
BRC –järjestelmän 
käyttökokemuksia 

Eroavaisuudet FSSC –standardiin 



Kuka olen ja mistä tulen? 



Henna Grönberg 

• Tausta Turun Yliopistolla (elintarvikekemia) 

• Laatuasiantuntija Nestlè, Turku (04/2011-11/2015) 
HACCP vastaava, FSSC käytössä 

• Laatupäällikkö Nestlè, Juuka: Puljonki (12/2015-09/2021) 
FSSC käytössä 

• Laatupäällikkö Kalaneuvos (09/2021-)
BRC käytössä 



Kalaneuvos nyt

Tänä päivänä Kalaneuvoksen Sastamalan yksikkö
työllistää noin 170 henkilöä.  

• Vuonna 2021 liikevaihtomme 
oli 84 miljoonaa euroa. 

• Vuodessa käsittelemme yli 
15 miljoonaa kiloa kalatuotteita.

• Liikevaihdosta 70 % muodostuu kalajalosteista. 

• 30 % liikevaihdosta tulee kokonaisen 
peratun kalan myynnistä.
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Kansainvälinen konserni



BRC erityishuomioita 



Yleishuomioita 

• Standardi päivittynyt versioon 9 elokuun alussa 
• Tuoteturvallisuus- ja laatukulttuurin korostuminen 

• Juurisyyselvitysten ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden korostuminen

• Muutosten hallinta korostunut 

• Standardi huomattavasti yksityiskohtaisempi vs. FSSC 
• Selkeitä vaatimuksia miten asiat tulee järjestää

• Arvosanaluokittelu, joka tulee suoraan poikkeamien määrästä

• Mahdollisuus, että auditoinnit aina ilmoittamattomia, vähintään joka 
kolmas vuosi  

• Scope on suuressa roolissa; mitkä alueet tai prosessit auditoidaan? 



Johdonkatselmukset 

• Enemmän vaadittavia aiheita johdonkatselmuksen käsiteltäväksi 
• Versio 9 toi mukanaan vielä lisävaateita 

• mm. yhteenvedot hygieniakierroksista, rakennekierroksista, Food Fraud + 
Food defence arvioinnit 

• Minimivaatimus kerran vuoteen, mutta tuoteturvallisuusmittareiden 
raportointi kvartaaleittain 
• Kalaneuvoksella päädytty pitämään kvartaaleittain, jolloin aiheet voidaan 

jakaa



Tuoteturvallisuus- ja laatukulttuuri 

• Suuri painoarvo 

• Tulee olla kirjallinen suunnitelma, jossa käytännön toimia, miten 
kulttuuria kehitetään ja mitataan

• Käytävä vähintään vuosittain läpi ja sisällettävä selkeitä toimenpiteitä 
(aikatauluineen)



Laatu- ja tuoteturvallisuusjärjestelmä

• Pieniä yksityiskohtaisia eroavaisuuksia: 
• dokumenttien hallinta 

• sisäiset auditoinnit 

• poikkeamien hallinta 



HACCP

• Ei käytännön muutoksia, jos yrityksellä on FSSC 

• Vuokaavio ja virtauskaaviot layoutille 

• Vaarojen arvioinnit sekä päätöspuu 

• Validoinnit 

• Verifioinnit ja monitorointi



Toimittajien hallinta ja arvioinnit 

• Työläs kokonaisuus, varsinkin jos käsitellään korkean riskin 
materiaaleja 

• Hyväksyntäprosessi oltava olemassa ja toimittajilta vaadittava 
melkein vastaavat järjestelmät kuin GFSI –standardeissa (ml. Food 
fraud ja food defence) 

• Vuosittaisarvioinnit tehtävä 

• Kattaa myös kuljetusyritykset sekä palveluidentarjoajat



Erityisiä kunnossapito- ja laitevaatimuksia 

• Vahva muutoksen hallinta: laitteiden ostospesifikaatiot, 
dokumentoidut ohjeet asennukselle, muiden dokumenttien päivitys 

• Kattavat ennakkohuoltosuunnitelmat sekä niiden katselmointi 
laiterikkojen yhteydessä 

• Käytettyjen kemikaalien allergeenitodistukset 

• Käytännössä linjalla oltava metallinilmaisin tai röntgen 

(huom! Laastareiden havaitseminen) 

• Teräpolitiikka 

•



Hygienia-alueet 

• Mikäli valmistetaan sellaisenaan syötäviä elintarvikkeita, joilla ei ole 
jälkeenpäin kypsennysvaihetta, alueet käsiteltävä High Risk tai High
Care alueina. 

• Näillä alueilla selkeitä hygieniavaatimuksia, esimerkiksi 
kaksinkertainen käsienpesu ja omat merkityt työvaatteet 

• Viemärikartat sekä ilmanpaineiden todentaminen



Kiitos! 


