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Uudet ohjeet standardien muodossa
• Standardien tilanne syksyllä 2020
• Eri tahojen välinen työnjako validoinnissa
• Milloin tarvitaan validointia, milloin verifiointia?
• Mitä validointi pitää sisällään

• Voiko yksittäinen laboratorio tehdä?
• Mitä verifiointi pitää sisällään 

• Mitä laboratorion pitää tehdä?
• Miten toimitaan ei-validoitujen menetelmien ja elintarvikematriisien 

kanssa?
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Validoinnin ja verifioinnin käsite elintarvikemikrobiologiassa
• Validointi

• Vastaa kysymykseen: toimiiko menetelmä käytännössä? 
• Antaa todisteet että menetelmä sopii tiettyyn käyttötarkoitukseen, jonka validointikoe 

määrittää > antaa toimivuudelle kuvauksen (lukuarvoina)
• Sis. laboratorioiden välisen vertailututkimuksen (väh. 10 laboratoriota)

• Verifiointi 
• Toimiiko menetelmä laboratoriossani?
• Osoitetaan, että menetelmä toimii käyttäjällä kuten validointikokeessa määritettiin ja sopii 

käyttötarkoitukseensa 

• Perusaste (edeltää yllä mainittuja): Menetelmän käyttöönotto/”keksiminen”/perustaminen
• Käytettävissä mahd. tieteellisen julkaisun tuloksia > toimivuustieto voi puuttua
• Ennen varsinaista validointia hankitaan tietoa menetelmän toimivuudesta

> Sekaannusta syntyy, kun näitä kaikkia kutsutaan arkikielessä joskus validoinniksi
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Validointia ohjaavat standardit
• ISO 16140-1: Vocabulary (julkaistu 2016)
• ISO 16140-2: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods against a 

reference method (julkaistu 2016)
• ISO 16140-3: Protocol for the verification of reference and validated alternative 

methods implemented in a single laboratory (FDIS äänestys alkamassa, julkaisu vielä
2020 puolella)

• ISO 16140-4: Protocol for single-laboratory (in-house) method validation (julkaistu
2020) 

• ISO 16140-5: Protocol for factorial interlaboratory validation for nonproprietary 
methods (julkaistu 2020) 

• ISO 16140-6: Protocol for the validation of alternative (proprietary) methods for 
microbiological confirmation and typing procedures (julkaistu 2019) 

• ISO 17468: Technical requirements and guidance on establishment or revision of a 
standardized reference method (julkaistu 2016) 4



Standardisarjan ISO 16140 vaikutusalueet
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Standardin osa: Standardin vaikutusalue: Esimerkkejä käyttäjistä:

Validointiorganisaatio 
(reagenssivalmistaja)

laboratorioverkosto

käyttäjälaboratorio

käyttäjälaboratorio

Validointiorganisaatio 
(reagenssivalmistaja)



Mitä osaa käytän? – käyttäjälaboratorion näkökulma
lainsäädännössä edellytetään validointia
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Käyttö validoinnin 
alueen ulkopuolella 
(kuitenkin menetelmän 
käyttöalueella)

Menetelmä on validoitu
(ISO 16140-2 tai vastaava menettely)

Käyttö validoinnissa 
testatuille matriiseille

ISO 16140-3 mukainen
VERIFIOINTI

ISO 16140-4 mukainen
VALIDOINTI 
(voimassa vain tässä laboratoriossa)

Jos menetelmä ei olekaan validoitu? 
Käytössä siirtymäajan ohjeistus vuoden 2027 loppuun

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Lainsäädäntö edellyttää validointia: mk-asetuksen mukaiset tutkimukset ->vaihtoehtoiset menetelmätValvonta-asetus edellyttää käyttämään viranomaisvalvonnassa akkreditoituja menetelmiä ->validointi välttämätön



ISO 16140-2:2016 Validation of (alternative) methods 
• Verrataan vaihtoehtoisen menetelmän toimivuutta referenssimenetelmään

• Erilliset menettelytavat kvalitatiivisille ja kvantitatiivisille menetelmille

• Kaksiosainen: menetelmävertailututkimus ja laboratorioiden välinen 
vertailututkimus
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Kvalitatiivinen menetelmä Kvantitatiivinen menetelmä

Menetelmävertailu (Method comparison study)

• Sensitivity study
• RLOD study
• Inclusivity/exclusivity study

• Relative trueness study
• Accuracy profile study
• Inclusivity/exclusivity study

Laboratorioiden välinen vertailututkimus (Interlaboratory study, ILS)

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Menetelmävertailututkimuksessa asiantuntijalaboratorio testaa menetelmän toimivuutta mahdollisimman laajalla matriisivalikoimallaLaboratorioiden välisessä vertailututkimuksessa testataan menetelmän uusittavuutta yhdellä matriisilla



ISO 16140-4:2020 Method validation in a single laboratory
• Kuvaa validointimenettelyn yksittäiselle laboratorioille

• Validointi voimassa vain kyseisessä laboratoriossa

• Validointi voidaan tehdä vertailumenetelmää vasten (1. suositus)
• Validointi voidaan tehdä ilman vertailumenetelmää

• Kaksi vaihtoehtoista strategiaa:
• Faktoriaalinen tai perinteinen koeasetelma (ISO 16140-2 mukainen)
• Faktoriaalisessa vaihtelua faktoreihin (tekijä, elatusaine, välineet ,ym.) eri näytetyypeillä

• Työmäärä standardin ISO 16140-2 luokkaa

• Ohjeistaa myös kuinka yksittäinen laboratorio voi validoida vaihtoehtoisen 
varmistustestauksen (Liite G)
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kuvaa validointimenettelyn yksittäiselle laboratorioilleValidointi voimassa vain kyseisessä laboratoriossaMahdollista laajentaa muihin laboratorioihin tekemällä ISO 17468 mukainen ILSValidointi voidaan tehdä vertailumenetelmää vasten (1. suositus)Tällöin mahdollista käyttää luonnollisesti kontaminoituneita näytteitäValidointi voidaan myös tehdä ilman vertailumenetelmääKäytetään bakteerilisättyjä, tunnetun pitoisuuden näytteitäKaksi vaihtoehtoista strategiaa:Faktoriaalinen tai perinteinen koeasetelma (ISO 16140-2 mukainen)Faktoriaalisessa vaihtelua faktoreihin (tekijä, elatusaine, välineet ,ym.) eri näytetyypeilläFaktoreita valitaan minimissään 4 kplTyömäärä standardin ISO 16140-2 luokkaa, faktoriaalisella vaihtoehdolla hieman vähemmän Esim. Kvalitatiivisilla menetelmillä: vertailumenetelmää vasten verratessa 236-260 testiä, ilman vertailumenetelmää 336 – 460 testiä.Kvantitatiivisilla alkaen 128 – 215 testiä.



Elintarvikematriisit ryhmitellään ja jaetaan kategorioihin (ISO 16140 sarja)
– Raw milk and dairy products 
– Heat-processed milk and dairy products
– Raw meat and ready-to-cook meat products (except poultry)
– Ready-to-eat, ready-to-reheat meat products
– Raw poultry and ready-to-cook poultry products
– Ready-to-eat, ready-to-reheat poultry products
– Eggs and egg products (derivates)
– Raw and ready-to-cook fish and seafoods (unprocessed)
– Ready-to-eat, ready-to-reheat fishery products
– Fresh produce and fruits
– Processed fruits and vegetables
– Dried cereals, fruits, nuts, seeds and vegetables
– Infant formula and infant cereals
– Chocolate, bakery products and confectionary
– Multicomponent foods or meal components
– Pet food and animal feed
– Environmental samples (food or feed production)
– Primary production samples (PPS) 9

Kategoriat Tyypit (yht.  82)*

15 elintarvikekategoriaa 69 tyyppiä

3 muuta kategoriaa 13 tyyppiä

*Tuote-esimerkkejä yht. 98 kpl
Huom! Tuote-esimerkit ja jako tehty 
bakteeri(ryhmä)kohtaisesti, ei elintarvikemateriaali edellä



ISO 16140-3 Verifioinnin rakenne 
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Lähtötilanne: menetelmä laajasti validoitu elintarvikkeille ja kolmelle muulle kategorialle

Käyttöönottoverifiointi

Tuoteverifiointi



Menetelmän, validoinnin ja verifioinnin sovellus/vaikutusalueet
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Menetelmän sovellusalue

Menetelmä soveltuu:
• Ihmisen nautittavaksi 

tarkoitetuille tuotteille (15 
kategoriaa)

• Eläinten rehuille (1 
kategoria)

• Elintarvikkeiden tai 
rehujen tuotanto- tai 
käsittely-ympäristöstä 
otetuille näytteille (1 
kategoria)

• Alkutuotannon näytteille 
(1 kategoria) 

Validoinnin sovellusalue

Menetelmä on validoitu laajasti 
elintarvikematriisille (broad range of 
foods), sisältäen seuraavat kategoriat ja 
tuote-esimerkit:
• Lämpökäsitellyt maito ja 

maitotuotteet (pastöroitu maito)
• Raaka liha ja raakalihavalmisteet 

(jauheliha)
• Munat ja munavalmisteet 

(nestemäinen kokomuna)
• Suklaa, leipomotuotteet ja makeiset 

(vanilijatäyteleivonnainen)
• Valmiit ateriat ja aterian osat 

(jäähdytetty pastasalaatti)

Laboratorion verifioinnin sovellusalue

Verifiointi laajasti elintarvikematriisille (broad
range of foods), laboratorio valitsee 
käyttöönottoverifiointiin:
• Jauheliha (Raaka liha ja raakalihavalmisteet)
Laboratorio valitsee tuoteverifiointiin  (itselleen 
tarkoituksenmukaiset ja teknisesti haastavat 
matriisit):
• Sinihomejuusto (raakamaito ja 

maitotuotteet)
• Savukala (sellaisenaan syötävät kalatuotteet)
• Alfa-alfa (Tuoreet kasvikset ja hedelmät)
• Mustapippuri (kuivatut viljakasvit, hedelmät, 

pähkinät, siemenet ja kasvikset)
• Pizza (Valmiit ateriat ja aterian osat)



Esimerkki vaikutusalueista
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• Laboratorio valitsee verifiointiin aina itselleen tarkoituksenmukaisia ja  
tutkimuksen kannalta haastavia tuotteita, tietyin ehdoin:

• Jos validointi oli tehty vähintään viidelle elintarvikekategorialle (kuten 
edellisessä esimerkissä), sen voidaan väittää pätevän laajasti 
“elintarvikkeisiin”

• Antaa mahdollisuuden laboratoriolle valita tuotteet kaikista 15 
elintarvikekategoriasta (ei tarvitse olla samoja kategorioita ja tuotteita kuin 
alkuperäisessä validoinnissa)

• Jos validointi olisi tehty rajatummin (alle viisi luokkaa), menetelmän 
toimivuus on todennettu ainoastaan näille kategorioille ja laboratorion pitää 
valita verifiointiin itselleen tarkoituksenmukaisia tuotteita juuri näistä 
kategorioista



ISO  161410-3 verifioinnissa määritettävät parametrit
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Menetelmä Toimivuusparametri Käyttöönottoverifiointi Tuoteverifiointi

Kvalitatiivinen Arvioitu LOD50 (eLOD50)

Kvantitatiivinen

Sisäisen uusittavuuden 
keskihajonta (SiR) Ei sovelleta

Arvioitu harha-arvo (eBias) Ei sovelleta

LOD50 = Level of detection, toteamisraja/taso, jossa 50 % testeistä antaa positiivisen tuloksen

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Termiä ‘level of detection’ käytetään kvalitatiivisissa mikrobiologisissa menetelmissä, jossa rinnakkaisia näytteistä analysoidaan kolmella eri bakteerin pitoisuustasolla testattavissa matriiseissa. Positiiviset tulokset analysoidaan joka pitoisuustasolla (esim. 20%, 70% ja 100%) ja tulosten perusteella lasketaan taso, jossa 50% näytteistä oletaan antavan positiivisen tuloksen. Eroaa siis kemiallisesta “limit of detection” havaitsemisrajan käsitteestä, jonka ajatellaan olevan pienin analyytin pitoisuus, joka voidaan luotettavasti havaita (nollanäytteeseen suhteutettuna).



ISO  161410-3 verifioinnissa määritettävät parametrit
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Tapa Testiannoksen lisäystaso (bakteeriymppi) ja tarvittavat testiannosten määrät

9 x LOD50/ 
testiannos

3 x LOD50/ 
testiannos

1 x LOD50/ 
testiannos

3 – 5 pmy/ 
testiannos

Lisäämätön
näyte

Rinnakkaisten 
lkm

1 1 4 4 - 1 10

2 - 3 5 - 1 9

3 - - - 7 1 8

eLOD50 – kolme tapaa määrittää

Validointikokeen LOD50 , jonka perusteella lisäystaso valitaan,
saadaan validointikokeen raportista tai järjestäjältä

Kvalitatiiviset menetelmät

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Laboratorio valitsee itselleen sopivimman tavan kolmesta – kaikkia ei siis tehdä. Rinnakkaisten testiannosten määrä korkeintaan 10 kpl (vaatimus – laboratorio voi lisätä halutessaan suurempaa varmuutta kokeen lisäystasojen onnistumiseen kerralla)



ISO  161410-3 verifioinnissa määritettävät parametrit
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eLOD saadaan taulukosta
Esimerkki 
kolmen laimennoksen 
ymppikokeelle, tapa 1

Vaatimus: eLOD50 ≤ 4 x LOD50

Korkea lisäystaso Keskimmäinen lisäystaso Matalin lisäystaso Ei lisäystä eLOD50

= 18 pmy/testiannos = 6 pmy/testiannos = 2 pmy/testiannos pmy/testiannos
1/1 4/4 4/4 0/1 <2
1/1 4/4 3/4 0/1 = 1,0
1/1 4/4 2/4 0/1 = 1,4
1/1 4/4 1/4 0/1 = 2,0
1/1 4/4 0/4 0/1 = 3,0
1/1 3/4 4/4 0/1 = 1,4
1/1 3/4 3/4 0/1 = 2,0
1/1 3/4 2/4 0/1 = 2,6
1/1 3/4 1/4 0/1 = 3,4
1/1 3/4 0/4 0/1 = 4,6
1/1 2/4 4/4 0/1 = 2,2
1/1 2/4 3/4 0/1 = 3,0
1/1 2/4 2/4 0/1 = 3,8
1/1 2/4 1/4 0/1 = 5,2
1/1 2/4 0/4 0/1 = 7,4
1/1 1/4 4/4 0/1 *epäluotettava
1/1 1/4 3/4 0/1 = 4,2
1/1 1/4 2/4 0/1 = 5,6
1/1 1/4 1/4 0/1 = 8,0
1/1 1/4 0/4 0/1 = 12,6
1/1 0/4 4/4 0/1 *epäluotettava
1/1 0/4 3/4 0/1 = 6,0
1/1 0/4 2/4 0/1 = 8,6
1/1 0/4 1/4 0/1 = 13,4
1/1 0/4 0/4 0/1 = 28,0

*epäluotettava tulos, epätodennäköinen MPN yhdistelmä > tutkimus pitää uusia



ISO  161410-3 verifioinnissa määritettävät parametrit
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Menetelmä Toimivuusparametri Käyttöönottoverifiointi Tuoteverifiointi

Kvalitatiivinen Arvioitu LOD50 (eLOD50)

Kvantitatiivinen

Sisäisen uusittavuuden 
keskihajonta (SiR) Ei sovelleta

Arvioitu harha-arvo (eBias) Ei sovelleta

LOD50 = Level of detection, toteamisraja/taso, jossa 50 % testeistä antaa positiivisen tuloksen



ISO  161410-3 verifioinnissa määritettävät parametrit
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Käyttöönottoverifiointi:
Laboratorion sisäinen uusittavuus (SiR)
• Linkittyy ISO 19036:2019 

mittausepävarmuusstandardiin saman koeasetelman 
kautta (tekninen mittausepävarmuus)

Kvantitatiiviset menetelmät



ISO  161410-3 verifioinnissa määritettävät parametrit
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Tuote SR arvot validointikokeesta

Matala 
lisäystaso

Keskimmäinen 
lisäystaso

Korkea 
lisäystaso

Keskiarvo 
kolmesta 
lisäystasosta

kananmuna 0,32 0,50 0,48 0,43

raaka liha 0,28 0,36 0,57 0,40

rehu 0,18 0,17 0,20 0,18

pastöroitu maito 0,24 0,18 0,19 0,20

Tiramisu 0,22 0,28 0,13 0,21

Verifioinnissa saatua SiR arvoa verrataan validointikokeen pienimpään SR keskiarvoon 
(riippumatta mistä matriisista se on saatu) > tässä rehun 0,18

(Standardin esimerkissä) verifiointikokeessa on saatu SiR arvoksi 0,18. Vertailu tapahtuu:
Verifioinnin SiR (0,18) tulee olla ≤ 2 × SR (2 × 0,18) kuin validointikokeen pienin SR keskiarvo
Verifiointikokeen SIR (0,18) on < 0,36 (2 × 0,18)

> Menetelmä voidaan hyväksyä käyttöönottoverifioinnissa

Laboratorion sisäinen uusittavuus (SiR)



ISO  161410-3 verifioinnissa määritettävät parametrit
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Keskiarvotulos
log10 pmy/g tai ml

Lisätyn näytteen ja 
ymppisuspension
tulosten erotusLisätyn näytteen pitoisuus Ympin pitoisuus

Näyte 1, 
testiannos 1 2,06

(tulosten 1,87 ja 2,25 
keskiarvo)

2,17 0,11
Näyte 1, 
testiannos 2

Näyte 2, 
testiannos 1 3,11

(tulosten 3,16 ja 3,06 
keskiarvo)

3,05 0,06
Näyte 2, 
testiannos 2

Näyte 3, 
testiannos 1 3,99

(tulosten 3,93 ja 4,04 
keskiarvo)

4,29 0,30
Näyte 3, 
testiannos 2

Tuoteverifiointi: Arvioitu harha-arvo, eBias
Esimerkki yhdellä tuotteella, enterobakteerit keitetystä pastasta 
(laboratorion analysoimat tulokset yleensä välillä 102 pmy/g - 104 pmy/g): 

Vaatimus: eBias ≤ 0,5 log
 Menetelmä toimii oikein 
käyttäjälaboratoriossa
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• Jos hyväksymisrajoja ei saavuteta, tehdään juurisyyanalyysi:

• Selvitetään ainakin seuraavia seikkoja:
• Virheet laboratorion suorittamisessa (menetelmä)
• Virhe verifiointiprotokollassa, esim. bakteerin lisäystasossa
• Elintarviketuotteeseen liittyvät erityiset seikat: esim. erittäin haastava matriisi, joka 

olisi vaatinut suurempaa laimentamista alkususpensioon

• Ongelmatilanteissa standardi suosittelee tekemään verifioinnin rinnakkain kahdella 
validoidulla menetelmällä (vaihtoehtoinen ja vertailumenetelmä)

• Juurisyyanalyysin tuloksia kannattaa lisätä verifiointiraporttiin selittämään poikkeavia 
tuloksia

ISO  161410-3 verifioinnissa määritettävät parametrit

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Standardi suosittelee tekemään verifioinnin rinnakkain kahdella validoidulla menetelmällä (vaihtoehtoinen ja vertailumenetelmä)Selvittää että elintarviketuote toimii samalla tavoin laboratorion käsissä kahdella eri menetelmälläElintarviketuotteeseen liittyvät erityiset seikat: esim. erittäin haastava matriisi, joka olisi vaatinut suurempaa laimentamista alkususpensioonTutustukaa uusittuun ISO 6887 sarjaan näytteiden esikäsittelystä! Etenkin osa 4 sisältää paljon sekalaisia, haastaviakin tuotteita.



Varmistustestauksen validointi ja verifiointi

22

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Missä tilanteessa voi vaihtaa menetelmän varmistustestauksen verifioinnin kautta? Esimerkiksi laboratorio voi haluta vaihtaa viljelystandardin biokemiallisen varmistustestauksen ”helpompaan” validoituun menetelmään.



ISO 16140-6:2019 Validation for Confirmation methods

• Verrataan vaihtoehtoisen menetelmän toimivuutta referenssimenetelmään

• Sovelletaan varmistusmenetelmille 
• määritelmä: muuttaa alustavan/epäillyn tuloksen varmistetuksi tulokseksi
• lähtökohta esim. pesäke maljalla, joka päätyy varmistukseen

• Vaihtoehtoiselle varmistustestillä oltava kiinnekohta vertailumenetelmään
• Esim. testaus alkaa samalta selektiivimaljalta eristetystä pesäkkeestä
• Jos vertailumenetelmässä ei tällaista vaihetta (esim. bakteeria ei eristetä missään vaiheessa 

agarille) –varmistustestiä ei voi vaihtaa

• Validoinnin rakenne 
• Menetelmävertailututkimus: inklusiivisuus/eksklusiivisuus
• Laboratorioiden välinen vertailututkimus (ILS)
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Esimerkki: ELISA:n perustuva menetelmä on validoitu korvaamaan Salmonellan ISO 6579-1 menetelmän biokemiallisen varmistustestauksen. Validoinnissa XLD:tä, BGA:ta ja tiettyä kromogeenistä agaria (ISO 6579-1 mukaiset) on käytetty varmistustestauksen lähtöalustoina. Laboratorio voi käyttää ELISA-testiä vaihtoehtoisena varmistusmenetelmänä silloin kun he:käyttävät ISO 6579-1 viljelymenetelmää,Käyttävät ISO 16140-2 validoitua vaihtoehtoista menetelmää, jossa varmistus alkaa XLD:tä, BGA:lta, tai tältä kromogeeniselta agarilta tai vaihtoehtoisen menetelmän varmistuksessa viitataan ISO 6579-1:een.Jos varmistus alkaa laboratorion käyttämässä menetelmässä joltain muulta agarilta kuin edellä mainituilta (validoiduilta), tai testi perustuu varmistukseen, jossa bakteeria ei eristetä agarille – varmistustestiä ei voi vaihtaa 



ISO 16140-3 (liite E) verifiointi validoiduille varmistustesteille
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Testin 
tarkoitus

Testattavat 
kantamäärä

Testikannan kuvaus Odotettu 
tulos

Verifioitavan 
menetelmän tulos

Tulkinta

Inklusiivisuus 5 kpl

L. monocytogenes (serotyyppi 4b) 
humaanikanta, WDCM 00021

+ + Tulosten oltava 
yhdenmukaiset

L. monocytogenes (serotype 1/2a)
Eristetty marsusta, WDCM 00109

L. monocytogenes (genotyyppi IV)
Eristetty lihasta

L. monocytogenes (genotype II)
Eristetty meijerituotteesta

L. monocytogenes Oma eristys savukalasta

Eksklusiivisuus 5 kpl L. Innocua WDCM 00017 - - Tulosten oltava 
yhdenmukaisetL. ivanovii WDCM 00018

Bacillus cereus WDCM 00001*

Enterococcus faecalis WDCM 00009*

Staphylococcus aureus WDCM 00034*

Esimerkki: Laboratorio haluaa vaihtaa L. monocytogenes varmistuksessa biokemialliset testit PCR-testiin
> Verifioi kaupallisen validoidun PCR testin, jossa lähtömateriaali on pesäkkeitä ALOA agarilta

*Ei kasva ALOAlla, testataan ei-selektiiviseltä alustalta



Tunnistusmenetelmä vs. varmistusmenetelmä

• Validointimenettely suunnitteilla myös tunnistusmenetelmille
• Luonnos ISO 16140-7: Protocol for the validation of identification methods of 

microorganisms
• Itsenäinen tunnistus, ei vertailua toiseen menetelmään
• Esim. multiplex PCR, DNA sekvensointi tai massaspektrometrimenetelmä
• validointi perustuu tietovarantoon ja käytettyyn alustaan
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Siirtymäajan toimenpiteet 1/2
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• Siirtymäajan toimenpiteistä ohje  Transition period for the implementation of ISO 
16140-3  

• Käyttäjälaboratorio voi suorittaa verifioinnin ISO 16140-3 liitteen F ohjeiden mukaan 
ei-validoiduille vertailumenetelmille (sis. ISO ja CEN standardit) 31.12.2027 asti

• Perusperiaate: kuusi matriisia, käyttöönottoverifioinnin osuuden korvaa helppo matriisi
• Alkaen 1.1.2028, verifiointistandardia voi käyttää vain validoiduille menetelmille, 

joten vertailumenetelmien tulee olla validoituja ennen verifiointia
• Erityisohjeita tiettyihin tilanteisiin

• Laboratorion akkreditoinnin piirissä jo olevat menetelmät
• Ei tarvita ISO 16140-3 mukaista uudelleenverifiointia

• Laboratorion kannalta uudet menetelmät tai uudet matriisit
• Uudet menetelmät tulee verifoida ISO 16140-3 mukaisesti (alk. 2021)
• Uudet matriisit (pätevyysalueen laajennus) tulee verifioida ennen käyttöönottoa rutiinitestaukseen 

oltava mukana menetelmän sovellusalueessa ja validointialueessa (siirtymäajalla: jos validoitu)
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Erityisohjeita tiettyihin tilanteisiin
• Standardimenetelmä uusitaan sen jälkeen kun laboratorio on sisällyttänyt sen

akkreditointinsa piiriin
• Menetelmät jaetaan siirtymäajan toimenpiteissä kolmeen ryhmään:

a) Validoidut vertailumenetelmät
• Standardia uusiva ryhmä arvioi muutoksen vaikutuksen suuruuden, voi johtaa 

uudelleenverifiointiin

b) Ei-validoidut vertailumenetelmät
• Näitä menetelmiä voidaan verifioida ISO 16140-3 mukaisesti ainoastaan siirtymäajalla

c) Validoidut vaihtoehtoiset menetelmät
• Validointi/sertifiointiorganisaatio päättää validoinnin ja verifioinnin tarpeesta

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Validoidut vertailumenetelmätStandardia uusiva ryhmä arvioi muutoksen vaikutuksen suuruuden (julkaistaan standardin esipuheessa) > suuri muutos (jonka suuruus todennettu validointikokeessa) vaatii uudelleenverifioinninEi-validoidut vertailumenetelmätNäitä menetelmiä voidaan verifioida ISO 16140-3 mukaisesti ainoastaan siirtymäajallaValidoidut vaihtoehtoiset menetelmätValidointi/sertifiointiorganisaatio päättää validoinnin ja verifioinnin tarpeestaUudelleenvalidointiin voi johtaa seuraavat:Suuri tekninen muutos vertailumenetelmässä Suuri tekninen muutos standardeissa ISO 16140-2 tai ISO 16140-6Menetelmän sovellusalueen muutos (uudelleenverifiointi kohdistuisi vain muuttuneeseen osaan)Tekniset muutokset vaihtoehtoiseen menetelmään, jotka vaikuttavat menetelmän toimivuuteen



Kiitos!
Kysymyksiä?
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