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BRC-STANDARDIIN SIIRTYMINEN FSSCJÄRJESTELMÄSTÄ Miten järjestelmät eroavat?
Millaisia vaatimuksia juuri sinun yrityksessäsi?
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BRC-STANDARDIIN SIIRTYMINEN FSSCJÄRJESTELMÄSTÄ Miten järjestelmät eroavat?
Millaisia vaatimuksia juuri sinun yrityksessäsi?
 Molemmat standardit ovat GFSI:n (The Global Food Safety Initiative) hyväksymiä
standardeja. FSSC 22000 ja BRC Global standard for food safety standardeissa
esitetyt vaatimukset ovat yleisellä tasolla samanlaisia ja pyrkivät samaan asiaan:
–
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> Ne vaativat asiantuntevasti toteutettua, säännöllisesti arvioitua sekä jatkuvaan parantamiseen
perustuvaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoa, joka pohjautuu HACCPjärjestelmään.

BRC-STANDARDIIN SIIRTYMINEN FSSCJÄRJESTELMÄSTÄ Miten järjestelmät eroavat?
Millaisia vaatimuksia juuri sinun yrityksessäsi?
 BRC standardi on prosessi- ja tuotesertifiointijärjestelmiä, jonka vaatimukset antavat
selkeitä ohjeita ja normeja toiminnalle.
 FSSC 22000 puolestaan huomioi koko elintarviketurvallisuusjärjestelmän tarjoten
viitekehyksen elintarviketurvallisuusjärjestelmän toteuttamiselle ja ylläpidolle jättäen
enemmän liikkumavaraa organisaatiolle. Täten yritys voi itse päättää kuinka
parhaiten kontrolloi omaa järjestelmäänsä.
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BRC-STANDARDIIN SIIRTYMINEN FSSCJÄRJESTELMÄSTÄ Miten järjestelmät eroavat?
Millaisia vaatimuksia juuri sinun yrityksessäsi?
 standardien rakenteet eroavat toisistaan. FSSC 22000 –elintarviketurvallisuuden
sertifiointijärjestelmä pohjautuu ISO 22000 –standardiin, mikä mahdollistaa
järjestelmän integraation muiden ISO-standardien kanssa. FSSC 22000 voidaan
auditoida esimerkiksi yhdessä standardien ISO 9001 kanssa. ISO 22000 asettamien
vaatimusten lisäksi FSSC 22000:een kuuluu tukiohjelmat elintarviketeollisuudelle
(ISO/TS 22002-1) ja FSSC:n asettamat lisävaatimukset (Additional requirements for
the food safety system, Part 1,Appendix IA). Nyt menossa versio 5 (julkaistu 7/2019)
 Muiden elintarviketurvallisuusstandardien rakenne ei vastaa ISO-standardeja. BRCstandardissa on pakollisten kohtien lisäksi vapaaehtoisia moduuleja, jotka voidaan
halutessa sisällyttää osaksi sertifioitavaa järjestelmää.
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BRC-STANDARDIIN SIIRTYMINEN FSSCJÄRJESTELMÄSTÄ Miten järjestelmät eroavat?
Millaisia vaatimuksia juuri sinun yrityksessäsi?


Poikkeamissa kolme tasoa molemmissa järjestelmissä



Critical Kriittinen poikkeama on kriittinen epäonnistuminen täyttää
elintarviketurvallisuuteen tai lainsäädännön vaatimustenmukaisuuteen liittyvä asia.



Major Vakava poikkeama: merkittävä epäonnistuminen täyttää standardin vaatimus tai
tilanne, joka on objektiivisten todisteiden perusteella synnyttänyt merkittävän epäilyksen
liittyen tuotteen vaatimustenmukaisuuteen.



Minor Lievä poikkeama: vaatimusta ei ole täysin täytetty, mutta objektiivisten todisteiden
perusteella tuotteen vaatimustenmukaisuutta ei tarvitse epäillä.



Ilmoitettu tai ilmoittamaton audit molemmissa järjestelmissä. Luokitus BRC:ssä
ilmoitetuissa AA-D tai ilmoittamattomissa AA+-D+



FSSC:ssä yirtys voi valita nyt kaikki auditit ilmoittamattomiksi, myös sertifikaatin
uudistuksen osalta.
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BRC-STANDARDIIN SIIRTYMINEN FSSCJÄRJESTELMÄSTÄ Miten järjestelmät eroavat?
Millaisia vaatimuksia juuri sinun yrityksessäsi?


BRC auditointien perusteella kirjoitetut eritasoiset poikkeamat on korjattava 28 päivän
kuluessa. Ilmoitettujen auditointien väli on yleisesti puolesta vuodesta vuoteen ja
auditoinnin kesto riippuu yrityksen toiminnan laajuudesta.



FSSC poikkeamat on korjattava myöa määrätyn ajan sisällä (lievät poikkeamat 3 kk
aikana ja vakavat poikkeamat 28 vrk:n aikana). Seuranta-auditoinnit tehdään vuosittain
ja ennen kolmen vuoden umpeutumista tehdään pidennetty auditointi sertifioinnin
uusimiseksi.
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BRC-STANDARDIIN SIIRTYMINEN FSSCJÄRJESTELMÄSTÄ Miten järjestelmät eroavat?
Millaisia vaatimuksia juuri sinun yrityksessäsi?


BRC on kiinteämmin kiinni tekemisessä ja toiminnassa



FSSC tarkastellaan paljon dokumentaation ja näytön kautta. Korostuu TACCP/VACCP ja
kirjaukset



Tarkastele toimintaympäristöäsi – mitä vaatimuksia BRC:ssä on esitetty, miten ne
voidaan yrityksessäsi toteuttaa?



Tarkastele toimintatapoja – löytyvätkö ne asiat, jotka standardi edellyttää olevan
olemassa?



VAPAATA KESKUSTELUA JA RYHMÄTYÖSKENTELYÄ AIHEESEEN LIITTYEN
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TACCP/VACCP -HALLINTAOHJELMAT JA NIIDEN
LAADINTA Miten suunnitelma tulee laatia? Miten
kehittää jo olemassa olevia suunnitelmia?

9

VACCP = taloudellisiin
syihin liittyvät motiivit

TACCP/VACCP -HALLINTAOHJELMAT JA NIIDEN
LAADINTA Miten suunnitelma tulee laatia? Miten
kehittää jo olemassa olevia suunnitelmia?

TACCP = ideologiset ja
henkilöön liittyvät
motiivit
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TACCP/VACCP -HALLINTAOHJELMAT JA NIIDEN
LAADINTA Miten suunnitelma tulee laatia? Miten
kehittää jo olemassa olevia suunnitelmia?





Perusta TACCP ja VACCP ryhmä
Tunnista potentiaaliset uhat ja riskit ja tunnista niiden tekijät
Tunnista ja yksilöi hallintamenetelmät tunnistetuille riskeille
Dokumentoi uhka/riskiarviointi, verifiointi ja hallintakeinot
TACCP/VACCP ohjelmaan
 Suunnittele tehokas koulutus ja viestintä ohjelma ja ota
TACCP/VACCP osaksi yrityksen toimintaa
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TACCP/VACCP -HALLINTAOHJELMAT JA NIIDEN
LAADINTA Miten suunnitelma tulee laatia? Miten
kehittää jo olemassa olevia suunnitelmia?
 Kuka haluaa vahingoittaa meitä?
 Miten vahingoittaminen tapahtuu?
 Millainen olisi uhan toteutuessa mahdollinen vaikutus kuluttajien
turvallisuudelle tai yritykselle?
 Miten voimme estää uhkia/vaaroja toteutumasta?
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TACCP/VACCP -HALLINTAOHJELMAT JA NIIDEN
LAADINTA Miten suunnitelma tulee laatia? Miten
kehittää jo olemassa olevia suunnitelmia?


Väärennöksissä pohdi:



Laimentaminen –onko mahdollista raaka-ainetta ns. Jatkaa laimentamalla halvemmalla
ainesosalla tai vedellä?



Korvaaminen – onko mahdollista että kalliimpaa raaka-ainetta tai osa tuotteesta korvataan
halvemmalla ainesosalla?



Salaaminen, piilottaminen – onko jollakin tavoin mahdollista kätkeä raaka-aineen tai tuotteen
heikkoa laatua?



Ei hyväksytyt parannuskeinot – onko mahdollista parantaa laatuominaisuuksia epärehellisin
keinoin?



Viheelliset pakkausmerkinnät – voidaanko niitä muuttaa taloudellisen hyödyn takia?



Harmaasta taloudesta peräisin olevat tai varastetut tuotteet – täysin laatujärjestelmien ja
viranomaisvalvonnan ulkopuolella olevat tuotteet, joiden alkuperä on tuntematon



Väärennökset – taloudellisen hyödyn takia on kopioitu tuotemerkki tai pakkaus. Sisältö
kuitenkin jotakin muuta.
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TACCP/VACCP -HALLINTAOHJELMAT JA NIIDEN
LAADINTA Oma näkemykseni (yksi malli)

14

Uhkien ja haavoittuvuuksien TUNNISTAMINEN
No

Uhkaaja (T)
Haavoittuvuuden (V)
tai väärennöksen
tekijä (F)

Yritykselle aiheutuva uhka Mahdollinen
toteutustapa

Koko yrityksen toimintaan kohdistuvat uhat
1
Hakkerit (T)
ATK pohjaisten järjestelmien Verkkohyökkäys,
pettäminen
palvelimen kaappaus
tms.

Kommentit

IT päällikkö huolehti
turvallisuudesta

Raaka-aineisiin, pakkausmateriaaleihin ja lopputuotteisiin kohdistuvat uhat
8

Oman hyödyn
maksimoijat (F)

Luomuisuuden vaarantuminen, Viljelijä voi yrittää myydä Sopimustuotanto.
elintarviketurvallisuuden
rehulaatua
Luomuvalvontajärjestelmä
vaarantuminen
elintarvikkeeksi tai eiluomua luomuksi

Toimintaan kohdistuvat uhat
11
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Väärentäjät (F)

Tuoton ja maineen menetys

Tuoteväärennösten
myyminen Viljavan
brändillä.

Viljavan tuotepakkauksissa ei
ole painettuja merkintöjä.
Pikkusäkit hajoavat, kun ne
avataan.

Uhkien, haavoittuvuuksien ja petosten RISKIEN
ARVIOINTI
No Prosessin
vaihe

Hallintakeinot

Kommentit

Vaikutus

3

Spesifikaatiot
ja
migraatiotodis
tukset.
Toimittajien
auditointi ja
luotettavien,
yleisesti
tunnettujen
toimijoiden
käyttö.

Materiaalia
verrataan
edelliseen erään
aina uutta erää
käyttöön
otettaessa. Jos
havaitaan
muutoksia
ulkonäössä,
vahvuudessa tai
muissa
ominaisuuksissa,
otetaan yhteyttä
toimittajaan.

Uusiomuovi tai pahvi ei
ole sallittu suorassa
elintarvikekontaktissa,
sillä niistä voi liueta
haitallisia yhdisteitä.
Tällöin pakattava tuote
voi aiheuttaa vaaraa
kuluttajalle.
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Uhka (T),
Haavoittuvuus (V) /
väärennös (F)
Vastaanotto Pakkausmateriaalit
eivät ole
elintarvikekelpoisia,
sillä ne on vaihdettu
halvempaan
uusiomateriaalista
valmistettuun (T)

Riskien ja uhkien LUOKITTELU taulu (taulussa
näkyvät tunnistettujen uhkien/riskien numerot)
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Riski-, haavoittuvuus- ja uhkarekisteri
Uhka /Haavoittuvuus
/ väärennös

Luokka
(kts.yo.
taulukko)

Kuvaus

Ehkäisevät toimenpiteet /
vaatimustenmukaisuuden todentaminen

Vastuu
toimenpiteistä

Miten ja kuinka
usein keinon
toimivuus
todennetaan

Tietojärjestelmän
kaatuminen /
hakkeroiminen voi
vaarantaa
tietoturvallisuuden,
sekä
vastaanotettavien ja
varastossa olevien
erien hallinnan.

1

Järjestelmän
hakkeroiminen on
mahdollista vaikka
suojaustoimia onkin
kehitetty.

Henkilökuntaa opastetaan
ohjelmien lataukseen ja
liitteiden avaamiseen
liittyen. Vain pääkäyttäjällä
(IT päällikkö) oikeus ladata
koneille tai kännyköille
ohjelmia, jolloin riskiä
voidaan pienentää.

IT päällikkö

Vuositasolla
tarkastellaan
hakkerointitapausten ja
haittaohjelmien
esiintyvyystiheys
koneilla ja
kännyköillä
(johdon
katselmus).

• VAPAATA KESKUSTELUA JA RYHMÄTYÖSKENTELYÄ AIHEESEEN LIITTYEN

HALLINTAKEINOJEN TODENTAMINEN JA KELPUUTUS
Miten toteuttaa johdon katselmuksissa ja osana HACCPryhmän työskentelyä

HALLINTAKEINOJEN TODENTAMINEN JA KELPUUTUS
Miten toteuttaa johdon katselmuksissa ja osana HACCPryhmän työskentelyä


Hallintakeino = toimenpide tai toiminto, jota voidaan käyttää ehkäisemään tai
poistamaan elintarviketurvallisuuteen kohdistuvia vaaroja tai vähentämään ne
hyväksyttävälle tasolle.



Tukiohjelma (PRP) = perusolosuhteet ja toiminnot, joita tarvitaan pitämään yllä
hygieenistä ympäristöä läpi elintarvikeketjun siten, että se soveltuu turvallisten
lopputuotteiden ja turvallisten, ihmisten kulutukseen tarkoitettujen elintarvikkeiden
tuottamiseen, käsittelyyn ja tarjontaan.



Erityinen tukiohjelma (O-PRP) = tukiohjelma, joka on vaara-analyysissa tunnistettu
olennaisen tärkeäksi, jotta voidaan hallita elintarviketurvallisuuteen kohdistuvien
vaarojen syntymistodennäköisyyttä ja niiden aiheuttamaa kontaminaatiota tai
leviämistä tuotteista tai niiden tuotantoympäristössä. Hallintapisteet (CPt) sisältyvät
tähän.



Kriittinen hallintapiste (CCP) = vaihe, jossa hallintakeinoja voidaan käyttää ja niiden
käyttö on olennaista ehkäisemään tai poistamaan elintarviketurvallisuuteen
kohdistuvia vaaroja tai vähentämään ne hyväksyttävälle tasolle.

HALLINTAKEINOJEN TODENTAMINEN JA KELPUUTUS
Miten toteuttaa johdon katselmuksissa ja osana HACCPryhmän työskentelyä
 HACCP ryhmän muistio kannattaa laatia riittävän informatiiviseksi
rungoltaan, jolloin asiat tulevat kirjatuiksi joka kerta.
 Johdon katselmuksen agendalla oltava myös mukana todentamisen ja
kelpuuttamisen osalta riittävästi asioita, jotta voidaan näyttää toteen näiden
saattaminen johdon tietoon, sekä johdolle annetaan mahdollisuus tehdä
päätelmiä ja päättä toimenpiteistä näiden osalta.

HALLINTAKEINOJEN TODENTAMINEN JA KELPUUTUS
Miten toteuttaa johdon katselmuksissa ja osana HACCPryhmän työskentelyä
Käsittele HACCP ryhmän muistiossa esim. seuraavin otsakkein:

HACCP toimivuus – hallintakeinojen seuranta ja todentaminen
1. TUKIOHJELMAT PRP


Allergeenien hallinta



Patogeenien (salmonella/Listeria) hallinta



Laboratoriotoiminnot: Laboratorioon tulleet uudet laitteet tai menetelmät. Nykyisten
menetelmien toimivuus….



Tuholaistorjunta



Mittausten ja seurannan kirjausten todentaminen



Koneiden ja laitteiden toiminta, huolto ja kunnossapito:



Vierasesineiden hallinta (suluissa esimerkkejä):
–

Keino 1 (hygieniakoutulus)

–

Keino 2 (siivoukset ja puhtaanapito)

–

Keino 3 (lasi- ja kovamuovi kierrokset, voi olla myös O-PRP jos koskee tiettyä osaa
prosessia)

HALLINTAKEINOJEN TODENTAMINEN JA KELPUUTUS
Miten toteuttaa johdon katselmuksissa ja osana HACCPryhmän työskentelyä
2. ERITYISET TUKIOHJELMAT O-PRP
HACCP ryhmässä pohditaan ovatko valitut O-PRP:t (yhteenvetotaulukossa lista näistä) toimineet
ja antaneet tarvittavaa tietoa tuoteturvallisuuden ylläpitämiseksi ja toteuttamiskesi?


Esim. Allergeenien hallinta (On tukiohjelma silloin kun erälle voidaan tehdä jotakin, esim. hylätä
tai ohjata muuhun käyttöön):
–

HANKINTA

–

PROSESSOINTI

–

ERÄN VAPAUTUS MYYNTIIN



Esim. Säilyvyyteen vaikuttavat seurantapisteet ja niiden vaatimustenmukainen toiminta



Vierasesineriskin hallintaan liittyvät lasi- ja kovamuovikierrokset (esim. laitteiden pleksien
tarkastus, seulojen eheys jne)

HALLINTAKEINOJEN TODENTAMINEN JA KELPUUTUS
Miten toteuttaa johdon katselmuksissa ja osana HACCPryhmän työskentelyä
3. KRIITTISET PISTEET CCP
HACCP ryhmässä pohditaan ovatko valitut CCP:t (yhteenvetotaulukossa lista näistä) olleet
tehokkaita, jotta havaittu ongelma on voitu korjata tai poistaa välittömästi ja onko CCP pisteeltä
saatu tarvittavaa tietoa tuoteturvallisuuden toteutumisen varmistamiseksi?




Esim. Allergeenien hallinta (on CCP silloin kun ainoa vaihtoehto on hylätä erä, mikäli
kontaminaatio on tapahtunut)
–

VASTAANOTTO

–

TUOTANTO

Vierasesineiden hallinta, metallinilmaisimet:
–

PAKKAAMON ilmaisimien toiminnan analysointi

–

PROSESSISSA olevien ilmeisimien toiminnan arviointi

–

LÄMPÖTILAN mittaus ja mittausten antaman informaation analysointi

HALLINTAKEINOJEN TODENTAMINEN JA KELPUUTUS
Miten toteuttaa johdon katselmuksissa ja osana HACCPryhmän työskentelyä
JOHDON KATSELMUKSESSA


Käsitellään yhteenveto edellä mainituista asioista ja tuodaan johdolle tietoon erityisesti seikat,
joiden on havaittu olevan pois hallinnasta tai viittaavan siihen että ongelmia on tiedossa.



Johto ottaa ylätasolla kantaa siihen, onko hallintakeinojen osalta saatu riittävästi oikeaa tietoa
vai itääkö keinojen osalta investoida tai tehdä hankintoja tai varasta lisäresursseja: johto voi
päättää lisäinvestoinneista prosessiin, toimittajan vaihdosta tai henkilöstön lisäkoulutuksesta



VAPAATA KESKUSTELUA JA RYHMÄTYÖSKENTELYÄ AIHEESEEN LIITTYEN

Kiitos!

