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AKKREDITOINTI

• On pätevyyden arviointia

• kolmannen osapuolen tekemä riippumaton arviointi

• Perustuu kansainvälisiin kriteereihin

• On menettelytapa, jonka avulla toimielimen pätevyys 
ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan 
luotettavasti todeta.

• On vapaaehtoista
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Vertaisarviointi

ISO/IEC 17011

EU-asetus 765/2008

Testauslaboratorion 

akkreditointi

ISO/IEC 17025

Kansainvälinen akkreditointi

IAF, ILAC, EA

Kansallinen 

Akkreditointiorganisaatio 

(NAB),

Suomessa FINAS

Testauslaboratorio



AKKREDITOINTI

• European Co-operation for Accreditation (EA), 
www.european-accreditation.org

• International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC), www.ilac.org

• International Accreditation Forum Inc. (IAF) www.iaf.nu

• ISO/IEC 17011:2017 Conformity assessment. 
Requirements for accreditation bodies accrediting 
conformity assessment bodies

• REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
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TUNNUSTAMISSOPIMUKSET

• EA MLA (EA Multilateral Agreement)

• MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement)

• Toisessa maassa toimiva yritys tai viranomainen voi 
kansainvälisiä sopimuksia hyödyntämällä varmistua FINASin
akkreditoinnin tunnustamisesta omassa maassaan ja 
vastaavasti suomalaiset yritykset tai viranomaiset voivat 
varmistua toisessa maassa myönnetyn akkreditoinnin 
hyväksyttävyydestä Suomessa.
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• FINAS hyväksyy vastavuoroisesti muiden sopimuksen 
allekirjoittaneiden akkreditointielinten akkreditointijärjestelmän 

• Kansainvälisiin sopimuksiin perustuvan hyväksymisen 
edellytyksenä on, että akkreditoitu toimija on viitannut 
antamissaan tuloksissa sopimuksiin kuuluvan 
akkreditointielimen myöntämään akkreditointiin

• ‘Accredited once, accepted everywhere’ 
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Kuinka varmistua testin hyväksyttävyydestä

✓ Tarkista, että analyysitodistuksessa tai seritifikaatissa on akkreditointitunnus tai 

sanallinen viittaus.

✓ Tarkista, että akkreditointitunnuksen kansallisella akkreditiointielimellä (NAB) on EA, 

ILAC tai IAF MLA tunnustamissopimus.

✓ Tarkista, että laboratoriolla on akkreditointi ja pätevyys myös tarvittavaan testiin.

✓ Tarkista, mitä standardia vasten testausta tehdään. Tarkista myös, että testauksessa

käytetyt standardit ja mentelmät ovat hyväksyttäviä omassa toiminnassa.

✓ Ongelmatilanteissa kysy FINASista apua.

1
Check that there is an accreditation mark on the 

report or certificate.

Check that the accreditation mark is of a National 

Accreditation Body (NAB) signatory to the EA, 

ILAC or IAF MLA.
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Tulosten hyväksyttävyys

• Tiedot voimassa olevista kansainvälisistä sopimuksista 
voi tarkistaa:

• Olemalla yhteydessä oman maan akkreditointiorganisaatioon, 
Suomessa FINASiin. 

• Tai akkreditoinnin kansainvälisten järjestöjen (EA, ILAC, IAF) 
verkkosivuilta, joissa on julkaistu kansainvälisten MLA/MRA-
sopimusten osapuolet.
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ILAC MRA -akkreditointitunnus
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• FINAS on vuodesta 2014 lähtien kirjannut eurooppalaisen EA MLA –sopimuksen 

kaikkiin akkreditoituihin pätevyysalueisiin, joita sopimus koskee. Näissä 

pätevyysalueissa on teksti: FINAS kuuluu European co-operation for Accreditation

(EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen (EA MLA).

• FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimat testaus- ja kalibrointilaboratoriot, 

tarkastuslaitokset sekä vertailumittausjärjestäjät voivat kertoa toimintansa 

kuulumisesta kansainvälisen ILAC MRA -sopimuksen piiriin käyttämällä ILAC MRA -

akkreditointitunnusta. 

• ILAC MRA -akkreditointitunnuksen käyttöönotto edellyttää käyttöoikeussopimuksen 

solmimista FINAS-akkreditointipalvelun kanssa. ILAC MRA akkreditointitunnus on 

Suomessa rekisteröity tavaramerkki



Kiitos
suvi.hietamaki@finas.fi
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