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Mittausepävarmuuden tarve 
mikrobiologisessa laboratoriossa

Onko mittausepävarmuudelle käyttöä?
• Epävarmuustekijöiden tunnistaminen laboratoriossa
• Näytteenoton osuus kokonaismittausepävarmuudesta
• Menetelmän varmuus
• Luotettavat tulokset
• Varmuus raportoinnin yhteydessä raja-arvoja käytettäessä

• Milloin huomioidaan ja milloin ei?
• Tekninen mittausepävarmuus vs. kokonaisepävarmuus
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Asiakkaiden näkökulma

Haluavatko asiakkaat mittausepävarmuutta?
• Mittausepävarmuuden ymmärtämisen ongelma
• Asiakkaat voivat tulkita mittausepävarmuuden tarkkuuden 

mittariksi, mitä se ei kuitenkaan ole
• Käytännössä tulisi olla yhtenäiset mittausepävarmuudet eri 

laboratorioissa, jotta asiakas voisi vertailla laboratorioita
• Kuinka paljon mittausepävarmuutta kysytään?
• Suuret toimijat, elintarvikealan yritykset, kansainväliset ketjut
• Oikeuskäsittelyt, asumisterveys
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Mittausepävarmuus laboratorioissa

Ovatko mittausepävarmuudet vertailukelpoisia?
• Laboratorioilla on monia tapoja laskea 

mittausepävarmuutta
• Tulisiko tapa olla yhtenäinen vs. kemian mittausepävarmuus
• Asiakkailla enemmän kokemusta kemian 

mittausepävarmuudesta, joka on kuitenkin erilainen kuin 
mikrobiologian mittausepävarmuus
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Mittausepävarmuuden 
ilmoittaminen asiakkaalle

Tuleeko mittausepävarmuuden näkyä selosteessa?
• Nykyinen käytäntö riippuu laboratoriosta ja asiakkaasta
• Tulisiko asiakkaalle tuoda esiin millä menetelmällä 

mittausepävarmuus on laskettu?
• Missä yksiköissä mittausepävarmuus tulisi ilmoittaa?
• Jos mittausepävarmuus on matriisikohtainen, miten se 

voidaan kirjoittaa selosteeseen?
• Haaste tietojärjestelmille, kustannuskysymys
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Laskemisen ongelmia

Miten mittausepävarmuus lasketaan?
• Hylätäänkö vanhat keinot?
• ISO 19036 mukainen mittausepävarmuus matriisikohtainen, 

miten toimitaan käytännössä?
• Mikä on Finasin kanta? Tullaanko vaatimaan yhtenäistä 

tapaa laskea?
• Vesimikrobiologian mittausepävarmuus

• Lasketaanko ISO 29201 mukaan?
• Valinnaisia menettelytapoja monia
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