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LAATU-, ELINTARVIKE-
TURVALLISUUS JA 
VASTUULLISUUS

Autamme yritystäsi täyttämään tuotteille ja 

toiminnalle asetetut vaatimukset. Laatu ja 

lainsäädäntö kulkevat tuotteen matkassa 

kaikissa sen vaiheissa. Meillä on säädöksistä 

aina viimeisin tieto.
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• kaikki Global Food Safety Initiativen (GFSI) hyväksymiä elintarviketurvallisuusstandardeja

• nojautuvat Codex Alimentariuksen HACCP-periaatteisiin

• sertifioinnin jälkeen myös ennalta ilmoittamattomia auditointeja

• sertifiointilogoa ei saa painattaa tuotepakkaukseen

• vaatimustenmukaisuuden täyttyminen osoitetaan sertifikaatilla ja sen voimassaololla

• asiakasvaatimukset

• säädösvaatimukset

• standardivaatimukset

• sisäiset yrityksen itse laatimat ohjeet ja käytännöt vaatimusten toteuttamiseksi

• johdon sitoutuminen korostuu kaikissa

• politiikka ja siitä johdetut tavoitteet

• johdon katselmus vähintään vuosittain

• ajankohtaisena elintarviketurvallisuuskulttuurin kehittäminen ja ruokapetosten/väärennösten hallinta

• elintarviketurvallisuutta ylläpitävien linjausten ja hyvien käytäntöjen noudattaminen olennaista kaikissa

BRCGS, FSSC 22000, IFS,  YHTÄLÄISYYKSIÄ



Brand Reputation Compliance Global Standards

* toimialakohtainen standardisarja:  BRCGS Food Safety, BRC Packaking Materials,  BRCGS Storage and Distribution, jne

* julkaisija brittiläisten vähittäiskauppojen järjestö British Retail Consortium

BRCGS Global Standard for Food Safety
• 1. versio v. 1998, uusin versio 9 julkaistu 1.8.2022

• viime vuosina uusi versio tullut neljän vuoden välein

• virallisesti kielillä englanti, saksa, ranska, hollanti, kiina, italia, puola, espanja, turkki, brasilia, portugali

• standardi ladattavissa brcgs-sivuilta, myös runsaasti tarkentavaa maksullista materiaalia 

• ehkä yleisin ja tunnustetuin, käytössä n. 125 maassa

• paljon yksityiskohtaisia vaatimuksia ja ohjaavia vaatimuksia tuotteille, joita ei muissa standardeissa

• valmistettaville tuotteille määritellään riskitaso,  tasoilla High Risk, High-Care,  Ambient High-Care omat 

vaatimuksensa

• 12 Fundamentals-vaatimusta, oltava täysin kunnossa, jotta saa sertifikaatin

• sertifikaattitodistuksessa luokitellaan toimijan taso:  Grade AA,  A, B, C, D

• arvosana C tai D: uusinta-auditointi jo 6 kk:n kuluttua

• sertifikaatti myönnetään muutoin 1 vuodeksi kerrallaan

• yrityksen omat sisäiset auditoinnit vuoden aikana

BRCGS-STANDARDIT



Kokonaisuus on GFSI-hyväksytty ja  koostuu kolmesta erillisestä osasta:

• SFS-EN ISO 22000:2018 suomi/englanti 

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät, elintarvikeketjuun kuuluvia organisaatioita koskevat

vaatimukset

• Tekninen spesifikaatio toimialan mukaan, yleensä tämä: 

SFS-EN ISO-TS 22002-1:2009 suomi/englanti        

Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat, Osa 1 Elintarvikkeiden valmistus

• FSSC 22000 Scheme version 5.1,  englanninkielinen,  ladattavissa ilmaiseksi FSSC22000-nettisivuilta

Guidance Documents FSSC22000 -nettisivuilla

• auttavat tulkitsemaan standardia esim. elintarviketurvallisuuskulttuurin, Food Fraudin ja Food Defencen suhteen

FSSC 22000 –STANDARDISARJA
FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION



FSSC 22000 –STANDARDISARJA
FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION

• lähtöisin Hollannista

• julkaistu vuodesta 2009 alkaen

• suosittu Pohjois-Euroopassa ja kasvaa mm.  Aasiassa 

• FSSC 22000 ja erillisenä ISO 22000 käytössä n. 154 maassa

• tyypiltään järjestelmästandardi, antaa kehikon toteuttaa ja osoittaa elintarviketurvallisuus, painotus toiminnassa

• ISO 22000 standardina yleisluontoinen ja tulkinnanvarainen

• ISO 22000 korostaa riskinarviointien laatimista ja hallintakeinojen määrittelyä, toimintaympäristön riskinarviointia sekä 

jatkuvaa parantamista (suunnittele-toteuta-arvioi-toimi)

• yhteensopiva muiden ISO-standardien kanssa yhtenäisen rakenteen vuoksi

• esim. ISO 9001 ja ISO 14001 –järjestelmien kanssa helpompi yhdistää ja ylläpitää  



IFS-STANDARDIT

= International Featured Standards

* toimialakohtaisia erillisiä standardeja: IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker, jne.

IFS Food Standard for assessing product and process compliance in relation to food safety and 

quality, version 7 

• saksalais-ranskalainen alkuperä,  vuodesta 2003 alkaen

• uusi versio tullut viime vuosina kolmen vuoden välein

• versio 8 julkaistaan 2023

• virallisesti kielillä saksa, englanti, puola, tsekki, romania, kiina, turkki, kreikka, hollanti

• yleinen Keski-Euroopassa, kasvanut USA:ssa etenkin pakkaus- ja logistiikkapuolella. 

• käytössä n. 95 maassa

• painottaa tuote- ja prosessinäkökulmaa

• viittaa usein riskinarvioinnin toteuttamiseen ja sen mukaisiin toimenpiteisiin,  soveltamisessa liikkumavaraa

• 10 Knock out –kohtaa oltava täysin kunnossa – sertifikaatin edellytys

• Major-poikkeama: ei myönnetä sertifikaattia

• pisteytysjärjestelmä sertifikaatissa:  vaatimustasosta 75 – 95 % ok: Foundation level, jos  yli 95 % ok:  Higher level

• materiaalia runsaasti IFS-nettisivuilla päästandardin lisäksi



VERTAILUYHTEENVETO BRCG, FSSC JA IFS

BRCGS FSSC IFS

Julkaistu ensimmäinen std-versio 1998 2009 2003

Sertifikaatin voimassaolo 1 v 3 v 1 v

Sertifiointiauditoijan auditointiuseus, normaalisti 1 v 1 v 1 v

Ennaltailmoittamattomia sertifioijan auditointeja kyllä kyllä kyllä

Arvosteluasteikko sertifikaatissa kyllä ei kyllä

Sisäinen auditointiohjelma vaatimuksista 1 v 3 v 1 v

Perusstandardin laajuus 180 s n.195 s 140 s

Standardista virallinen suomennos ei kyllä, osin ei

• FSSC:n tulkinta antaa eniten joustoa

• IFS ja BRCGS kertovat yksityiskohtaisemmin halutun toimintamallin
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