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Muutoksia FINASin henkilöstössä 

• Uusia FINASlaisia

• Suunnittelija Satu Tauvo

• Laura Teräsrannan sijainen

• Pääarvioijat Reetta Riihiaho ja Katriina Luoma

• Aino Ahosilta palannut virkavapaalta

• Jääneet tai jäävät pois FINASista

• Katja Vahtikari

• Varpu Rantanen 

• Seppo Lehto

• Margareta Hägg

• Tuija Sinervo
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Ajankohtaista FINASissa 

• Arvioinnit tehtiin etänä keväällä 2020 ja suositus jatkuu vuoden 
loppuun
• TUKESin linjausten pohjalta

• Paikan päällä tehtäviä arviointeja tehdään harkinnan ja sopimuksen mukaan

• Kokemukset ovat olleet pääsääntöisesti hyviä; haasteet yhteyksissä

• Toiminnan seurantaa on tehty videon välityksellä

• Teams tai Skype-yhteyksillä

• Selostepohjiin on tehty parannuksia

• Otettu käyttöön sähköinen allekirjoitus

• Elintarvikkeet-matriisi pätevyysalueessa on jaettu viiteen alaryhmään ja 
huomioidaan syksyn arvioinneissa
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Muutoksia vaatimuksissa ja 
toiminnassa
• FINAS huomioi toiminnassaan ISO 17011:2017 

vaatimukset

• EA-evaluointiprosessi saatu päätökseen

• SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 vaatimusstandardin 
käyttöönotto loppusuoralla, siirtymäaika 
marraskuun loppuun 

• Biopankkitoiminnan akkreditointien käynnistäminen 
SFS-EN ISO 20387
• Yhteistyöpalaveri ollut kliinisten biopankkien kanssa

• Vuoden 2021 aikana valmius koulutukseen ja 
vastaanottaa hakemuksia 
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Muutoksia vaatimuksissa ja toiminnassa
• Päivittyneitä keskeisiä FINAS Vaatimuksia ja 

periaatteita:

• Vaatimus V1/2019 Akkreditointiin viittaamisen säännöt 

• FINAS A1 Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025 ja 
SFS-EN ISO 15189 mukaisen näytteenottotoiminnan 
arvioimiseksi

• FINAS A2 Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistus- ja 
vertailumittauskäytäntöjen arvioinnille 

• FINAS A3/2020 Mukautuvan pätevyysalueen akkreditoinnin 
periaatteet 

• FINAS A13/2019 Periaatteet riskiperusteiselle arvioinnille 

• Tiedote 10:ssä vaatimukset koottuna
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Päivittyneitä oppaita

• ILAC P10:07/2020 ILAC Policy on Traceability of Measurement 
Results 

• ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements 
of Conformity 

• EA-2/15 M:2019 EA requirements for the accreditation of flexible 
scopes 
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Arviointiteema 2020-2021

Arvioinnin kattavuus ja tulosten oikeellisuus

• Osaaminen vastaa akkreditoitua toimintaa

• Käytetyt menettelyt tuottavat luotettavaa tulosta

• Laadunvarmistuksen suunnitelmallisuus (arviointiperiaate A2)

• Tulosten oikeellisuuden seuranta lähtee tavoitteista, suunnittelusta ja 
toteutuksesta sekä tulosten hyödyntämisestä
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EA-vertaisarviointi ja sen vaikutus 
arviointeihin

• FINASin toimintaan kohdistunut EA:n vertaisarviointi 
oli marraskuussa 2019. 

• Vertaisarvioinnissa FINASin toimintaan kohdistui 
joitakin poikkeamia ja havaintoja
→ Tehdyt korjaavat toimenpiteet ovat muuttaneet 
menettelyjä ja toimintatapoja.
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• Poikkeamien korjaavien toimenpiteiden arviointi
• Korjaavana toimenpiteenä FINASin yhteenvetolomaketta on nyt täydennetty

→ syyanalyysin yhteyteen on lisätty "huomioiden poikkeaman laajuus tai 
vaikutus toimintaan" 

• EA:n vertaisarvioinnissa FINASin toimintaan kohdentui useampi 
poikkeama ja havainto liittyen akkreditointikauden suunnitteluun ja 
arvioinnin kattavuuden osoittamiseen
• Osoitusta kattavuudesta ei saatu 

• epäselvyyttä, mihin arviointi on kohdistunut

• Neljän vuoden suunnittelua tai kuvausta mitä arvioidaan, ei ollut riittävästi 
saatavilla

• Tietoa toiminnan seurannasta ei ollut saatavilla

• Mikrobiologisessa testauksessa kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä ei 
ole erotettu toisistaan 
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Toimintoalaexcel: kohteiden pätevyysalueet

• Korjaavana toimenpiteenä 
pätevyysalueiden ryhmittely on aloitettu
• Ryhmiä hyödynnetään sekä kattavuuden 

varmistamisessa että akkreditointikauden 
suunnittelussa.

• Ryhmittelyä hyödynnetään myös 
teknisten arvioijien pätevyyden ja 
arviointisopimuksen (AQ-päätös) 
toimialueen kohdalla.
• teknisten arvioijien toimialueet 

peilautuisivat käytettäviin pätevyysalueen 
ryhmittelyihin.
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Kiitos!
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