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Elintarvikematriisit ja mukautuva 
pätevyysalue
FINAS ja Ruokavirasto päätyivät yhteistyössä seuraaviin viiteen alaryhmään:
• Yhdistelmäelintarvikkeet
• Kasvikset, hedelmät, marjat ja viljat ja niistä tehdyt 

valmisteet
• Maito ja niistä tehdyt 

valmisteet
• Kala ja äyriäiset ja niistä tehdyt 

valmisteet
• Lihat ja munat ja niistä tehdyt valmisteet

• Kun pätevyysalueessa on testattavana materiaalina elintarvikkeet, kyseessä on 
mukautuva pätevyysalue
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Missä matriiseissa on ollut erityisiä haasteita 
luokittelussa?



Onko yhdistelmäelintarvikkeet helppo 
tunnistaa ja luokitella?



Mukautuvan pätevyysalueen käyttö
• Akkreditoidulla toimijalla voi olla myös ns. mukautuva pätevyysalue (flexible scope), jossa 

pätevyysalue on esitetty ylemmällä tasolla 

• Mukautuva pätevyysalue antaa toimijalle mahdollisuuden tehdä pätevyysalueessa 
määriteltyyn osa-alueeseen muutoksia ilman etukäteisarviointia

• Tehdyt muutokset arvioidaan jälkikäteen arviointikäyntien yhteydessä

• Ei salli millään akkreditoinnin osa-alueella täysin uusien menettelyjen käyttöönottoa
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Edellytykset mukautuvalle 
pätevyysalueelle (FINAS A3 2020)
Mukautuva pätevyysalue edellyttää toimijalta 
• suunnitelmallista toimintaa ja hyvin toimivaa johtamisjärjestelmää, jossa on huomioitu myös 

mukautuva pätevyysalue 
• kuvausta mukautuvan pätevyysalueen periaatteista ja niistä toiminnoista, jotka kuuluvat 

mukautuvaan pätevyysalueeseen 
• johdon sitoutumista ja varmistamista riittävistä resursseista 
• henkilökunnan vastuiden ja valtuuksien määrittämistä myös mukautuvan pätevyysalueen 

osalta 

• järjestelmällisiä menettelyjä henkilökunnan pätevyyden varmistamiseen sekä 
asiantuntemuksen ja ammattitaidon ylläpitoon huomioiden alan kansalliset ja kansainväliset 
vaatimukset ja kehitystoiminta 

• toimivia menettelyjä tunnistaa toiminnan riskitekijöitä 
• tehokkaita, jokapäiväisesti toimivia ja läpinäkyviä käyttöönottomenettelyjä (validointi-

/verifiointimenettelyjä) 
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Edellytykset mukautuvalle 
pätevyysalueelle (FINAS A3 2020)
Mukautuva pätevyysalue edellyttää toimijalta 

• kattavia ja toimintaan soveltuvia laadunvarmistusmenettelyjä, joiden tehokkuutta 
seurataan systemaattisesti. Laboratoriotoiminnassa on huomioitava FINASin
arviointiperiaate A2. 

• ajantasaista listausta mukautuvaan pätevyysalueeseen sisältyvistä toiminnoista vastaten 
tiedoiltaan yksilöityä pätevyysaluetta. 

• asiantuntevasti toteutettuja auditointeja, joissa on huomioitu myös mukautuvan 
pätevyysalueen kattama toiminta. 

• toiminnan luonteesta noussut tarve päivittää pätevyysaluetta myös arviointikäyntien välillä 
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Mitä kokemuksia teillä on mukautuvasta 
pätevyysalueesta Elintarvikkeet-matriisilla?



Onko laboratoriossanne tehty 
validointia/verifiointia viimeisen kahden vuoden 
sisällä?



Validointi/verifiointi elintarvikemikrobiologiassa 
– 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)

Kollaboratiivinen testaus validoinnin aikana 
vähentää testaustarvetta yksittäisessä laboratoriossa
(validoinnissa mukana olleille matriiseille)

ISO 16140-3 mukainen
VERIFIOINTI

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

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



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) 11

Kategoriat Tyypit (yht.  82)*

15 elintarvikekategoriaa 69 tyyppiä

3 muuta (alkutuotannon) 
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 käyttäjälaboratoriossa 
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Lähtötilanne: menetelmä laajasti validoitu elintarvikkeille ja kolmelle muulle kategorialle

Käyttöönottoverifiointi

Tuoteverifiointi
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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”. Laboratorio valitsee 
tällöin:

• Käyttöönottoverifiointiin yhden tuotteen, joka vastaa alkuperäisessä validoinnissa mukana ollutta
• Tuoteverifiointiin väh. 5kpl tuotteita kaikista 15 elintarvikekategoriasta (antaa joustoa: ei tarvitse olla 

samoja kategorioita ja tuotteita kuin alkuperäisessä validoinnissa)
• Laboratoriolle syntyy verifioinnin laajuus “elintarvikkeet” > linjaus akkreditointi vs. 

verifointi(standardi)?
• Lisäksi alkutuotannon lisäkategorioiden tuotteet tulee testata aina erikseen

• 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



Onko laboratoriossanne tehty 
validointia/verifiointia viimeisen kahden vuoden 
sisällä?



Minkälaisilla matriiseilla olette tehneet 
validointia/verifiointia?



Mitkä matriisiryhmät koet haasteeksi 
verifioinnin/validoinnin toteuttamisessa?



Kemia validointi: Mitä haasteita olette
kohdanneet matriisien valinnassa?



Mikrobiologia verifiointi: Mitä haasteita olette
kohdanneet matriisien valinnassa?
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