
Akkreditointi vai sertifiointi? 
Seitsemän usein esitettyä kysymystä 
akkreditoinnista

/ SOVELLUSKUVAUS

1. Mitä laboratorion 
akkreditointi tarkoittaa? 
Akkreditointi on ulkopuolisen 
virallisen tahon antama muodollinen 
tunnustus laboratorion pätevyydestä 
toimia määriteltyjen standardien 
mukaisesti, sekä suorittaa tiettyjä 
tehtäviä, joiden on määritelty kuuluvan
akkreditoinnin piiriin. Akkreditointi-
prosessissa arvioidaan laboratorion
hallinta- ja laatujärjestelmiä sekä 
laboratorion teknistä pätevyyttä 
suorittaa määriteltyjä tehtäviä. 

Tärkein kalibrointi- ja testauslabora-
torioiden akkreditoinnissa 
maailmanlaajuisesti käytettävä 
standardi on ISO/IEC 17025: 
Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden 
pätevyys. Yleiset vaatimukset.

2. Miten akkreditointi 
eroaa sertifioinnista?
Akkreditointi ja sertifiointi ovat eri 
asioita, vaikka ne molemmat liittyvät 
laadunhallintajärjestelmiin ja niitä 
saatetaan joskus käyttää toistensa 
synonyymeinä.

Akkreditointi tarkoittaa ulkopuolisen 
virallisen tahon antamaa muodollista
tunnustusta siitä, että laboratorio
käyttää riittävää laadunhallinta-
järjestelmää ja voi suorittaa 
akkreditoinnin laajuuteen kuuluvia 
tehtäviä asianmukaisella tavalla. 

Sertifiointi on ulkopuolisen tahon 
myöntämä kirjallinen todistus siitä, 
että tuote, hallintajärjestelmä tai 
henkilöstö täyttää tietyt vaatimukset.

3. Mitä akkreditointielimet 
ovat? 
Maailmanlaajuisesti toimii monia eri
tahoja, jotka tarjoavat akkreditointi-
palveluja. Yleensä akkreditointielimet 
ovat solmineet monenkeskeisiä 
tunnustamissopimuksia. 
Vaihtoehtoisesti ne osallistuvat 
kansainvälisten organisaatioiden, 
kuten International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC), 
International Accreditation Forum 
Inc. (IAF) tai Eurooppalaisten 
akkreditointielinten yhteistyöjärjestö 
(EA), koordinoimiin tunnustamis-

järjestelyihin. Nämä järjestelyt 
vähentävät akkreditoitujen 
laboratorioiden tarvetta hankkia 
akkreditointi useissa maissa. 

4. Miten akkreditointi 
hankitaan ja miten sitä 
ylläpidetään?
Akkreditointi voidaan myöntää, kun
arvioija tai arviointiryhmä on 
auditoinut laboratorion laatu- ja 
hallintajärjestelmät. Arvioijat ovat
tyypillisesti kalibrointialan asian- 
tuntijoita tai kansallisten labora-
torioiden edustajia. He tarkastavat 
lisäksi laboratorion teknisen 
pätevyyden suorittaa akkreditoinnin 
laajuuteen kuuluvia mittauksia. 

Akkreditoinnin ylläpito edellyttää
laboratorion säännöllistä uudelleen-
arviointia, jossa akkreditointielin 
tarkastaa laboratorion vaatimusten-
mukaisuuden ja toiminnan tason 
jatkuvuuden.



5. Miten jäljitettävä 
kalibrointi eroaa 
akkreditoidusta 
kalibroinnista? 
Jäljitettävyys tarkoittaa, että  
mittaustuloksia voidaan vertailla 
katkeamattomassa ketjussa joko 
kansallisiin tai kansainvälisiin 
referensseihin.

Akkreditointi tarkoittaa, että 
akkreditointielin on hyväksynyt 
kalibrointipalvelun tarjoajan 
toiminnan. Akkreditoitavan 
laboratorion täytyy osoittaa 
mittaustensa jäljitettävyys  
suhteessa kansalliseen tai 
kansainväliseen standardiin. 

6. Milloin akkreditoitua 
kalibrointia tarvitaan? 
Akkreditoitua kalibrointia tarvitaan 
tyypillisesti silloin, kun edellytetään 
muodollista kolmannen osapuolen 
tunnustusta, esimerkiksi kun laitteita 
käytetään referenssistandardeina 
tai kun niiden täytyy täyttää 
viranomaisten asettamat vaatimukset. 

Akkreditointi antaa asiakkaalle 
takuun palvelun laadusta, sillä se 
on ulkopuolisen arviointielimen 
myöntämä tunnustus laboratorion 
teknisestä pätevyydestä. 

Vaisala on jo kauan kehittänyt 
järjestelmällisesti mittaus- ja 
kalibrointijärjestelmiään. Jo yhtiön 
alkuaikoina valmistetut tuotantolaitteet 
ja niihin liittyvät mittaustekniikat olivat 
ulkopuolisen tahon tarkastamia.

Vuonna 1978 Vaisalan toimitusjohtaja 
Yrjö Toivola oivalsi, mikä etu 
voidaan saavuttaa kokoamalla 
kaikki hankitut referenssit yhteen. 
Suuren investoinnin myötä Helsinkiin 
perustettiin uusinta tekniikkaa 
hyödyntävä Mittanormaalilaboratorio, 
joka sai akkreditoinnin vuonna 

1983. Se on Suomen ensimmäisiä 
laboratorioita, joka haki kolmannen 
osapuolen tunnustusta laboratorioiden 
akkreditointijärjestelmän perustamisen 
jälkeen.

Mittanormaalilaboratorio on merkittävä 
osa Vaisalan menestystä. Se on auttanut 
Vaisalaa ylläpitämään ja parantamaan 
tuotteidensa jäljitettävyyttä ja 
tarkkuutta. Laboratorio tarjoaa myös 
ainutlaatuisia mahdollisuuksia kehittää 
äärimmäisen tarkkoja ja luotettavia 
mittalaitteita ja -järjestelmiä, joihin 
Vaisalan nykyinen tarjonta perustuu. 

Vuonna 2001 Vaisala alkoi tarjota 
akkreditoituja kalibrointipalveluita 
tietyille kosteuden, lämpötilan ja 
paineen mittalaitteille. Tarjontaan on 
sittemmin lisätty kastepistemittaus, 
ja liiketoimintaa on laajennettu 
viiteen akkreditoituun laboratorioon 
ympäri maailmaa. Akkreditoidussa 
laboratoriossa kalibroituja tuotteita 
ja akkreditoitua kalibrointipalvelua 
tarvitsevia asiakkaita on monilla eri 
toimialoilla, mutta heille kaikille on 
yhteistä tarkat laatuvaatimukset. Vaisala 
vastaa ylpeänä tähän tarpeeseen.

Vaisalan akkreditoidut laboratoriot

7. Kuka tarjoaa 
akkreditoituja 
kalibrointipalveluita? 
Akkreditoituja laboratorioita on 
ympäri maailmaa. Vaisalalla on 
viisi akkreditoitua laboratoriota 
mittalaitteiden kalibrointeihin. 
Tärkeimmät kansainväliset 
akkreditointiorganisaatiot ovat 
tunnustaneet laboratorioidemme 
pätevyyden. Palvelemme 
asiakkaitamme eri puolilla maailmaa 
seuraavissa toimipaikoissamme:

- Helsinki, Suomi

-  Tokio, Japani

-  Boston, Yhdysvallat

-  Vancouver, Kanada

-  São Paulo, Brasilia

Lue lisää Vaisalan tarjoamista 
kalibrointipalveluista: 
www.vaisala.fi/kalibrointi

Ota yhteyttä tästä  
www.vaisala.com/requestinfo
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