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Elintarviketurvallisuusseminaari 
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Seminaari oli Bureau Veritaksen järjestämä tilaisuus elintarviketurvallisuuden ajankohtaisista 

teemoista sekä hyvä verkostoitumistilaisuus elintarvikealan asiantuntijoille. 

 

Matti Hukari avasi seminaaritilaisuuden ja kertoi elintarvikealan trendeistä. FSSC-järjestelmä 

on tällä hetkellä suosituin elintarviketurvallisuusjärjestelmä. Suuntauksena on, että FSSC 

22000 -järjestelmät ovat hitaasti muuttumassa BRC-järjestelmiin. Myös IFS-järjestelmien ylei-

syys on lievässä nousussa.  

 

Jacob Faergemand kertoi elintarviketurvallisuuden sertifioinnin nykytilanteesta ja tulevai-

suuden näkymistä. Bureau Veritas on vahva sertifioija Pohjoismaisilla markkinoilla. Hän kertoi 

kokemuksensa persuteella, että suomessa viranomaisvalvonta on erinomaisella tasolla. Tu-

levaisuuden megatrendinä Faergemand näki vastuullisuuden merkityksen kaikessa toimin-

nassa ja asiantuntijoiden työtehtävien monialaisuuden.  

 

Eri elintarviketurvallisuusstandardien asettamista pesujen validoinnin vaatimuksista kertoi 

Hanna Manninen. Pesujen validoinnit perustuvat HACCP-järjestelmään eli on tunnistettava 

prosessin vaiheet, joissa vaarat voivat syntyä. Manninen muistutti, että pesujen kelpuutus 

pitää tehdä ennen käyttöönottoa, määräajoin sekä aina prosessin muutostilanteissa. Lisäksi 

hyvänä huomiona oli, että pesujen todentamista ei voi tehdä sama henkilö, joka toteuttaa 

pesujen seurantaa.  

  

BRC-standardista on tällä hetkellä käytössä versio 8. Matti Hukari kertoi, että versio 9 jul-

kaistaan elokuussa 2022 ja maaliskuusta 2023 alkaen sertifioinnit toteutetaan uuden version 

mukaisesti. Gluteenittoman tuotteen AOECS-standardille on julkaistu uusi versio 3.0, joka 

tulee sitovaksi 1.1.2023 mennessä.  
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Kotivara Oy:n tuotanto- ja laatupäällikkö Timo Ukkola kertoi matkasta FSSC 22000 -järjes-

telmästä BRC-järjestelmään. Kotivara on kylmäsavutuotteisiin mm. meetvurstiin ja poronli-

hatuotteisiin keskittynyt oululainen yritys. Kotivarassa uutta elintarviketurvallisuusjärjestel-

mää valitessa oli vaihtoehtoina joko BRC- tai IFS- järjestelmä. Järjestelmien välille tehtiin 

tarkka alkuselvitys, miten järjestelmät eroavat toisistaan. BRC-järjestelmä valittiin lähinnä sillä 

perusteilla, että se soveltuu paremmin niihin vientimaihin, joihin tulevaisuudessa yritys kes-

tittää markkinointia. Järjestelmän muutostöihin meni aikaa noin kaksi vuotta ja Ukkola kom-

mentoi, että FSSC-järjestelmä oli hyvä pohja siirtyä BRC-järjestelmään. Ukkola kertoi, että 

BRC:ssä vaaditaan trendiseurantaa vähintään vuoden ajalta kuudessa eri kohdassa eli järjes-

telmän käyttöönottoon on hyvä varata riittävästi aikaa ja resursseja.  

 

Seminaarin lopuksi kuultiin Maxime Le Rouxin esitys ranskalaisten viinien alkuperäluoki-

tuksesta. Ensimmäinen maantieteellinen alkuperäluokittelu (GI) tehtiin jo vuonna 1935. Vii-

neille ja muillekin tuotteille voidaan tehdä GI-luokittelu, jos niillä on selkeä yhteys tiettyyn 

tuotantoalueeseen. Tuotteille voi olla suojattualkuperänimitys (PDO), jossa 100 % rypäleistä 

on tietyltä alueelta tai suojattu maantieteellinen merkintä (PGI), jossa vähintään 85 % rypä-

leistä on alueelta.  Esityksessä kerrottiin viinien ”Cru”-nimityksestä, joka tarkoittaa, että rypä-

leet ovat alueen parhailta mailta ja veden käsittelyyn on tietyt säädökset. 

 

 

 

 

 

 

 

 


