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Luennon sisältö:
o

Kokemuksia ja toimintatapoja Oulun seudun ympäristötoimessa

o

Talous- ja uimavesinäytteenoton siirtäminen
viranomaiselta ulkopuoliselle asiantuntijalle.

o

Elintarvikenäytteenoton siirtäminen viranomaiselta
ulkopuoliselle asiantuntijalle.

TALOUS- JA UIMAVESINÄYTTEENOTTO 1
kokemuksia Oulun seudun ympäristötoimesta
o Viranomaisvalvonnan näytteenottoa siirretty laboratoriolle
vuodesta 2005
o Kirjallinen sopimus
o Laboratorio kuului ympäristötoimen organisaatioon eikä
näytteenottajan pätevyyttä erikseen nykyisellä tarkkuudella kirjattu
sopimuksessa vaan laboratorio saattoi käyttää näytteenottajana
henkilökuntaansa oman harkintansa mukaisesti.
o Käytäntö oli vakiintunut uima-allasvesien osalta sekä joidenkin
pienten vesiosuuskuntien osalta.
o Viranomainen laati näytteenotto-ohjelman/aikataulun ja laboratorio
toteutti sitä.
o Näytteenottoaikataulu kuukausi-/viikkokohtainen.

TALOUS- JA UIMAVESINÄYTTEENOTTO 2
kokemuksia Oulun seudun ympäristötoimesta
o Laboratorion yhtiöittämisen jälkeen sopimus tuli uusittavaksi.
o Samoihin aikoihin Valviran valvontaohje opasti määrittelemään
kunnan valvontasuunnitelmassa näytteenottajien pätevyys,
mikäli viranomaisnäytteidenottoa on ulkoistettu
o Valviran ohje: ’Talous‐ ja uimavesinäytteiden oton voi suorittaa
muukin kuin terveydensuojeluviranomainen. Kunnan
terveydensuojelu‐viranomaisen on kuitenkin varmistettava
näytteiden ottajan pätevyys. Näytteenottajan on tunnettava
vesinäytteenottoon liittyvät yleiset periaatteet.’
o Nykyinen käytäntö: valvontasuunnitelmaan on kirjattu
näytteenottajan pätevyysvaatimukset

TALOUS- JA UIMAVESINÄYTTEENOTTO 3
kokemuksia Oulun seudun ympäristötoimesta

•

Valvontasuunnitelmaan kirjatut näytteenottajan
pätevyysvaatimukset:

•

’Suositeltavinta olisi, että näytteenottajalla on
ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointi erikoistumisalana
talous- ja uimavedet,
mutta näytteenottajan pätevyys voidaan katsoa riittäväksi myös
silloin, kun toiminnanharjoittajan näytteenottajalla on voimassa
oleva ’vesityökortti’ (talous- tai uimavesi) ja riittävästi kokemusta
oman alansa näytteenotosta sekä mieluiten perehdytys sertifioinnin
suorittaneen henkilön toimesta........

•

TALOUS- JA UIMAVESINÄYTTEENOTTO 4
kokemuksia Oulun seudun ympäristötoimesta
......
Ulkopuolisen asiantuntijan (esim. laboratorio) pätevyys voidaan
katsoa riittäväksi silloin, kun näytteenottajalla on ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointi (erikoistumisalana talous- ja
uimavedet) tai laboratorioalan koulutus ja vähintään vuoden
kokemus vesianalytiikasta (siltä alalta, jonka näytteitä otetaan) sekä
mieluiten perehdytys henkilösertifioinnin suorittaneen henkilön
toimesta. Perehdytyksestä ja näytteenotto-ohjeista tulee olla
kirjalliset dokumentit, jotka on pyydettäessä esitettävä
terveydensuojeluviranomaiselle. Terveydensuojeluviranomainen voi
kontrolloida näytteenottajan pätevyyden sopivaksi katsomallaan
tavalla.’

TALOUS- JA UIMAVESINÄYTTEENOTTO 5
kokemuksia Oulun seudun ympäristötoimesta
o Pätevyyden ylläpito: henkilösertifiointi ja vesityökortti - pätevyyttä
tulee pitää yllä määräväliajoin ja henkiöistä pidetään rekisteriä
o Uimahallin vesityökortin omaava henkilö voi ottaa näytteitä –
viranomainen varmistaa vuosittain ainakin yhdellä näytteellä.
Vakiintunut käytäntö toistaiseksi muutamissa etäämmällä
sijaitsevissa halleissa.
o Vesilaitosten näytteenotto on mahdollista oman henkilökunnan
toimesta; pääsy laitoksiin ja kaivoille; kaivot kaukana
o Vesilaitos toimittaa vuosittain listan perehdytetyistä
näytteenottajista ja heidän lisä/perehdytyskoulutuksista

ELINTARVIKKENÄYTTEENOTTO 1

Elintarvikenäytteenoton siirtäminen ulkopuoliselle asiantuntijalle
o Valvontasuunnitelmassamme vuodelle 2016 lukee:
’Viranomaisnäytteitä elintarvikkeista voi valvontaviranomaisten lisäksi ottaa Eviran ohjeistuksen mukaan myös
laboratorio, jonka näytteenotto on laboratoriossa akkreditoitu
ja tästä on ilmoitettu EU-komissiolle.’
o Em. vaatimus Eviran aikaisempien kannanottojen mukaisesti.
o Toimivaltaa ei toistaiseksi ole kuitenkaan siirretty.

ELINTARVIKKENÄYTTEENOTTO 2

Elintarvikenäytteenoton siirtäminen ulkopuoliselle asiantuntijalle
o Näkemykseni on, että laboratoriolla tulisi olla
elintarvikenäytteenottomenetelmä/menetelmät akkreditoituna,
mikäli viranomaisnäytteenottoa aiotaan siirtää
o Tällöin pätevyysvaatimus olisi suunnilleen samassa linjassa Valviran
ohjeiden kanssa sillä poikkeuksella, että elintarvikkeille vaaditaan
menetelmän akkreditointi ja vesinäytteille henkilösertifiointi.
o Tällöin myös elintarvikenäytteenotossa olisi ulkopuolinen
pätevyydenarviointi eikä pätevyydenarviointi jäisi vain toimivaltaa
siirtävän viranomaisien tehtäväksi.
o Vältyttäisiin erilaisilta pätevyysvaatimuksilta eri kunnissa/alueilla.

ELINTARVIKKENÄYTTEENOTTO 3

Perustelut laboratorion menetelmäkohtaiselle akkreditoinnille
o Laboratoriolla varmastikin on noita Eviran ohjeluonnoksessa
mainittuja etuja; asiantuntemusta, välineitä, infrastruktuuri ja
pätevää henkilöstöä
o Ne eivät vielä tee laboratoriosta tai laboratorion henkilöstöstä
automaattisesti pätevää näytteenottajaa, jos laboratorio/henkilö ei
koskaan aiemmin ole elintarvikenäytteitä ottanut.
o Kokemustakin pitäisi olla; ei vain teoreettista tietoa.
o Tunteeko laboratorio näytteenottoon liittyvän elintarvikelainsäädännön ja sen vaatimukset, jos se ei ole aiemmin näytteenottoa
tehnyt?

ELINTARVIKKENÄYTTEENOTTO 4

o Mikäli laboratorio ei ole aikaisemmin elintarvikenäytteitä ottanut,
perehdytys tehtävään tulee saada jostakin muualta kuin laboratorion
omasta sisäisestä organisaatiosta.
o Kurssitus/koulutus olisi hyvä vaatia myös elintarvikepuolen
näytteenottajille
o Onko elintarvikenäytteenottoon pätevöittävää koulutusta
saatavilla/tarjolla?
o Pätevyyden ylläpito; kuinka kauan pätevyys säilyy, jos näytteenottoon
tulee katkos tai mitään lisä/kertauskoulutusta ei ole/ei vaadita. Myös
tämä seikka tulee menetelmien akkreditoinnilla varmistetuksi, silla
menetelmän akkreditointia akkreditointielin seuraa säännöllisesti
määräaikaistarkastuksillaan.

ELINTARVIKKENÄYTTEENOTTO 5

yksityishenkilölle asetettavat vaatimukset
•
•
•
•

Yksityishenkilön pätevyys tulee viranomaisen aina selvittää
erikseen
joitakin perusvaatimuksia toivottavasti Eviran ohjeeseenkin lisätään
Näytteenottajan on tunnettava ko. elintarvikenäytteenottoon
liittyvät yleiset periaatteet ja lainsäädännön vaatimukset.
Pätevyysvaatimuksena voisi olla soveltuva vähintään
ammattikorkeakoulutasoinen koulutus laboratorio-, elintarvike-,
biotekniikan tai muulta soveltuvalta alalta ja kokemusta
laboratoriotyöstä ja/tai näytteenotosta ko. näytteenottoalalta
vähintään vuoden ajalta.

