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Lainsäädäntö



EU:n valvonta-asetus 2017/625

• Artikla 100: kansallisten 
vertailulaboratorioiden (NRL) 
nimittäminen

• Artikla 100: NRL:n vaatimukset

• 101 artikla: Kansallisten 
vertailulaboratorioiden 
velvollisuudet ja tehtävät



101 artikla: Kansallisten vertailulaboratorioiden 
velvollisuudet ja tehtävät
• Toimittava yhteistyössä EURL:n kanssa, otettava osaa sen järjestämiin 

koulutuksiin ja laboratorioiden välisiin vertailutesteihin
• Koordinoitava virallisten laboratorioiden toimintaa analyysimenetelmien 

käytön yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi 
• Tarvittaessa vertailutestien järjestäminen virallisille laboratorioille 
• Virallisten laboratorioiden vertailunäytetutkimuksissa menestymisen 

seuranta ja toimivaltaisen viranomaisen informointi tästä
• EURL:ltä saadun tiedon jakaminen toimivaltaisille viranomaisille ja 

virallisille laboratorioille



101 artikla: Kansallisten vertailulaboratorioiden 
velvollisuudet ja tehtävät
• Tieteellinen ja tekninen apu toimivaltaisille viranomaisille monivuotisten 

kansallisten valvontasuunnitelmien ja –ohjelmien toteutuksessa
• Tarvittaessa validoitava reagensseja ja listattava vertailuaineiden ja 

reagenssien valmistajia ja toimittajia 
• Koulutuksen järjestäminen tarvittaessa virallisille laboratorioille

Photo by Louis Reed on 
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Kemian yksikön vastuualueet





Kemian yksikön vastuualueet
14 vertailulaboratorion aluetta 
(elintarvikkeet ja/tai rehut)
Osassa vastuualueita jaettu vastuu 
Tullilaboratorion kanssa
Mykotoksiinit ja kasvitoksiinit
Merelliset biotoksiinit
Metallit ja typpipitoiset yhdisteet
Jalostuksesta peräisin olevat 

vierasaineet
Lääkejäämät ja kielletyt aineet
GMOt
Rehujen lisäaineet
Pestisidit
Siipikarjan vesipitoisuus

https://www.ruokavirasto.fi/laboratori
opalvelut/vertailulaboratoriotoiminta/
analytiikka--alueet-ja-tehtavat/eu-and-
finnish-national-reference-
laboratories-for-feed-and-food/

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/vertailulaboratoriotoiminta/analytiikka--alueet-ja-tehtavat/eu-and-finnish-national-reference-laboratories-for-feed-and-food/


Laajennetut osa-alueet (02/2018 alkaen)
• Mykotoksiinit ja kasvitoksiinit (Ruokavirasto & Tullilaboratorio)
• Metallit ja typpipitoiset yhdisteet (Ruokavirasto & Tullilaboratorio)
• Jalostuksesta peräisin olevat vierasaineet (Ruokavirasto ja Tullilaboratorio) 
• Rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvät halogenoidut pysyvät orgaaniset 

yhdisteet (THL)



Jalostuksesta peräisin olevat vierasaineet 
(=prosessikontaminantit) esimerkkinä
• Aiemmin EU-RL keskittyi vain PAH-

yhdisteisiin, vuodesta 2018 alkaen myös 
muut prosessikontaminantit kuuluvat 
vastuualueelle.

• EU-RL on järjestänyt koulutusta ja/tai 
vertailumittauksia PAHien lisäksi  
akryyliamidille, furaanille ja MCPD- ja 
glysidyyliestereille

• Kemian yksikössä kehitetty menetelmät 
näille yhdisteille ja osallistuttu 
koulutuksiin sekä vertailumittauksiin



Jalostuksesta peräisin olevat vierasaineet 
(=prosessikontaminantit) esimerkkinä
• Haasteita NRL-laboratorioille: 
Kemiallisille menetelmille on harvoin standardimenetelmiä, jokaisella 

laboratoriolla voi olla oma menetelmä
Yhdisteet ja/tai matriisit ovat ehkä vieraita, joista ei ole kokemusta
Liuotinstandardien saatavuus voi olla haasteellista ja/tai ne voivat olla 

arvokkaita
Aikataulu menetelmän kehitykselle tai uuden matriisin testaamiselle voi 

olla tiukka



Jalostuksesta peräisin olevat vierasaineet 
(=prosessikontaminantit) esimerkkinä
• Edut NRL-laboratorioille:
EU-RL:n tuki menetelmänkehityksessä
Ajankohtainen tieto EU-RL:stä (esim. lainsäädäntö, menetelmät)
Vertailumittaukset saatavilla EU-RL:n kautta  
NRL-laboratorioiden verkosto
Vuosittaiset EU-RL/NRL –kokoukset
EURL ja NRL:t toimivat yhteistyössä, kun täytyy kehittää nopeasti 

menetelmä (hyväksymätön GMO, fibroniili)



Kemian yksikön NRL-tehtävät 
käytännössä



Kemian yksikön NRL-tehtävät

• Uutiskirje, jossa tiedotetaan mm. uudesta lainsäädännöstä, koulutuksesta, 
menetelmien päivityksestä sekä EU-vertailulaboratorion antamasta 
tiedosta

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/vertailulaboratoriotoiminta/
ajankohtaista-vertailulaboratoriotoiminnasta/
• Hyväksyttyjen laboratorioiden vertailumittaustulosten keräys ja raportointi
• Menetelmäneuvonta, koulutus ja lausunnot laboratorioiden menetelmistä
• Auditoinnit
• Neuvontaa vertailumittausjärjestäjän valinnassa

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/vertailulaboratoriotoiminta/ajankohtaista-vertailulaboratoriotoiminnasta/


Seleenin vertailututkimus, syksy 2017

• Kemian yksikössä järjestettiin ensimmäinen vertailututkimus seleenin 
pitoisuudesta kuivatussa lihanäytteessä

• Tutkimus liittyi Janne Järvisen pro graduun, jossa tutkittiin seleenin 
mittausta häiritseviä tekijöitä ICP-MS –tekniikassa (haasteellinen määrittää)

• Tutkimukseen osallistui 10 laboratoriota, joista 7 oli suomalaisia
• Kaikki tulokset olivat hyväksyttäviä (z<2), joten seleenianalytiikan 

osaaminen Suomessa hyvää
• Tuloksissa mielenkiintoista oli, että suurempaa törmäyskaasuvirtausta 

käyttäneet laboratoriot saivat hieman pienempiä seleenituloksia



Mirja Hokkanen
mirja.hokkanen@ruokavirasto.fi
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