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Näytteen taustatietojen merkitys
Valtakunnallinen taso

• Varmistetaan näytteiden oikeudellinen, tieteellinen ja tekninen pätevyys 
(EU 2017/625 34 art)

• Tulos taustatietoineen on hyödynnettävissä valvonnan suunnitteluun
• Esim. valvontaprojektit, valvontaohjelmien kehittäminen, lainsäädännön 

kehittäminen
• Tulosten perusteella voidaan arvioida esimerkiksi kemiallisten kontaminanttien 

saantia erilaisista elintarvikkeista tai patogeenien esiintyvyyttä elintarvikkeissa
• Tulosten hyödyntämiseksi tällaisiin tarkoituksiin on esimerkiksi näytemateriaalin 

tarkka kuvaaminen (foodex2) välttämätöntä



Näytteen taustatietojen merkitys
Paikallinen taso
• Oikean menetelmän valinta näytteen käsittelyyn ja itse määritykseen

• Minkä tiedon perusteella valitaan menetelmä - asiakas, näytemateriaali, näytteenoton syy?

• Tulosta voidaan luotettavasti tulkita ja verrata raja-arvoihin
• Esim. listeriaa löytyy sellaisenaan syötävästä elintarvikkeesta

• → tulos viittaa lainsäädännön vastaiseen elintarvikkeeseen (EY 2073/2005)
• → tulos viittaa terveysvaaraan (Vna 152/2015)

• Näytetietojen perusteella laboratorio tunnistaa siihen liittyvät velvoitteet
• Esimerkiksi ilmoitusvelvollisuus toimijalle/viranomaiselle viivytyksettä suullisesti
• Ilmoitettavat tiedot: näyte, näytteenottopaikka ja -pvm, tutkimuksen aloittamisen 

pvm (Vna 152/2015)
• Näytteen ja mikrobikannan säilyttäminen ja lähetys vertailulaboratorioon (Vna 

152/2015)



Juridiselta kannalta tärkeät tiedot
• Sopimuksen syntyminen asiakkaan ja laboratorion välillä

• Onko kyseessä tilaus (=sopimus syntyy), jos lähete on käsin kirjattu 
ruutupaperi ilman allekirjoitusta?

• Lähetteessä viittaus sopimusehtoihin, jotka allekirjoituksella hyväksytään?
• Laboratorio voi palvella asiakasta hyvin olemalla hänen oikeuksistaan 

tietoinen, esim.
• Toimijalla mahdollisuus tarvittaessa kyseenalaistaa näytteenotto tai 

laboratoriotutkimus lähetteen tietojen tai siltä puuttuvien tietojen perusteella 
→ viranomaislähetteen tietojen oikeellisuus ja riittävyys (esim. erätunnus)

• Toimijan läsnäolo näytteenottotilanteessa (allekirjoitukset)
• Viranomainen voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos toimijalle koituu 

kustannuksia eikä viranomainen voi lähetteen tietojen perusteella osoittaa 
noudattaneensa näytteenotossa lainsäädäntöä



Jatkotutkimuksia varten tarvittavat tiedot

• Millaisesta tuotteesta bakteerikanta on eristetty? 
• Mahdollisimman tarkka kuvaus (lohi -> vakuumipakattu, graavattu merilohi)

• Koska tutkimus on tehty + parasta ennen/viimeinen käyttöpäivä
• Vertaaminen potilashaastatteluihin: onko potilas voinut syödä tuotetta?

• Valmistusmaa
• Epidemiaselvitys muuttuu radikaalisti, jos tuotetta on myyty myös muualla 

kuin Suomessa
• Tuotteen valmistaja, valmistuttaja ja myyntiketju

• Epidemiaselvityksessä jokainen kirjain/numero eränumerossa on oleellinen



https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/22-02-2018-RRA-Listeria-Finland.pdf
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Näytteenotto osana akkreditointia, vaatimukset näytteenotolle ja dokumentaatiolle

• 7.3 Näytteenotto (EN)

7.3.1 Laboratorion on laadittava näytteenottoa koskeva suunnitelma ja menetelmä, kun se suorittaa aineiden, materiaalien tai tuotteiden näytteenottoa 
sitä seuraavaa testausta tai kalibrointia varten. Näytteenottomenetelmässä on tunnistettava tekijät, joita on valvottava näytteenottoa seuraavien testaus-
ja kalibrointitulosten oikeellisuuden varmistamiseksi. Näytteenottosuunnitelman ja näytteenottomenetelmän on oltava saatavilla näytteenottopaikalla. 
Näytteenottosuunnitelmien on tarvittaessa perustuttava soveltuviin tilastollisiin menetelmiin.

7.3.2 Näytteenottomenetelmässä on kuvattava

a) näytteiden tai näytteenottopaikkojen valinta

b) näytteenottosuunnitelma

c) aine-, materiaali- ja tuotenäytteiden esikäsittely ja käsittely testausta ja kalibrointia varten.

HUOM. Kun näyte vastaanotetaan laboratoriossa, sitä voidaan joutua lisäkäsittelemään kohdan 7.4 mukaisesti.

• 7.3.3 Laboratorion on säilytettävä tallenteita näytteenottotiedoista osana testausta ja kalibrointia. Näiden

• tallenteiden on sisällettävä tarpeen mukaan

a) viittaus käytettyyn näytteenottomenetelmään

b) näytteenoton päivämäärä ja kellonaika

c) tiedot, joilla yksilöidään ja kuvaillaan näyte (esim. numero, määrä, nimi)

d) näytteenoton suorittanut näytteenottaja

e) käytettyjen laitteistojen yksilöinti

f) ympäristö- ja kuljetusolosuhteet

g) kaaviot tai muut vastaavat tavat yksilöidä näytteenottopaikka, kun se on tarpeen

h) näytteenonttomenetelmää tai -suunnitelmaa koskevat poikkeamat, lisäykset tai rajaukset.
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7.4 Testattavien tai kalibroitavien kohteiden käsittely (EN)
7.4.1 Laboratoriolla on oltava menettelytapa testaus- ja kalibrointikohteiden kuljettamiselle, 
vastaanottamiselle, käsittelylle, suojaamiselle, varastoinnille, säilyttämiselle ja hävittämiselle tai 
palauttamiselle, mukaan lukien kaikki tarvittavat toimenpiteet testaus- tai kalibrointikohteen 
muuttumattomuuden suojaamiseksi sekä laboratorion ja asiakkaan etujen suojaamiseksi. 
Varotoimilla on vältettävä kohteen turmeltuminen, kontaminoituminen, häviäminen tai 
vaurioituminen käsittelyn, kuljettamisen, varastoinnin ja testaukseen tai kalibrointiin valmistelun 
aikana. Kohteen mukana tulleita käsittelyohjeita on noudatettava.
7.4.2 Laboratoriolla on oltava järjestelmä testaus- ja kalibrointikohteiden yksiselitteiseen 
tunnistamiseen. Kohteiden on oltava tunnistettavissa koko sen ajan, kun ne ovat laboratorion 
vastuulla. Järjestelmän on varmistettava, ettei kohteiden tai niihin liittyvien tallenteiden tai muiden 
asiakirjojen sekaantuminen ole mahdollista. Järjestelmän on mahdollistettava kohderyhmien 
luokittelu, jos se on tarkoituksenmukaista sekä kohteiden kuljettaminen laboratoriossa ja 
laboratoriosta.
7.4.3 Testattavia tai kalibroitavia kohteita vastaanotettaessa on kirjattava poikkeamat määritellyistä 
olosuhteista. Epäiltäessä kohteen soveltuvuutta testaukseen tai kalibrointiin tai kun kohde ei ole 
annetun kuvauksen mukainen, laboratorion on neuvoteltava asiakkaan kanssa lisäohjeista ennen 
työn jatkamista. Tällaiset keskustelut on kirjattava. Kun asiakas vaatii, että määritellyistä olosuhteista 
poikkeava kohde testataan tai kalibroidaan, laboratorion on liitettävä raporttiin vastuuvapauslauseke, 
jossa kerrotaan, mihin tuloksiin poikkeama voi vaikuttaa. 
7.4.4 Kun kohteita pitää säilyttää tai vakioida erityisissä ympäristöolosuhteissa, tällaisia olosuhteita 
on ylläpidettävä ja seurattava, ja niitä koskevat tiedot on kirjattava.
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Raportoinnin vaatimukset
7.8.2.1 Kunkin raportin on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot ja näin minimoitava väärinymmärrysten tai väärinkäyttöjen mahdollisuus, ellei 
laboratoriolla ole pätevää syytä rajata jotain tietoja pois:

a) otsikko (esim. ”Testausseloste”, ”Kalibrointitodistus” tai ”Näytteenottoraportti”)

b) laboratorion nimi ja osoite

c) laboratoriotoimintojen suorittamispaikka, myös kun ne on suoritettu asiakkaan toimitiloissa tai laboratorion pysyvien toimitilojen ulkopuolella tai 
tilapäisessä tai liikkuvassa toimitilassa

d) yksikäsitteinen tunniste, jolla kaikki raportin osat tunnistetaan osaksi kokonaisraporttia, sekä selkeä merkintä raportin päättymisestä

e) asiakkaan nimi ja yhteystiedot

f) käytetyn menetelmän yksilöinti

g) kohteen kuvaus ja yksiselitteinen tunniste sekä tarvittaessa maininta kohteen kunnosta

h) testaus- tai kalibrointikohteen vastaanottopäivä sekä näytteenottopäivä, jos sillä on merkittävä vaikutus tulosten oikeellisuuteen ja soveltamiseen

i) testauksen, kalibroinnin tai näytteenoton päivämäärä(t)

j) raportin päivämäärä

k) viittaus laboratorion tai muun toimielimen käyttämään näytteenottosuunnitelmaan ja -menetelmään, jos nämä tiedot ovat oleellisia tulosten 
oikeellisuuden ja soveltamisen kannalta

l) toteamus siitä, että tulokset koskevat vain testattuja, kalibroituja tai näytteenoton kohteina olleita kohteita

m) tulokset sekä tarvittaessa mittayksiköt

n) menetelmään tehdyt lisäykset, poikkeamat tai rajaukset

o) raportin vahvistaneiden henkilöiden tunnistetiedot

p) selkeä merkintä, jos tulokset ovat peräisin ulkoiselta toimittajalta.
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