaan testausm
oko
stand
dardia SF
FS-EN ISO
O/IEC 170
025:2005 ja/tai
j
SFS
S-EN ISO 15189:20
013
sove
ellettava myös näytte
eenottoon, sisältäen myös yleisset laadunohjauksen
n ja
laadu
unvarmistu
uksen men
nettelytavat.
Labo
oratorion
näytteen
nottosuunnitelmassa
tai
m
muissa
näytteenotttodoku
umenteissa
a tulee hu
uomioida asiakkaan
a
erityisvaattimukset, näytteenotttopaikkkojen valinta, näyttteenottotiheys, näyttteen edusstavuus ja
a käytettävvät
menetelmät.
Näyttteenottomenettelyjen
n arviointiin sisältyy myös nääytteenottomenetelmien
valid
dointimenetttely (riskie
en ja kriittisten tekijö
öiden tunnnistaminen, häiriötekijät
jne.) sekä näyttteenottoprrosessin jä
äljitettävyys
s.
Resu
urssit, näy
ytteenottoh
henkilökunnan pätev
vyys, koul utus ja ammattitaid
don
ylläp
pito, näytte
eenottoon kkäytettävät laitteet sekä
s
mahddollisten alihankkijoid
den
käytttö kuuluvatt myös arvvioinnin piirriin.
Näyttteenoton teknistä
t
su
uoritusta arvioidaan kiinnittämä
k
ällä erityise
esti huomio
ota
näyttteenoton soveltuvuu
uteen valittuun tes
stausmeneetelmään, menetelm
män
sove
eltuvuuteen
n näytema
atriisiin nähden, hen
nkilökunnann ammattiitaitoon se
ekä
kykyyyn havainn
noida ja ha
allita poikk
keamatilanteita, laitteeiden toimintakykyyn
n ja
tietojjen tallenta
amiseen.
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