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Foundation FSSC (Food Safety System Certification) järjesti lyhyen ilmaisen webinaarin, 
jossa selvitettiin sitä, mitä muutos ISO 22000 -standardista FSSC 22000 -elintarviketurvalli-
suusjärjestelmään vaatii. Muutosta esittelivät Foundation FSSC:n Technical Director Elsabe 
Matthee ja Market Development Director Cor Groenveld. Osallistuin itäisen pallonpuolis-
kon tilaisuuteen. Läntistä pallonpuoliskoa varten oli samana päivänä illansuussa toinen ti-
laisuus. Tämä oli ensimmäinen webinaari laatuaan ja todella globaali tilaisuus. Osallistujia 
oli yli 600 henkeä eri maista.  

Ensimmäinen, elintarvikkeiden valmistusta käsittelevä versio elintarviketurvallisuuden hal-
lintajärjestelmästä julkaistiin vuonna 2010. Nyt on käytössä vuonna 2020 julkaistu versio 
5.1. Hallintajärjestelmä perustuu ISO 22000 -standardiin, jonka lisäksi täytyy täyttää alalle 
sopivan teknisen spesifikaation vaatimukset tukiohjelmista sekä FSSC:n omia lisävaatimuk-
sia. Näillä edellytyksillä elintarviketurvallisuusjärjestelmästä saadaan GFSI (The Global Food 
Safety Initiative) -yhteensopiva. Tällä hetkellä FSSC- elintarviketurvallisuuden hallintajärjes-
telmä  kattaa koko elintarvikeketjun alkutuotannosta vähittäiskauppaan ja elintarvikepak-
kausten valmistamiseen. Eri aloille on omat tekniset spesifikaationsa, 6 kpl ISO/TS 22002-X 
ja kaupalle BSI/PAS 221:2013. Siirtymä ISO:sta FSSC:hen ei välttämättä ole kovin suuri. Tu-
kiohjelmat muuttuvat suosituksista (should) vaatimuksiksi (shall). Yrityksiä neuvottiin teke-
mään GAP-analyysi jo olemassa olevan ja lisävaatimuksien välillä. GAP-analyysille FSSC:llä 
ei ole olemassa valmista pohjaa, koska kaikkien yritysten tilanne on erilainen. Ohjeita vaati-
muksista ja neuvoja löytyy organisaation kotisivuilta www.fssc22000.com. 
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 Lisävaatimuksia järjestelmään elintarvikealan yrityksille tulee seuraavissa asioissa (ver 5.1): 

-palveluiden ja ostettujen materiaalien hallinta 

-tuotteen etiketöinti 

-ruokasabotaasit (Food defense) 

-ruokaväärennösten hallinta (Food fraud) 

-logon käyttö 

-allergeenien hallinta 

-ympäristönäytteenotto 

-varastointi 

-vaarojen hallinta ja ristikontaminaation esto 

-tukiohjelmien todentaminen 

-tuotekehitys 

Kaikkiaan FSSC ver 5.1:ssä on lisävaatimuksia 15 eri asiassa. Ne kaikki eivät koske elintarvik-
keiden valmistusta, vaan osa on esim. rehuntuotannolle, vähittäis- ja tukkukaupalle tai kul-
jetuksille.  

ISO 22000-sertifikaatteja sanottiin olevan voimassa globaalisti 33502. 60 prosentilla yrityk-
sistä on lisäksi FSSC 22000 -sertifikaatti. Pelkkä ISO 22000 on noin 13400 yrityksellä. Osa 
yrityksistä siirtyy ISO: sta FSSC:hen. Osa pitää molemmat voimassa riippuen asiakas- ja vi-
ranomaisvaatimuksista. Kaikki yritykset, joilla on voimassa oleva FSSC 22000-sertifikaatti 
saa tarkistettua Foundation FSSC:n verkkosivuilta. Sertifioitavat yritykset voivat itse päättää 
millaiset vaatimuksia ne  asettavat omille toimittajilleen. 

Kevään ja kesän mittaan on tulossa lisää FSSC Insights -webinaareja. Seuraavat tilaisuudet 
ovat 10.5.2022 ja 7.7.2022 sekä 22.11.2022. Suosittelen! 

 


