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A manufacturing company in food industry wants to certify their food safety management
system to reach new customers. Current state of the system when compared to food safety
standards was unknown. The company wanted to know their weaknesses that needed to be
improved to meet food safety standard requirements.
The objective of this Master’s Thesis was to evaluate the company’s readiness for food safety
management system certification based on FSSC 22000 -standard and to recognize the
system’s nonconformities related to the standard. Second objective was to search for solutions
to improve system’s current state weaknesses.
Previous audit reports and other relevant documents for operating the food safety
management system were reviewed to conclude a current state analysis. Used data also
included conversations, observations, and interviews. Conclusion of the current state was
reached by comparing company’s food safety management system to the requirements of
FSSC 22000 -standard. To understand standard requirements the Thesis includes a literature
review based on food safety related topics and the content of food safety standards. Literature
review supported the current state analysis.
Current state analysis carried out in this Master’s Thesis indicated several nonconformities in
the food safety management system when compared to FSSC 22000 -standard. Thesis has
presented actions to take for the company’s system to comply with the standard requirements.
Current state analysis provided new information about the current state that can be utilized for
improving the system in future.
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LYHENNELUETTELO
CAC/RCP 1-1969

Codex Alimentarius -komission hyvien hygieniakäytäntöjen
standardi

FSSC 22000

Elintarviketurvallisuusstandardi perustuen

ISO-standardien

ja

GFSI:n vaatimuksiin
GFSI

Global Food Safety Initiative (elintarvikealan toimijoiden aloite,
joka pyrkii yhdenmukaistamaan alan standardeja)

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points (vaarojen arviointi ja
kriittiset

hallintapisteet,

elintarviketurvallisuuden

riskien

ja

terveysuhkien hallintatyökalu)
ISO

International Organization for Standardization (kansainvälinen
standardisoimisjärjestö)

ISO 9001

Kansainvälinen laatustandardi

ISO 22000

Kansainvälinen elintarviketurvallisuusstandardi

ISO/TS 22002-1

Kansainvälinen standardi elintarviketuotannon tukijärjestelmille

PDCA

Plan, Do, Check, Act (suunnittele, toteuta, tarkasta, kehitä, jatkuvan
parantamisen prosessimainen toimintamalli)
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1

JOHDANTO

Elintarviketeollisuuden kansainvälistymisen sekä globalisaation tuomat mahdollisuudet ovat
muokanneet elintarvikealaa viime vuosikymmeninä, jolloin alan toimijoilta on vaadittu
muutoksia

kilpailukyvyn

kaupankäyntitavat

ovat

säilyttämiseksi.
muuttuneet

Elintarvikkeiden

huomattavasti.

tuotanto-,

Nykyään

niin

jakelu-

ja

elintarvikkeiden

jälleenmyyjät kuin muutkin alan toimijat voivat hankkia tuotteita tai raaka-aineita
maailmanlaajuisilta markkinoilta. (Silva ym. 2016, s. 81.) Elintarvikkeiden toimitusketjut ovat
muuttuneet entistä laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi, kun raaka-aineiden lähteet ja
lopputuotteiden asiakkaat sijoittuvat laajemmalle alueelle (Gil ym. 2017, s. 84).

Globalisaation mukana tulleet muutokset aiheuttavat merkittäviä haasteita elintarvikealalla.
Useat eri tekijät nostavat terveysuhkan riskiä elintarvikkeiden toimitusketjussa. Lopputuotteita
ja etenkin raaka-aineita kuljetetaan pitkien välimatkojen välillä sekä niitä tuotetaan erilaisten
sosioekonomisten normien ja ilmasto-olosuhteiden alla. Lisäksi elintarvikkeiden tuotannossa
käytetään nykyään useampia erilaisia prosessointimenetelmiä. (Gil ym. 2017, s. 84.)
Elintarvikkeista peräisin olevat taudit ja muut elintarvikkeisiin liittyvät terveysuhkat ovat
kasvava uhka kansanterveydelle (Fernández-Segovia ym. 2014, s. 28). Maailman
terveysjärjestö WHO (2015, s. 72) arvioi, että vuosittain lähes joka kymmenes ihminen
sairastuu pilaantuneen elintarvikkeen takia, johtaen yli 600 miljoonaan sairastumistapaukseen
ja 420 000 kuolemaan vuodessa.

1.1

Työn tausta

Viime vuosikymmeninä elintarvikealalla on ollut useita maailmanlaajuisia kriisejä, jotka ovat
kyseenalaistaneet

elintarviketeollisuuden

uskottavuuden

sekä

tuoneet

esille

elintarviketurvallisuuden tärkeyden. Salmonellan leviäminen, hullun lehmän tauti ja
geenimuunnellun viljan käyttö sekä muut elintarviketeollisuuden skandaalit ovat herättäneet
huolta kuluttajien, päättäjien ja elintarvikealalla toimivien yritysten keskuudessa. (Silva ym.
2016, s. 81). Elintarviketurvallisuuden ja elintarvikkeiden laadunhallinnan varmistamiseksi
elintarvikealalla on kehitetty uusia lainsäädäntöjä, määräyksiä ja ohjeistuksia (Aung & Chang
2014, s. 173).
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Tämä diplomityö on toteutettu elintarvikealalla toimivalle suomalaiselle pk-yritykselle, joka
valmistaa elintarvikkeita kansainvälisillä markkinoilla. Elintarviketeollisuuden muutokset
viime vuosikymmeninä koskevat kaikkia alan toimijoita liiketoiminnan koosta huolimatta
mukaan lukien työn kohdeyritystä. Elintarvikekriisit ovat muuttaneet elintarvikealan kuluttajien
ja etenkin yritysasiakkaiden, kuten tuotteiden jälleenmyyjien käyttäytymistä. Kuluttajat ja
jälleenmyyjät vaativat todisteita tuotteiden alkuperästä, turvallisuudesta ja laadusta riippumatta
yrityksen koosta tai roolista toimitusketjussa (Aung & Chang 2014, s. 173). Valtiokohtaisten
lakien ja sääntöjen täyttäminen ei ole enää riitä, vaan elintarvikealalla on kehitetty kolmannen
osapuolen

elintarviketurvallisuusstandardeja,

jotka

ovat

lainsäädäntöä

vaativampia

(Escanciano & Santos-Vijande 2014, s. 50).

Lakien ja asetusten kehityksen myötä sertifioidut elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät
ovat yleistyneet ja yhä useampi jälleenmyyjä vaatii elintarvikkeiden valmistajilta sertifikaatin
todisteena elintarviketurvallisuusstandardien mukaisesta toiminnasta (Gil ym. 2017, s. 85; Labs
2013,

s.

103).

Diplomityön

taustalla

on

kohdeyrityksen

halu

sertifioida

oma

elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmänsä. Kohdeyrityksellä on mahdollisuus laajentaa
tuotteidensa

saatavuutta

elintarvikkeiden

uuden

turvallisuudesta

jälleenmyyjän
ja

laadusta

avulla,

joka

edellyttää

todistuksen

ennen

yhteistyösuhteen

sopimista.

Kohdeyrityksessä ei ole olemassa kattavaa tietoa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän
nykytilasta tai sen valmiudesta sertifiointiin. Järjestelmän nykytilan ymmärtämisellä voidaan
päättää, onko sertifiointiprosessia kannattavaa aloittaa. Lisäksi nykytilan ymmärtäminen
mahdollistaa toiminnan kehittämisen kohti turvallisempaa elintarviketeollisuutta.

1.2

Työn tavoitteet ja rajaus

Tämän

diplomityön

tavoite

on

arvioida

kohdeyrityksen

elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmän valmius FSSC 22000 -sertifikaatin auditointi varten. Tämän tavoitteen
avulla vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

Mikä on kohdeyrityksen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän nykytila?

Mitkä ovat nykytilan puutteet FSSC 22000 -sertifikaatin vaatimuksiin verrattuna?
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Työn toinen tavoite on etsiä ratkaisuja nykytila-analyysissa mahdollisesti esille nouseviin
puutteisiin FSSC 22000 -standardista sekä muihin elintarviketurvallisuuden periaatteisiin
liittyviin heikkouksiin. Tällä tavoitteella vastataan tutkimuskysymykseen:

Miten kohdeyrityksen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää voidaan kehittää?

Diplomityö on rajattu koskemaan kohdeyrityksen toimipisteessä harjoitettavaa toimintaa, johon
kuuluvat elintarvikkeiden tuotanto-, varastointi- ja pakkaustoiminnot. Työn rajauksen
ulkopuolella ovat ulkoistettujen toimintojen, kuten lopputuotteiden kuljetuksen tai
mikrobiologisten näytteiden analysoinnin arviointi. Ulkoistetuista toiminnoista arvioidaan vain
ne vaiheet, jotka toteutetaan kohdeyrityksen toimitiloissa tai joihin voidaan vaikuttaa
kohdeyrityksen

sisällä.

Työ

on

rajattu

koskemaan

vain

elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmän vaatimuksia, eli rajauksen ulkopuolella on esimerkiksi tuotantoprosessien
tuottavuuden tai tehokkuuden arviointi, elleivät ne vaikuta elintarviketurvallisuuteen.

1.3

Tämä

Työn toteutus

diplomityö

toteutetaan

analyysiprojektina,

jossa

kohdeyrityksen

elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää verrataan elintarviketurvallisuusstandardien
vaatimuksiin ja kirjallisuuden parhaimpiin käytäntöihin. Diplomityön toteutus on aloitettu
määrittämällä työn tavoitteet ja rajaus sekä tutkimuskysymykset. Tavoitteiden saavuttamiseksi
työn seuraavassa vaiheessa tutustutaan työn aihepiiriin liittyvään teoriaan ja muodostetaan
teoreettinen viitekehys. Ensin tutustutaan elintarviketurvallisuusstandardien vaatimuksiin,
joiden perusteella etsitään tietoa parhaista käytännöistä liittyen elintarvikkeiden laadun ja
turvallisuuden hallintaan ja varmistukseen.

Kohdeyrityksen elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmän nykytilan ymmärtämiseksi työssä toteutetaan nykytila-analyysi, jota varten
kerättävä aineisto koostuu työn yhteydessä suoritettavasta hyvien tuotantotapojen auditoinnista
ja sen tuloksista, haastatteluista, havainnoista sekä kohdeyrityksen sisäisistä dokumenteista.
Asetettuihin tutkimuskysymyksiin vastataan vertaamalla nykytila-analyysin aineistoa ja
tuloksia työn kirjallisuustutkimukseen sekä muodostamalla kehitysehdotuksia kohdeyrityksen
elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämiseksi. Kehitysehdotukset perustuvat
nykytila-analyysin tuloksiin ja kirjallisuuden elintarviketurvallisuusvaatimuksiin.
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1.4

Raportin rakenne

Diplomityön raportin ensimmäisessä luvussa on esitetty työn tausta, tavoitteet ja rajaus, jotka
yhdessä määrittävät työn tutkimuskysymykset. Toinen, kolmas ja neljäs luku muodostavat
raportin

teoriaosuuden,

mikä

koostuu

laatujohtamisen,

elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmän ja elintarviketurvallisuusstandardien käytännöistä. Luvussa 5 on käsitelty
kohdeyrityksen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän nykytilaa ja nykytila-analyysin
perusteella tehdyt johtopäätökset ovat esitetty luvussa 6. Diplomityön yhteenveto on raportin
seitsemännessä luvussa. Raportin rakenne on esitetty kuvassa 1 input/output -kaaviona, jossa
lukujen syötteet ja tuotokset kytkeytyvät toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
INPUT

LUKU

OUTPUT

Työn tausta,
tavoitteet ja rajaus

1: Johdanto

Tutkimuskysymykset

ISO 9001

2: Laatujohtaminen

Laatujärjestelmän,
prosessinäkökulman ja
riskipohjaisen ajattelutavan
käytännöt

Tukijärjestelmän,
HACCP-järjestelmän ja
omavalvonnan teoria

3: Elintarviketurvallisuuden
hallintajärjestelmä

Lakien, asetusten ja parhaiden
käytäntöjen vaatimukset
elintarviketurvallisuuden
hallintajärjestelmälle

ISO 22000
ISO/TS 22002-1
FSSC 22000

4: Elintarviketurvallisuusstandardit

FSSC 22000 -standardin
vaatimukset ja
sertifiointiprosessi

Auditointi
Teoria
Tutkimusaineisto

5: Elintarviketurvallisuus
kohdeyrityksessä

Kohdeyrityksen
elintarviketurvallisuuden
hallintajärjestelmän nykytila

Nykytila-analyysin tulokset
Teoria

6: Johtopäätökset

Kehitysehdotukset

Työn tavoitteet, teoria,
eteneminen ja tulokset

7: Yhteenveto

Työn yhteenveto

Kuva 1 Raportin rakenne input/output -kaaviona
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2

LAATUJOHTAMINEN

Laadulla tarkoitetaan sitä, missä määrin tuotteen tai palvelun luontaiset ominaisuudet täyttävät
sille asetetut vaatimukset (ISO/FDIS 9000:2015, s. 18). Laatu kattaa käsitteenä niin
organisaation ulkopuoliset kuin sisäiset vaatimukset. Ulkopuolisesta näkökulmasta laatu
perustuu asiakkaan mielipiteeseen tuotteesta, jolloin tuotteelle tai palvelulle asetetut
vaatimukset ovat asiakkaan tarpeita ja odotuksia. Organisaation sisäisestä näkökulmasta laatu
kuvaa tuotteen tai palvelun vastaavuutta sen määritelmään ja standardeihin, joiden perusteella
voidaan määrittää mitkä tuotteet ja palvelut ovat hyväksyttäviä ja mitkä virheellisiä. (Haverila
ym. 2009, s. 372.)

Laatuajattelu ja siihen liittyvät laadunvalvonnan menetelmät ja tekniikat kehittyivät, kun
sarjatuotannossa tarvittiin tehokkaita menetelmiä laadun seuraamiseksi ja valvomiseksi.
Laadusta muodostui merkittävä kilpailutekijä 1960-luvun lopussa, kun markkinat vaativat
parempilaatuisia tuotteita ja palveluita, sillä monien tuotteiden laatu oli tuona aikana varsin
heikko. Laadun kehittämisen huomattiin myös parantavan kustannustehokkuutta, jolloin
laatujohtamisesta

muodostui

yksi

keskeisimmistä

johtamisperiaatteista

kilpailuedun

saavuttamiseksi. (Haverila ym. 2009, s. 371-374.)

2.1

Laatujärjestelmä ja laatustandardit

Laatujärjestelmä on organisaation laadun johtamisessa, hallinnassa ja kehittämisessä käytettävä
järjestelmä, jossa määritetään laadun toteuttamiseen vaadittavat prosessit, vastuut,
menettelyohjeet ja resurssit (Haverila ym. 2009, s. 383). Laatujärjestelmät kehittyivät 1900luvulla, kun organisaatiot pyrkivät valmistamaan tuotteita mahdollisimman nopeasti,
kustannustehokkaasti ja ennen kaikkea, tasaisen laatuisena. Tähän tavoitteeseen pääseminen
tarkoitti joko kaikkien työntekijöiden korkeaa osaamisen tasoa ja täsmällisyyttä, tarkkoja ja
kalliita työvälineitä tai helposti uudelleen toistettavia tuotantoprosesseja. Näistä vaihtoehdoista
uudelleen toistettavat prosessit olivat yksinkertaisin ja halvin tapa tuottaa tasaisia tuloksia. Tätä
innovaatiota käsitellään tuotantoteknologioiden kehityksenä, mutta sen periaatteet ovat
pohjimmiltaan laadunhallinnan piirissä. Ensimmäisten laatujärjestelmien perusteena olleet
työnkulkujen ja laatutavoitteiden vakiinnuttaminen sekä syötteiden ja tuotosten hallinta ovat
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vieläkin käytössä moderneissa laatujärjestelmissä. Periaatteita on muokattu ja kehitetty
iteratiivisesti vastaamaan toimintaympäristöä sen kehittyessä. (Watkins & Orchiston 2016, s.
17-18.)

Laatustandardi määrittelee standardinmukaiselle laatujärjestelmälle asetettavat tavoitteet ja
sisällön. Standardi kattaa laadun johtamisen, hallinnan ja kehittämisen periaatteet, määrittelee
laatujärjestelmän sovellusalueet ja tarvittavat prosessit sekä toimenpiteet, joita pitää noudattaa
laadun valvonnassa ja varmistuksessa. Kansainvälisesti tunnetuimpia laatustandardeja ovat ISO
9000 -standardisarjan standardit. ISO 9001 -standardi määrittää laatujärjestelmän vaatimukset.
Vaatimukset täyttävälle laatujärjestelmälle voidaan hakea valtuutetulta auditoijalta sertifikaatti,
eli hyväksyntä. Sertifikaatti kertoo, että organisaation laatujärjestelmä on ISO-standardin
mukainen. Sertifikaatin avulla voidaan vakuuttaa asiakkaalle, että organisaation tarjoamat
tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita. (Haverila ym. 2009, s. 383-384.)

ISO 9001 -standardi on suunniteltu sillä periaatteella, että laatujärjestelmä, jonka toiminnan
kolmannet osapuolet pystyvät ymmärtämään on paras mahdollinen edellytys vaaditun
laatutason saavuttamiseksi. Standardissa määritetään laatujärjestelmän minimivaatimukset,
jotka ovat riippumattomia organisaation koosta sekä tuote- tai palvelulupauksesta. Standardi
on yhdenmukaisesti verrattavissa toiminnan muodosta riippumatta kansainvälisellä tasolla.
ISO 9001 -standardin mukaisen toiminnan hyötyihin kuuluvat kilpailuedun luominen ja
ylläpitäminen toimivaan laatujärjestelmään kuuluvien tehokkaiden prosessien ja niiden
jatkuvan arvioinnin avulla. Muita hyötyjä ovat laatujärjestelmän jatkuva kehittäminen,
organisaation poikkeamien, heikkouksien ja hukkien juurisyiden selvittäminen sekä pysyvän
muutoksen saavuttaminen. (Hinsch 2019, s. 3.)

ISO 9001 -standardista julkaistiin uusin revisio vuonna 2015, mikä keskittyy kolmeen
pääominaisuuteen, joita ovat kokonaisvaltainen laatujohtaminen, prosessinäkökulma sekä
riskipohjainen ajattelutapa (ISO/FDIS 9001:2015). Standardissa korostetaan myös, että
organisaation dokumentaation on myös vastattava näiden periaatteiden vaatimuksia. ISO 9001
ei määritetä tarkasti, kuinka prosessit ja niiden työvaiheet ovat suunniteltava. Standardissa
kuvataan vain tavoitetila, jolloin organisaation on itse päätettävä, mitä työkaluja ja työtapoja
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laatujärjestelmän suunnittelussa ja implementoinnissa käytetään tavoitetilaan pääsemiseksi.
(Hinsch 2019, s. 3-7.)

ISO 9001 -standardiin perustuvan laatujärjestelmän kehittäminen ja hyväksyttäminen on
pitkäaikainen prosessi, joka kestää parhaimmassakin tapauksessa vähintään kaksi vuotta.
Laatujärjestelmän
kehittämisessä.

kehittäminen

on

Laatujärjestelmän

vain

ensimmäinen

tavoitteena

ei

ole

vaihe
vain

organisaation
sertifikaatin

laadun

mukainen

laatujärjestelmän hyväksyntä, vaan tavoitteena on toiminnan laadun kehittäminen pitkällä
aikatähtäimellä. Laatujärjestelmä ainoastaan mahdollistaa hyvän laadun tuottamiseen, muttei
se yksinään takaa tuotteiden tai palveluiden hyvää laatua. Laadukkailla tuotteilla tai palveluilla
sekä toiminnalla saavutettavat hyödyt toteutuvat vasta pitkäjänteisen systemaattisen työn
tuloksena. (Haverila ym. 2009, s. 386.)

2.2

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Total Quality Management) on modernin laatuajattelun
tapa, joka voidaan ymmärtää organisaation toimintafilosofiana, johtamisperiaatteena ja
toimintaohjelmana. Kokonaisvaltainen laatujohtaminen kattaa kaikki yrityksen toiminnot ja sen
keskeisiä elementtejä ovat asiakaslähtöisyys, henkilöstön osallistuminen, tiimityöskentely,
henkilöstön kehittäminen ja jatkuva parantaminen. (Haverila ym. 2009, s. 371-377.)

Asiakaslähtöisyys

on

yksi

laatuajattelua

soveltavan

organisaation

tärkeimmistä

tunnusmerkeistä. Kuten laatua, myös asiakaslähtöisyyttä voidaan käsitellä ulkoisen asiakkaan
tai organisaation sisäisen asiakkaan näkökulmasta. Ulkoisia asiakkaita ovat organisaation
valmistamien tuotteiden tai palveluiden loppukäyttäjät, joiden tarpeet ja odotukset määrittävät
tuotekehityksen suunnan. Sisäisellä asiakkaalla tarkoitetaan organisaation sisäistä toimittajaasiakas -suhdetta. Sitä voidaan käyttää tilanteissa, joissa toiminnon ja varsinaisen
loppukäyttäjän

suhde

on

vaikeasti

määriteltävissä.

Sisäiset

asiakkaat

määrittävät

prosessikokonaisuuden seuraavahan vaiheen odotukset ja tarpeet edelliselle vaiheelle.
(Haverila ym. 2009, s. 377-378.) Sisäisten asiakkaiden tarpeiden ja odotusten täyttäminen on
lähtöpiste asiakaslähtöisyydelle. Asiakkaiden toiveita on kuunneltava ja ne on sisällytettävä
toiminnan suunnitteluun ja laadunvalvontaan. (Naidu ym. 2006, s. 29.) Sisäiset ja ulkoiset
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asiakkaat määrittävät mitä ominaisuuksia organisaation prosesseihin tulee rakentaa ja niitä
suunnitellessa tulee miettiä tuoko toiminta lisäarvoa asiakkaalle sekä toimiiko prosessi siten,
että se maksimoi asiakkaan kokeman arvon (Haverila ym. 2009, s. 378).

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen vaatii koko henkilöstön osallistumista laatuajattelun
kulttuurin toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Henkilöstön rooli on merkittävä
onnistuneessa laatujohtamisessa, sillä jokainen organisaation työntekijä on vastuussa tuotteen
tai palvelun sekä toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Laatu ole vain tietyn ryhmän tehtävä.
Henkilöstön osallistamiseksi laadun seuranta ja tarkastaminen on syytä suunnitella osaksi
työnkuvaa, jolloin palaute saadaan välittömästä ja korjaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa
mahdollisimman nopeasti. (Haverila ym. 2009, s. 378.)

Nykyaikaisessa tuotantoympäristössä tuotteet ja tuotantoteknologiat ovat monimutkaisia ja
työtehtävien vaikeustaso on korkea, minkä takia laajempien kokonaisuuksien hallinta on
vaativaa. Tiimityöskentely on toimintamalli, jonka avulla pyritään varmistamaan laadukas
toiminnan taso useiden toimijoiden ja työtehtävien välisten suhteiden sekä niiden
laadunhallinnan kautta. (Haverila ym. 2009, s. 379-380.) Monissa organisaatioissa
tiimityöskentely ei synny luonnostaan, joten kokonaisvaltaisen laatujohtamisen tulee kannustaa
henkilöstöä työskentelemään tiiminä. Tiimityöskentely nostaa henkilöstön halukkuutta
osallistua laatuajattelun periaatteiden toteuttamiseen ja estää ristiriitojen syntymistä. (Naidu
ym. 2006, s. 28.) Se vähentää johdon roolia ja jakaa vastuuta, jolloin ongelmiin löydetään
nopeammin sopiva ratkaisu koko tiimin ponnistelun tuloksena (Haverila ym. 2009, s. 380;
Naidu ym. 2006, s. 28).

Henkilöstön osallistamisen ja tiimityöskentelyn tukena toimii henkilöstön kouluttaminen.
Laadukkaiden tuotteiden valmistaminen tulee olla mahdollista ilman erityisiä ponnisteluja,
jolloin henkilöstön osaaminen tulee olla vaaditulla tasolla. Työnkuvaan kuuluvien tehtävien
lisäksi henkilöstön tulee osata riittävästi ongelmanratkaisun ja laadunkehityksen menetelmiä,
jotta henkilöstö voi osallistua ja heille voidaan antaa vastuuta laadun hallitsemiseksi ja
kehittämiseksi. (Haverila ym. 2009, s. 379.)
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Jatkuva parantaminen on laatuajattelun toimintamalli, jolla henkilöstöä kannustetaan
osallistumaan organisaation toiminnan kehittämiseen. Jatkuvalla parantamisella organisaation
jokainen toiminto ja tehtävä pyritään hiomaan ja kehittämään kohti täydellisyyttä. Jatkuvassa
parantamisessa henkilöstö kehittää omia tehtäviään ja toimintojaan pienin kehitysaskelein,
joiden kumuloituessa saavutetaan lopuksi suuria tuloksia organisaatiotason mittakaavassa.
Radikaalit muutokset ja laajamittaiset kehityshankkeet eivät ole osa jatkuvaa parantamista.
Muutosten vakiinnuttamisen on todettu onnistuvan tehokkaammin pienten kehitysaskeleiden
avulla. (Haverila ym. 2009, s. 379-380.)

Toiminnan sekä lopputuotteiden ja -palveluiden laatu perustuu viime kädessä organisaation
johtamiseen ja siellä hallitsevaan yrityskulttuuriin (Haverila ym. 2009, s. 373). Organisaation
johdon on osallistuttava kokonaisvaltaisen laatujohtamisen toteuttamiseen ja määritettävä
selvät

pitkän

aikatähtäimen

tavoitteet

kehitykselle

sekä

suunta

laatujohtamiselle.

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen on jatkuvasti käynnistä oleva toimi ja sen oltava sisällytetty
organisaation kulttuuriin ja toimintatapoihin. (Naidu ym. 2006, s. 29.) Johdon tulee ottaa vastuu
sekä kommunikoitava laatujärjestelmän toimivuudesta ja sen tuloksista. Johdon tehtävä
kannustaa

henkilöstöä

osallistumaan

kokonaisvaltaisen

laatujohtamisen,

jatkuvaan

parantamiseen, prosessinäkökulman ja riskiperustein ajattelutavan periaatteiden toteuttamiseen
sekä tukea ja ohjata henkilöstöä heidän tarpeiden mukaisesti. (ISO/FDIS 9001:2015, s. 3-4.)

2.3

Prosessinäkökulma

Lopputuotteiden ja -palveluiden laatu määrittyy organisaation toimintaprosessien laadun
mukaan. Oikein toteutettuna laadukkaat prosessit johtavat laadukkaisiin tuotteisiin ja
palveluihin ja sitä kautta tyytyväisiin asiakkaihin. (Haverila ym. 2009, s. 373.) Prosessien ja
niiden luoman kokonaisuuden ymmärtäminen on tärkeä osa laatujärjestelmän tehokkuutta ja
näin organisaatiotason tavoitteiden saavuttamista. Prosessinäkökulma on työtehtävien
hallintamenetelmä, jonka avulla organisaatio pystyy hallitsemaan ja kehittämään sen
toimintaprosesseja sekä niiden vuorovaikutus- ja riippuvaisuussuhteita suorituskyvyn
parantamiseksi. (ISO/FDIS 9001:2015.)
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Prosessinäkökulmassa

liiketoimintaprosessien

kehittäminen

aloitetaan

määrittämällä

käsiteltävän prosessin konteksti liiketoiminnan kokonaisuudessa, prosessin laajuus ja rajaus
sekä sille asetetut toiveet ja tavoitteet. Prosessin määrittämiseen sisältyy myös siihen
kytköksissä olevien muiden liiketoimintaprosessien tunnistaminen sekä niiden riippuvuuksien
kuvaaminen. Prosessin määrittämisen jälkeen täytyy ymmärtää sen nykytila ja erityisesti
pohtia, mitkä tekijät vaikuttavat prosessin toimintaan negatiivisesti sekä siihen miksei sille
asetettuja tavoitteita saavuteta. Nykytilan ymmärtämisen jälkeen prosessin tavoitetila voidaan
suunnitella ja kuvata. Kuvauksen tulee sisältää heikkouksien arviointi ja päätös siitä, mitkä
kehitysmahdollisuudet halutaan implementoida sekä niiden käyttöönoton kannalta tärkeiden
ominaisuuksien määrittäminen. (Sharp & McDermott 2009, s. 65.) Prosessinäkökulman
periaatteiden mukaista prosessien kehittämistä voidaan toteuttaa PDCA-syklin (kuva 2) avulla
(ISO/FDIS 9001:2015).

Kuva 2 PDCA-sykli (mukaillen ISO/FDIS 9001:2015)
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PDCA-sykli on laajalti tunnettu jatkuvan parantamisen prosessimainen toimintamalli, jolla
pyritään systemaattisesti kehittämään organisaation toimintaa ja takaamaan kehitystoiminnan
jatkuvuus. PDCA-sykli koostuu neljästä vaiheesta, joita ovat Plan (suunnittele), Do (toteuta),
Check (tarkasta) ja Act (kehitä). (Haverila ym. 2009, s. 381-382.)

PDCA-sykli alkaa suunnitteluvaiheella, jossa määritetään nykyisten toimintatapojen ongelmat
sekä suunnitellaan niihin kehitettävä ratkaisu. Prosessin nykytila ja siihen liittyvät
tukitoiminnot tulee kuvata, jotta haasteet voidaan arvioida perusteellisesti ja ongelmien
juurisyyt saadaan selvitettyä. Nykytilan kuvaaminen on kriittinen osa suunnitteluvaihetta, sillä
se antaa lähtötiedot myöhemmin käyttöönotettavien kehitystoimenpiteiden mittaamiseen ja
vertailevaan arviointiin. Yleensä prosesseista löydetään useampi kuin yksi ongelma tai
kehitysmahdollisuus, jolloin ne tulee priorisoida ja päättää, mitkä kehitysmahdollisuudet
toteutetaan. Ratkaisun tueksi tulee valmistaa toimintasuunnitelma, jossa määritetään
toteutettavat kehitystoimenpiteet sekä toteutuksen aikataulu ja siitä vastuussa olevat henkilöt.
(Patel & Deshpande 2017. s 199-200.)

Kun nykytila on kokonaan ymmärretty ja toimintasuunnitelma on valmis, voidaan
kehitystoimenpiteet toteuttaa. Toteutusvaihe ei ole vain kehitystoimenpiteiden kokeilua, vaan
suunnitteluvaiheissa tehtyjen kattavien havaintojen perusteella implementoitavat toimenpiteet
edustavat merkittävää kehitystä prosessin nykytilaan. Toteutusvaiheessa dokumentoidaan
tehdyt muutokset sekä mahdolliset toteutuksessa esiintyneet ongelmat, havainnot ja opit. (Patel
& Deshpande 2017. s 200.)

Tarkastusvaiheessa havainnoidaan uudistettujen prosessien toimintaa tehtyjen muutosten
toimivuuden varmistamiseksi. Prosessien mittaamisesta saatavaa uutta dataa verrataan
suunnitteluvaiheessa

kerättyyn

lähtötietoon.

Datan

analysoinnin

avulla

selvitetään,

saavutettiinko muutostyölle asetetut tavoitteet. Mikäli muutostyö on tuottanut haluttuja
tuloksia, PDCA-syklissä voidaan siirtyä kehitysvaiheeseen. Muuten kehitystyössä palataan
takaisin suunnitteluvaiheeseen, jossa tarkastusvaiheessa saatu tietämys otetaan käyttöön
parempien tulosten saavuttamiseksi jatkossa. (Patel & Deshpande 2017. s 200.)
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Kehitysvaiheessa tavoitteet saavuttaneet uudet toimintamallit standardisoidaan, vakiinnutetaan
ja dokumentoidaan. Kaikki opittu tieto jaetaan organisaation muille toiminnoille, jotka voivat
hyötyä vastaavista kehitystoiminpiteistä. (Haverila ym. 2009, s. 382.) Jatkuvan parantamisen
ylläpitämiseksi on tärkeätä aloittaa PDCA-sykli alusta vieläkin korkeamman suorituskyvyn
saavuttamiseksi (Patel & Deshpande 2017, s 200).

Prosessinäkökulman periaatteet omaksuneen organisaation prosessit ovat selvästi määriteltyjä,
helposti uudelleen toteutettavissa ja mitattavissa sekä linjassa organisaation tavoitteiden kanssa.
Prosessinäkökulma auttaa organisaatioita kehittämään asiakaslähtöisyyttä ja ohjaamaan
prosessien tuotoksia vastaamaan paremmin sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden vaatimuksia. Se
mahdollistaa myös liiketoimintaprosessien systemaattisen kehittämisen poistamalla niistä
turhat, ylimääräiset tai arvoa tuottamattomat työvaiheet. (Sharp & McDermott 2009, s. 28.)

2.4

Prosessien mallintaminen

Prosessinäkökulman ja jatkuvan parantamisen perusedellytys on, että organisaation prosessit ja
niiden riippuvaisuussuhteet ovat määritetty sekä niiden nykytila on ymmärretty ja kuvattu.
Monet prosessin kehitystoimenpiteet eivät onnistu parantamaan organisaation suorituskykyä,
sillä organisaatiossa ei ymmärretä, miksi prosessi ei saavuta sille asetettuja tavoitteita. (Sharp
& McDermott 2009, s. 65, 85.) Eri toimintojen ja niiden suhteiden ymmärtäminen
kokonaisuutena vaikuttaa organisaation tehokkuuteen ja kykyyn saavuttaa haluttuja tuloksia.
(ISO/FDIS 9001:2015). Prosessien ymmärtämiseksi ne on mallinnettava, eli niistä on tehtävä
prosessikuvaus, josta selviää ketkä ovat prosessin toimijoita sekä mitä työtehtäviä niissä
tehdään ja missä järjestyksessä (Sharp & McDermott 2009, s. 85). Prosessin kehittämisessä
myös tavoitetila voidaan mallintaa, jolloin eroavaisuudet prosessin nykytilaan ja konkreettiset
muutostarpeet voidaan havainnollistaa paremmin (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 4).

Organisaation toiminta muodostuu ydinprosesseista, jotka ilmaisevat mitä tavoitteita
organisaatiolla on. Ydinprosessit kytkeytyvät aina ulkoiseen asiakkaaseen sekä niitä avustaviin
tukiprosesseihin, jotka luovat edellytyksiä ydinprosessien toiminnalle ja palvelevat
organisaation sisäisiä asiakkaita (JUHTA 2012, s. 3). Ydinprosessi voi jakautua useammaksi
osaprosessiksi (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 4), jotka käsittelevät samaa aihepiiriä ja
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tähtäävät samojen tavoitteiden saavuttamiseen muodostaen oman prosessikokonaisuuden
(Sharp & McDermott 2009, s. 95). Ydin- ja osaprosesseja voidaan mallintaa eri tasoilla
käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan. Kuvauksen tulee sisältää tarpeellinen ja olennainen
informaatio, jolloin niiden yksityiskohtaisuus vaihtelee. Mahdollisia kuvaustasoja on useita ja
tasojen väliset erot voivat olla joissain tapauksissa pieniä. Organisaation koosta, tehtävien
monipuolisuudesta ja kuvauksen käyttötarkoituksesta riippuen eri tason kuvaukset saattavat
sisältää päällekkäisyyksiä, jolloin tasoja voi yhdistää tai kuvata prosessit vain yhdellä tasolla.
(JUHTA 2012, s. 6.)

Tyypillisesti ydin- ja tukiprosessit kuitenkin mallinnetaan korkean tason kuvauksella, jossa
esitetään organisaation toiminnat kokonaisuuksittain. Kuvaus sisältää organisaation ja sen
toimintaympäristön, kuten asiakkaat ja sidosryhmät, toimintaan vaikuttavan lainsäädännön
sekä organisaation strategian, mission ja vision. Korkean tason kuvauksessa on esitetty
pelkistettynä ydin- ja tukiprosessit sekä niiden nimet. Prosessien välisiä kytköksiä ja
riippuvaisuuksia ei tarvitse sisältää kuvaukseen. (JUHTA 2012, s. 6.)

Ydinprosessien kuvausta voidaan tarkentaa mallintamalla niiden osaprosessien muodostama
kokonaisuus. Tällä tasolla kuvauksessa esitetään, miten ydinprosessi jakautuu osaprosesseiksi
ja mikä on prosessien kulkujärjestys. Kuvaukseen sisältyy myös prosessien vuorovaikutus- ja
riippuvuussuhteet sekä rajapinnat muuhun ympäristöön. (JUHTA 2012, s. 7-8.) Osaprosessi
alkaa aina syötteestä, sisältää työtä ja päättyy tuotokseen. Syöte voi tulla asiakkaan, ajankohdan
tai olosuhteiden vaatimusten mukaan. Prosessin työ on toimia, päätöksiä tai vaiheita ja tuotos
voi olla palvelu, tuote tai uusi informaatio. Tämän tapahtumaketjun ymmärtäminen helpottaa
osaprosessien sekä niiden aloitus- ja päätöspisteiden mallintamista. (Sharp & McDermott 2009,
s. 45.)

Toisinaan erityisesti organisaation toiminnan kannalta kriittisiä prosesseja on syytä tarkastella
yksityiskohtaisemmin tehtävätasolla (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 10). Uimaratamalli
(kuva 3) on yleinen tapa mallintaa prosesseja, sillä se on helposti ymmärrettävissä myös ilman
koulutusta. Uimaratamallin avulla pystytään esittämään prosessin yksittäisiä työvaiheita sekä
koko prosessi alkupisteestä loppupisteeseen samanaikaisesti (Sharp & McDermott 2009, s.
202).
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Kuva 3 Yksinkertaistettu uimaratamalli (mukaillen Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 12)

Yksityiskohtaisen prosessikuvauksen toteuttamiseen on olemassa muitakin menetelmiä, kuten
vuokaavio, tehtävämatriisi tai prosessin tekstimuotoinen ohjeistaminen (Martinsuo &
Blomqvist 2010, s. 11). Uimaratakaaviolla pystytään kuitenkin korostamaan erityisesti, kuka
tekee mitäkin työtehtäviä ja missä vaiheessa prosessia. Uimaratakaaviossa roolit ja vastuut
tehtävien suorittamiseen kuvataan uimaratojen avulla. Jokainen prosessin toimija saa oman
uimaradan, jossa sille kuuluvat työvaiheet kuvataan neliönmuotoisilla kuvioilla. Nuolet tai
viivat kuvaavat prosessin työnkulun virtausta työvaiheesta seuraavaan. (Sharp & McDermott
2009, s. 202-203.) Työtehtävien keskinäiset riippuvuudet mallinnetaan myös materiaali- ja
tietovirtojen osalta (Martinsuo & Blomqvist 2010, s. 10).

2.5

Riskipohjainen ajattelutapa

Riski tarkoittaa epävarmuuden vaikutusta tavoitteiden toteutumiseen. Vaikutus on poikkeama
odotetusta tuloksesta ja se voi olla positiivinen tai negatiivinen odotettuun tulokseen verrattuna.
Riski voi siis luoda uusia mahdollisuuksia tai sen tuloksena voi olla uhka organisaation
toiminnalle. (ISO 31000:2018, s. 8.) Riskipohjainen ajattelutapa (risk-based thinking) on ISO
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9001

-standardin

viimeisimmän

revision

esittämä

menetelmä

organisaatioiden

riskienhallintaan. Standardi on vielä kohtuullisen uusi, eikä aiheitta ole vielä laajalti käsitelty
kirjallisuudessa. (Chianiri 2016, s. 311.)

Riskipohjainen ajattelutapa perustuu siihen, että organisaation laatujärjestelmä toimii riskejä
ennaltaehkäisevänä työkaluna. Riskipohjaisessa ajattelutavassa riskienhallinta on rakennettu
osaksi laatujärjestelmää, mikä oleellista tehokkaan laatujärjestelmän saavuttamiseksi.
Laatujärjestelmää suunnitellessa organisaation on määritettävä sen strategian toteutumisen
kannalta oleelliset sisäiset ja ulkoiset seikat, jotka sisältävät myös mahdolliset riskit. (ISO/FDIS
9001:2015, s. 1-4, 21.) Diplomityön kohdeyrityksen kaltaisten pienten ja keskisuurien
tuotantoyrityksien kohtaamat riskit koskevat tyypillisesti sisäisesti tuotettujen ja ulkoisilta
toimittajilta hankittujen tuotteiden käyttötarkoitukseen sopimattomuutta sekä työntekijöiden
huonoa osaamistasoa (Chianiri 2016, s. 311).

Laatujärjestelmää suunnitellessa määritetään myös toimenpiteet organisaation kohtaamien
riskien hallitsemiseksi. Riskien hallintatapoja voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, riskin
tietoinen ottaminen, riskin lähteen poistaminen ja sen todennäköisyyden tai vaikutuksen
vähentäminen. Laatujärjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeätä huomioida niin negatiiviset
kuin positiiviset riskit, jolloin vaaroja ja uhkia voidaan ennaltaehkäistä ja mahdollisuudet
hyödyntää esimerkiksi hukan vähenemisenä tai tuottavuuden kasvamisena. Riskienhallinta on
osa laatujärjestelmään kuuluvia prosesseja ja sitä tulee muiden prosessien lailla kehittää
jatkuvasti prosessinäkökulmaa hyödyntämillä. (ISO/FDS 9001:2015, s. 2-4, 21)

ISO 9001 -standardin aikaisemmissa versioissa riskipohjaista ajattelutapaa on käsitelty
epäsuorasti laatujärjestelmän suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen vaatimusten kautta.
Aikaisemmissa versioissa on esitetty myös tarkempia vaatimuksia riskienhallintamenetelmien
käytöstä, mutta uusimmassa revisiossa esitetty riskiperusteinen ajattelutapa on mahdollistanut
näiden vaatimusten poistamisen tai korvaamisen laatujärjestelmän suorituskykyyn liittyvillä
vaatimuksilla. Riskiperusteinen ajattelutapa implementoituna osaksi laatujärjestelmää ja
prosessinäkökulman hyödyntäminen riskienhallinnassa kattaa nyt ISO 9001 -standardin
vaatimukset organisaatioiden riskienhallinnasta. Standardissa ole enää esitetty tarkempia
esimerkkejä riskienhallintamenetelmistä. Vaatimuksiin ei myöskään kuulu muodollisten
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menetelmien käyttö tai dokumentoitu riskienhallintaprosessi. Organisaatioilla on vapaus valita
haluavatko ne implementoida laajemman riskienhallintajärjestelmän muiden riskienhallintaan
liittyvien standardien ja suositusten perusteella. (ISO/FDIS 9001:2015, s. 21.)

Vaikkei riskienhallintaa dokumentoitaisi, tulisi sen käytännössä toteutumisen tukea
prosessinäkökulman jatkuvaa parantamista organisaatiossa (Hrbackova 2016, s. 23).
Prosessinäkökulman mukaisessa riskienhallintaprosessissa (kuva 4) valvotaan, arvioidaan ja
tarpeen mukaan päivitetään toimintaa prosessin kaikissa vaiheissa. Riskienhallintaprosessin
läpi tulee myös jatkuvasti jakaa tietoa sen tuloksista ja havainnoista esimerkiksi päätöksenteon
tueksi ja muiden organisaation toimintojen riskienhallinnan kehittämiseksi. (ISO 31000:2018,
s. 14-15.)

Kuva 4 Riskienhallintaprosessi (mukaillen Hrbackova 2016, s. 23; ISO 31000:2018, s. 9)
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3

ELINTARVIKETURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ

CAC (Codex Alimentarius Commission) on YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n sekä
WHO:n perustuma komissio, joka vaikuttaa kansainvälisellä tasolla elintarvikkeisiin liittyviin
sääntöihin ja määräyksiin vaikuttaa (FAO & WHO 2003, s. 4). CAC (2009, s 6) määrittää
elintarviketurvallisuuden varmistukseksi siitä, ettei elintarvike aiheuta vahinkoa kuluttajalle,
kun elintarvike valmistetaan tai syödään sen tarkoituksen mukaisella tavalla.

Kaikki

elintarvikkeen hygieniasta tai muista vaaroista johtuvat haitallisuudet kuluttajalle ovat osa
elintarviketurvallisuutta (Aung & Chang 2014, s. 176; Escanciano & Santos-Vijande 2014, s.
50; Silva ym. 2016, s. 81).

Elintarvikkeiden laadulla tarkoitetaan elintarvikkeen ominaisuuksia ja piirteitä, jotka täyttävät
kuluttajien suorat tai epäsuorat vaatimukset. Ihmisillä oikeus vaatia elintarvikkeen olevan
turvallinen ja sopiva kulutettavaksi, jolloin elintarviketurvallisuutta voidaan käsitellä osana
elintarvikkeiden laatua. Muita elintarvikkeiden laatutekijöitä ovat eri ulkoiset, sisäiset ja
piilevät ominaisuudet (taulukko 1). Elintarvikkeen laatu määrittyy aina kuluttajan, ostajan,
elintarvikkeen käsittelijän tai muun asiakkaan henkilökohtaisen kokeman laadun mukaan. (YK
2007, s. 2-6.) Elintarviketurvallisuus on kirjallisuudessa todettu elintarvikkeen tärkeimmäksi
laatutekijäksi, sillä se on suoraan yhteydessä kuluttajien terveyteen ja sen turvaaminen tulisi
aina priorisoida yli muiden laatutekijöiden. Lisäksi vaarallisten elintarvikkeiden aiheuttamat
terveysuhkat saattavat johtaa markkinoiden pois sulkemiseen ja merkittäviin taloudellisiin
tappioihin yhteiskunnassa. (Aung & Chang 2014, s. 177.)

Taulukko 1 Elintarvikkeen laatutekijät (mukaillen YK 2007, s. 5-6)

Ulkoiset laatutekijät

Sisäiset laatutekijät

Piilevät laatutekijät

Ulkoasu

Maku

Terveellisyys

Tunto (kosketus)

Tuoksu

Ravintoarvo

Visuaaliset viat

Suutuntuma

Turvallisuus
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Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä on laatujärjestelmä, jonka avulla varmistetaan
elintarvikkeiden turvallisuus hallitsemalla elintarvikkeiden mikrobiologisia, kemikaalisia ja
fyysisiä

vaaroja

kaikilla

toimitusketjun

tasoilla

(Kheradia

ym.

2013,

s.

349).

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä on kokonaisuus, jossa yhdistyy erilaiset
ennaltaehkäisy-, valmius- ja omavalvontatoimet, joiden avulla valvotaan elintarvikkeiden
tuotantoympäristöä ja -prosessia (Euroopan komissio 2016, s. 2). Järjestelmä voidaan jakaa
kolmeen osaan, joita ovat tukijärjestelmä, riskienhallintaosa ja omavalvonta (kuva 5).
Tukijärjestelmä on elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän perusta, johon kuuluvat
lainsäädännön vaatimukset sekä elintarviketeollisuuden hyvät käytännöt. Riskienhallintaosa
perustuu HACCP-järjestelmään pohjautuviin menetelmiin ja omavalvonnassa kuvataan,
valvotaan ja dokumentoidaan tukijärjestelmän ja HACCP-periaatteiden toiminta. (Euroopan
komissio 2016, s. 2; Laatuketju ym. 2006, s. 1.)

FSSC 22000
ISO/TS 22002-1
ISO 22000

Omavalvonta
HACCP-järjestelmä

Tukijärjestelmä

Kuva 5 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän tasot (mukaillen Aung & Chang 2014, s. 177;
Euroopan komissio 2016, s. 2; FSSC 22000 2020b, s. 17-18; Laatuketju ym. 2006, s. 4; Pop ym. 2018,
s. 14; Wareing 2010, s. 2-9)
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Omavalvontajärjestelmän kokonaisuuteen kuuluu myös perinteinen laatujärjestelmä (YK 2007,
s. 5), mutta elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää voidaan laajentaa kansainvälisillä
elintarviketurvallisuusstandardeilla. Laatustandardit, kuten ISO 9001, ovat kehitetty
liiketoiminta-alasta riippumattomaksi. Eri valtioiden ja alueiden lainsäädäntö- ja kulttuurierot
johtavat suureen vaihtelevuuteen elintarvikkeiden laadunhallinnan toiminnallisuuksissa, jolloin
niiden turvallisuutta on lähes mahdotonta hallita systemaattisesti kansainvälisellä tasolla. (Gil
ym. 2017, s. 84; YK 2007, s. 4). Tavallisten laatujärjestelmien avulla pystytään takaamaan
elintarvikkeiden laatu, muttei välttämättä turvallisuutta, ellei järjestelmää ole suunniteltu osaksi
tukijärjestelmää ja HACCP-periaatteita (YK 2007, s. 101.)

ISO julkaisi vuonna 2005 elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset sisältävän
standardin ISO 22000. ISO 22000 yhdistää ISO 9001 -standardin mukaiset laadunhallinnan
perusteet sekä tukijärjestelmän ja HACCP-järjestelmän periaatteet elintarviketurvallisuuden
takaamiseksi. (YK 2007, s. 102-103.) ISO on lisäksi julkaissut ISO 22000 tueksi ISO/TS
22002-1 -standardin, jossa on määritetty tukijärjestelmän vaatimukset elintarviketuotantoon
osallistuville organisaatioille. (ISO/TS 22002-1:2009.)

ISO-standardien lisäksi elintarviketeollisuudessa on käytössä useita muita yksityisen sektorin
kehittämiä standardeja, jotka ovat syntyneet seurauksena valtioiden kykenemättömyydestä
hallita elintarviketurvallisuutta asetusten ja määräysten avulla. Nämä standardit keskittyvät
usein tietylle elintarvikesektorille tai maanosaan sekä sisältävät eri näkökulmia ja osia
elintarviketurvallisuudesta. (YK 2007, s. 93.)

GFSI (The Global Food Safety Initiative) on elintarvikeala toimijoiden aloite, joka pyrkii
yhdenmukaistamaan elintarviketurvallisuusstandardeja. GFSI on luonut ja ylläpitää standardien
vertailutyökalua, jolla eri standardien vastaavuutta GFSI:n elintarviketurvallisuuden
hallintajärjestelmän vaatimuksiin voidaan verrata. (YK 2007, s. 93-94.) GFSI voi antaa
elintarviketurvallisuusstandardille hyväksynnän, mikä tarkoittaa, että kyseinen standardi
täyttää GFSI:n vaatimukset. Esimerkiksi ISO 22000 ei ole GFSI-hyväksytty standardi ja sitä
voidaan täydentää FSSC 22000 -sertifiointiohjelmalla, joka on saanut GFSI-hyväksynnän.
FSSC 22000 yhdistää ISO 22000 -standardin ja sektorikohtaiset tukijärjestelmävaatimukset
sekä FSSC:n omat lisävaatimukset. (Lassheikki ym. 2016, s. 17-19)
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Tässä

luvussa

on

käsitelty

elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmään

kuuluvat

tukijärjestelmä, HACCP-järjestelmä sekä omavalvonta. Elintarviketurvallisuusstandardeja on
käsitelty tarkemmin luvussa 4.

3.1

Tukijärjestelmä

Tukijärjestelmälle (prerequisite programs, PRPs) ei ole yhtä definitiivistä määritelmää, sillä sen
kattama sisältö muuttuu toimintaympäristön mukaan (Euroopan komissio 2016). WHO:n
(1998) sekä Euroopan komission (2016) määritelmässä tukijärjestelmä kattaa:
”ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja edellytykset, joita tarvitaan ennen HACCP:n
täytäntöönpanoa ja sen aikana ja jotka ovat olennaisia elintarviketurvallisuuden
kannalta.”

Eviran (2008, s. 4) mukaan tukijärjestelmällä tarkoitetaan:
”kaikkia HACCP-järjestelmän edellytyksenä olevia järjestelmiä ja säännöksiä, jotka
tähtäävät elintarviketurvallisuuteen.”
ISO 22000 ”Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät. Elintarvikeketjuun kuuluvia
organisaatioita koskevat vaatimukset” -standardissa (ISO 22000:2018, s. 4) tukijärjestelmä
sisältää:
”Perusedellytykset ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä elintarviketurvallisuuden
säilyttämiseksi organisaation sisällä ja koko toimitusketjun läpi.”

Mortimore ja Wallace (2013, s. 115) käsittelevät tukijärjestelmää HACCP-järjestelmän
edellyttämänä tukiverkostona, johon kuuluu sarja erilaisia hyväksi todettuja käytäntöjä
elintarviketurvallisuuden

takaamiseksi.

Näitä

hyviä

käytäntöjä

hyödynnetään

elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmässä, jotta elintarvikkeet ja niiden valmistaminen on
turvallista. Tukijärjestelmässä elintarviketurvallisuutta käsitellään toimintaympäristön ja
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tuotantotilojen, laadunhallintaan ja laadunvarmistukseen liittyvien ohjelmien sekä ihmisten
osaamisen ja koulutuksen kautta. (Mortimore ja Wallace 2013, s. 10, 113.)

CAC:n

Codex

Alimentarius

-standardeissa

tukijärjestelmään

kuuluvista

elintarviketurvallisuuden edellytyksistä, ohjelmista ja käytännöistä käytetään nimitystä Codes
of Good Practice eli ”hyvän käytännön ohjeet” (Euroopan komissio, 2016). Tukijärjestelmään
kuuluvia hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi:
•

hyvät maataloustavat (GAP, Good Argriculture Practice)

•

hyvät tuotantotavat (GMP, Good Manufacturing Practice)

•

hyvät hygieniakäytännöt (GHP, Good Hygiene Practice)

•

hyvät jakelutavat (GDP, Good Distribution Practice)

•

hyvät kuluttajakäytännöt (GCP, Good Consumer Practice) (Mortimore & Wallace,
2013; Euroopan komissio, 2016).

Tyypillisesti hyviä hygieniakäytäntöjä ja hyviä tuotantotapoja on pidetty tukijärjestelmän
perustana. Tukijärjestelmän konsepti on kuitenkin laajentunut uusien aloitteiden, kuten EU:n
farm-to-table, eli ”pellolta pöytään” -strategian myötä. Etenkin uudemmat käytännöt, kuten
hyvät maataloustavat ja hyvät kuluttajakäytännöt korostavat, että elintarvikkeiden
turvallisuuden saavuttaminen koskee koko elintarvikeketjua ja kaikilla elintarvikeketjun
jäsenillä on oma osansa elintarviketurvallisuuden varmistamisessa. (Mortimore & Wallace
2013, s. 114-115.)

Kaikkia elintarvikealan toimijoita edellytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston
elintarvikehygieniasta antaman asetuksen (EY) N:o 852/2004 4 artiklassa toimimaan asetuksen
liitteissä 1 ja 2 esitettyjen hyvien hygieniakäytäntöjen mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o
852/2004 5 artiklan mukaan elintarviketoimijoiden on laadittava, implementoitava ja
ylläpidettävä HACCP-järjestelmää. (A 29.04.2004/852.) Lisäksi Euroopan parlamentin ja
neuvoston antamassa yleisessä elintarvikeasetuksessa (EY) N:o 178/2002 säädetään muun
muassa

elintarvikkeiden

turvallisuudesta

ja

elintarvikealan

toimijasta

vastuusta

elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi (Evira 2008, s. 4). Asetuksessa (EY) N:o 178/2002
käsiteltyjä periaatteita ovat riskinarviointiin perustuva lähestymistapa, ennalta varautumisen
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periaatteet, avoimuus ja viestintä sekä elintarvikkeiden jäljitettävyys ja takaisinveto. Asetuksen
(EY) N:o 852/2004 artiklat 4 ja 5 sekä asetus (EY) N:o 178/2002 muodostavat oikeusperustan
Euroopan elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmille, jota elintarvikealan toimijoiden on
noudatettava. (Euroopan komissio 2016, s. 1.) Näiden asetusten lisäksi Euroopan komission
asetuksessa (EY) N:o 2023/2006 määritetään yhdenmukaiset hyvien tuotantotapojen ohjeet,
joita jäsenvaltioiden on noudatettava (A 22.12.2006/2023).

3.1.1 Hyvät hygieniakäytännöt

CAC/RCP

1-1969

”General

principles

of

food

hygiene”

on

CAC:n

elintarvikehygieniastandardi, jonka tarkoitus on suojella kansanterveyttä elintarvikkeista
aiheutuvilta vaaroilta. CAC-RCP 1-1969 asettaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmille
yhdenmukaiset vaatimukset maailmanlaajuisesti (Euroopan komissio 2016, s. 3). Standardi
kattaa kaikki elintarvikeketjun vaiheet aina alkutuotannosta loppukuluttajalle saakka. Sen
tavoite on tunnistaa välttämättömät hygieniakäytännöt, joita on sovellettava kaikissa
elintarvikeketjun osissa (CAC 2009, s. 4). Näitä hyviä hygieniakäytäntöjä pidetään laajalti
tukijärjestelmän referenssistandardina (Mortimore & Wallace 2013, s. 144) ja monet asetukset
ja ohjeistukset, kuten asetus (EY) N:o 852/2004 (A 29.04.2004/852) ja Euroopan komission
(2016) ohjeistus HACCP-periaatteiden täytäntöönpanosta elintarvikeyrityksissä, viittaavat
CAC/RCP 1-1969 -standardiin. Standardi on jaettu rakenteeltaan kahdeksaan osaan (taulukko
2), joita ovat alkutuotanto, elintarvikehuoneistojen suunnittelu, toiminnan hallinta,
elintarvikehuoneiston huolto ja puhtaanapito, henkilökohtainen hygienia, kuljetukset,
tuotetiedot ja kuluttajien tietoisuus sekä koulutus (Mortimore & Wallace 2013, s. 116-120).

Taulukko 2 CAC/RCP 1-969 sisältö (mukaillen Mortimore & Wallace 2013, s. 116-120)

CACP/RCP 1-969 otsikko

Tukijärjestelmän aihealueet ja varteenotettavat seikat

Alkutuotanto

•

Ympäristön soveltuvuus alkutuotantoon

•

Saastumisten valvonta

•

Tuotannon

sekä

elintarvikkeiden

varastoinnin ja kuljetuksen valvonta
•

Henkilökohtainen hygienia

•

Puhdistus- ja huoltokäytännöt

käsittelyn,
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Taulukko 2 (jatkoa)

Elintarvikehuoneiston

•

Elintarvikehuoneiston sijainti

suunnittelu

•

Elintarvikehuoneiston pohjapiirros

•

Soveltuvat rakenteet ja materiaalit

•

Esineiden, välineiden ja laitteiden käyttö

•

Käsienpesuun ja elintarvikkeiden huuhteluun sekä
muuhun tarkoitukseen käytettävän veden saatavuus

•

Ilmanvaihtojärjestelmän vaatimukset

•

Riittävä valaistus

•

Turvalliset varastointitilat ja -käytännöt

•

Elintarvikevaarojen ennaltaehkäiseminen

•

Lämpötilanhallinta

•

Mikrobiologiset vaatimukset

•

Raakamateriaalien käsittely

•

Käytetyt pakkausmateriaalit

•

Johdon ja valvonnan rooli

•

Dokumentointi ja tallenteet

•

Takaisenvetokäytännöt

Elintarvikehuoneiston

•

Huolto- ja puhdistusmenettelyt

huolto ja puhtaanapito

•

Tuhoeläintorjunta

•

Jätteiden käsittely

•

Työntekijöiden terveyden tila

•

Työntekijöiden siisteys ja hygieniakäytännöt

•

Vierailijoiden ohjeet

•

Kuljetusvälineiden ja säiliöiden hygieeninen käyttö

Toiminnan hallinta

Henkilökohtainen hygienia

Kuljetus

Tuotetiedot ja kuluttajien •
tietoisuus

Koulutus

Riittävät tuotetiedot ja etiketöinti

•

Tuotantoerien tunnistaminen

•

Kuluttajien koulutuksen rooli

•

Henkilöstön elintarvikehygieniakoulutus ja - tietoisuus

•

Koulutuksen ylläpito ja valvonta
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Alkutuotanto
CAC/RCP 1-969 (CAC 2009, s. 6) ja asetuksen (EY) N:o 852/2004 4 artiklan (A
29.04.2004/852)

mukaan

elintarvikkeiden

alkutuotannossa

on

varmistettava,

että

alkutuotannon tuotteet ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseen soveltuvia. Tähän sisältyvät
erilaiset ympäristön, tuotannon, elintarvikkeiden käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen sekä
ylläpidon hygieniakäytännöt, joiden tarkoitus on vähentää elintarviketurvallisuusriskien
mahdollisuutta elintarvikeketjun myöhemmissä vaiheissa. Alkutuotannossa on valvottava
mahdollisia haitallisia aineita tuotantoalueen ympäristössä, jotka saattavat vaikuttaa
elintarvikkeen turvallisuuteen. Tuottajien tulisi käyttää toimenpiteitä, joilla valvotaan ilman,
maaperän, rehujen, lannoitteiden ja muiden alkutuotannossa käytettävien aineiden aiheuttamaa
saastumista. Erityisesti saastumista, mitkä saattavat johtua jätteiden varastoinnista, käsittelystä
ja hävittämisestä tulisi hallita tarkasti. Lisäksi puhdistus- ja huoltokäytännöt sekä
henkilökohtainen hygienia tulee olla vaaditulla tasolla alkutuotannossa. (A 29.04.2004/852,
CAC 2009, s. 6-7.)

Elintarvikehuoneiston suunnittelu
Elintarviketuotannossa

elintarvikehuoneiston

sijainti

on

tarkistettava

mahdollisilta

saastumisilta esimerkiksi muun teollisuuden, tuhoeläintein tai jätehuollon myötä. Lisäksi
tuotannossa syntyvät jätteet on pystyttävä poistamaan asianmukaisella tavalla kyseisessä
sijainnissa. (CAC 2009, s. 8.) Elintarvikehuoneisto on suunniteltava pohjapiirrokseltaan,
rakennustavaltaan ja kooltaan niin, että se voidaan huoltaa, puhdistaa ja desinfioida. Niissä tulee
pystyä ehkäisemään ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on oltava vaadittavat työtilat
kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti. Elintarvikehuoneiston rakenteiden tulee olla
valmistettu kestävistä sekä helposti huollettavista, puhdistettavista ja desinfioitavista
materiaaleista. Lattia- ja seinäpinnat, katto ja kattoritilät, ikkunat, ovet sekä työpinnat on
rakennettava niin, että niissä kertyy mahdollisimman vähän likaa ja kosteutta. Niiden on lisäksi
tarvittaessa oltava valmistettu sileäpintaisesta, vedenpitävästä, nestettä hylkivästä ja
myrkyttömästä materiaalista. (A 29.04.2004/852, CAC 2009, s. 9.)

Kaikki elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvat esineet, välineet ja laitteet on puhdistettava
ja desinfioitava riittävän usein saastumisriskin välttämiseksi. Ne on myös rakennettava
sellaisista materiaaleista, pidettävä sellaisessa järjestyksessä ja huollettava siten, että
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saastumisriski jää mahdollisimman pieneksi. (A 29.04.2004/852.) Laitteistossa, jota käytetään
elintarvikkeen valmistamiseen, esimerkiksi lämmittämiseen tai viilentämiseen, tulisi lisäksi
olla asianmukaiset valvontalaitteistot, joilla elintarvikkeelle tärkeitä ominaisuuksia, kuten
kosteutta tai lämpötilaa valvotaan (CAC 2009, s. 10).

Elintarvikehuoneistossa on oltava aina saatavissa riittävä määrä juomakelpoista vettä
elintarvikkeiden huuhtelua ja käsienpesua varten. Juomakelpoinen vesi määritetään WHO:n
ohjeistuksen tai muun korkeamman standardin mukaan. Muuhun vesihuuhteluun tarkoitettu
vesi tulee olla liitetty tehokkaaseen viemärijärjestelmään, joka ei ole yhteydessä
juomakelpoiseen veteen tai tiloihin, joissa elintarvikkeita käsitellään. (A 29.04.2004/852, CAC
2009, s. 10-11.) Tiloissa on oltava riittävä luonnollinen tai mekaaninen ilmanvaihto, jossa
ilmanvirtaus saastuneelta alueelta puhtaalle alueelle on estetty. Ilmanvaihtojärjestelmällä
voidaan minimoida ilman kautta kulkevat elintarvikkeiden saasteet. Ilmavaihtojärjestelmän
suodattimet ja muut puhdistamista vaativat osat on oltava helposti käsiteltävissä.
Elintarvikehuoneistossa on lisäksi oltava riittävä luonnollinen tai keinovalaistus, mikä valaisee
tilat ilman epäluonnollisia värejä. Elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja muiden tarvikkeiden
varastointitilat on suunniteltava niin, että alueet ovat suojattu mahdollisilta saastumisilta.
Puhdistus ja desinfiointiaineita ei saa varastoida alueilla, joilla käsitellään elintarvikkeita. (CAC
2009, s. 11-12.)

Toiminnan hallinta
Elintarvikealan toimijoilta vaaditaan ennaltaehkäisevää toiminnan hallintaa, jolla vähennetään
vaarallisten elintarvikkeiden riskiä eri toiminnan vaiheissa. Elintarvikehuoneistoissa on
suunniteltava ja otettava käyttöön hallintajärjestelmä sekä valvottava ja tarkasteltava sen
toimintaa. Elintarvikevaarojen hallintaan suositellaan HACCP-järjestelmää, jota on käsitelty
tarkemmin luvussa 3.2. Elintarvikehygienian pääpiirteitä, joita elintarvikehuoneistoin
toiminnassa on hallittava ovat elintarvikkeen lämpötilan ja käytetyn ajan hallinta sekä eri
mikrobiologiset

vaatimukset.

Elintarvikkeen

riittämätön

lämpötilanhallinta

on

yksi

yleisimmistä syistä elintarvikeperäisiin sairauksiin tai elintarvikkeiden pilaantumiseen.
Käytettyä aikaa ja elintarvikkeen lämpötilaa tulisi hallitta tarpeen mukaan valmistusprosessin
eri vaiheissa, kuten elintarvikkeen kypsentämisessä, viilentämisessä, prosessoinnissa ja
varastoinnissa. (CAC 2009, s. 12-14.)

28

Patogeeniset mikro-organismit voivat siirtyä elintarvikkeiden ja niiden materiaalien suoran
kosketuksen, käsittelijän, työskentelypintojen tai ilman myötä. Elintarvikealan toimijoilla on
velvollisuus hallita eri mikrobiologisia vaatimuksia perustuen tieteelliseen riskinarviointiin ja
kun asianmukaista, valvontamenettelyiden ja raja-arvojen avulla. (CAC 2009, s. 13-14.) Raakaaineita, puolivalmiita tuotteita ja valmiita tuotteita, joissa patogeeniset mikro-organismit
saattavat lisääntyä tai joissa saattaa muodostua toksiineja ei saa säilyttää lämpötiloissa, jotka
saattavat aiheuttaa elintarviketurvallisuusriskin. Raaka-aineita tai muita valmistusaineita,
joiden epäillään olevan loiseläimen, patogeenisten mikro-organismien tai myrkyllisen aineen
saastuttamia ei voida hyväksyä tuotantoon. Lisäksi raaka-aineet ja kaikki valmistusaineet on
säilytettävä sellaisissa olosuhteissa, että niiden huonontuminen estyy ja ne ovat suojassa
saastumiselta. (A 29.04.2004/852.) Säilytyksessä käytettävät pakkaukset ja kääreet sekä niiden
materiaalit tulee suunnitella niin, etteivät elintarvikkeet tai raakamateriaalit ole vaarassa
saastumiselle (CAC 2009, s. 14).

Hygieniakäytäntöjen mukaisen toiminnan varmistamiseksi johdolla tulee olla riittävä tietämys
elintarvikehygienian periaatteista ja käytännöistä, jotta elintarviketurvallisuusriskejä voidaan
arvioida, oikeanlaiset ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa sekä
varmistaa, että toiminnan seuranta ja valvonta toimii tarkoituksenmukaisesti. Elintarvikkeen
prosessoinnista, tuotannosta ja jakelusta tulee tarpeen mukaan säilyttää dokumentaatio ja
tallenteet. Dokumentaation avulla voidaan tarkistaa valvonnan toimivuus ja vahvistaa
käytäntöjen uskottavuutta. Johdon tulisi lisäksi varmistaa, että elintarviketurvallisuusvaaran
sattuessa tuotteille on suunniteltu tehokas takaisinvetosuunnitelma, jolla tuotteet saadaan pois
markkinoilta ja asiakkaita tiedotettua tilanteesta. (CAC 2009, s. 15.)

Elintarvikehuoneiston huolto ja puhtaanapito
Elintarvikehuoneisto ja sen laitteisto tulee huoltaa ja puhdistaa tarpeen mukaan eri
elintarviketurvallisuusvaarojen tai aineiden aiheuttamien saastumisten hallitsemiseksi.
Puhdistuksessa tulee pinnoilta poistaa kaikki ylijäämä ruoka ja lika, joka saattaa olla
saastumisen lähde. Puhdistustapoja ovat esimerkiksi lämpökäsittely, pesu, paineilma tai
imurointi. Mikäli puhdistuksessa käytetään kemikaaleja, tulee niitä käyttää turvallisesti
valmistajan ohjeiden mukaan sekä säilyttää erillä elintarvikkeista ja niiden käsittelyalueista.
(CAC 2009, s. 16.)
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Tuhoeläimet

muodostavat

merkittävän

uhkan

elintarviketurvallisuudelle.

Hyvien

hygieniakäytäntöjen avulla voidaan välttää tuhoeläimille suotuisan ympäristön luominen.
Puhtaanapitokäytännöt, saapuvien raakamateriaalien tarkistukset ja asianmukainen valvonta
auttavat

vähentämään

saastumista

ja

täten

myös

tuhoeläinten

todennäköisyyttä.

Elintarvikehuoneistossa reiät, viemärit ja muut alueet on tiivistettävä tuhoeläinten pääsyn
estämiseksi. (CAC 2009, s. 17.) Myös kotieläinten pääsy paikkoihin, jossa valmistetaan,
käsitellään tai varastoidaan elintarvikkeita, on estettävä (A 29.04.2004/852).

Elintarvikehuoneistoissa syntyvä elintarvikejäte, syötäväksi kelpaamattomat sivutuotteet ja
muut jätteet on siirrettävä pois mahdollisimman nopeasti tiloista, joissa elintarvikkeita
käsitellään tai säilötään sekä muista työskentelytiloista, jotta jätteiden kertyminen vältetään
(CAC 2009, s. 18). Kaikki jätteet kerätään suljettaviin astioihin, jossa niitä voidaan säilöä
asianmukaisesti suojattuna tuhoeläimiltä. Säiliöt on myös pidettävä puhtaana säännöllisesti.
Jätteet on poistettava hygieenisellä ja ympäristöä säästävällä tavalla lainsäädännön mukaisesti.
(A 29.04.2004/852.)

Henkilökohtainen hygienia
Elintarvikkeiden

käsittelijöiden

ja

jokaisen,

joka

työskentelee

elintarvikkeiden

käsittelyalueella, on ylläpidettävä korkeaa henkilökohtaista puhtautta ja käytettävä työhön
soveltuvia puhtaita vaatteita. Työntekijöiden tulee pestä kädet aina, kun henkilökohtainen
hygienia saattaa vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen, kuten ennen elintarvikkeiden käsittelyä,
vessassa käynnin jälkeen tai raa’an ruuan käsittelyn jälkeen. Henkilöitä, joilla on tai epäillään
olevan elintarvikkeiden välityksellä tarttuva tauti ei saa käsitellä elintarvikkeita tai oleskella
elintarvikkeiden käsittelyalueella. Mahdollisista sairauksista on ilmoitettava johtoryhmälle
välittömästi. Elintarvikkeiden käsittelyalueilla työskentelevä henkilöstön tulee pidättyä
elintarvikkeen turvallisuudelle vaarallisista tavoista, kuten tupakoinnista, syljeskelystä,
peruskelusta, syömisestä, aivastelusta ja yskimisestä. Elintarvikkeiden tuotanto-, prosessointitai käsittelytiloissa vierailevien henkilöiden on myös noudatettava korkeata henkilökohtaista
hygieniaa ja tarpeen mukaan käytettävä asianmukaista suojavaatetusta. (CAC 2009, s. 18-19.)
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Kuljetus
Elintarvikkeiden turvallisuus tulee varmistaa myös niiden kuljetuksen aikana. Kuljetuksissa
käytettävät välineet tulee suunnitella ja valmistaa niin, että ne:
•

eivät aiheuta elintarvikkeiden tai niiden pakkauksien saastumista

•

voidaan tehokkaasti puhdistaa ja tarpeen mukaan desinfioida

•

mahdollistavat elintarvikkeiden jaottelun muista tavaroista

•

suojaavat elintarvikkeita saastumisilta, kuten pölyltä tai pakokaasulta

•

ylläpitävät elintarviketurvallisuudelle tärkeitä olosuhteita, kuten lämpötilaa tai kosteutta

•

mahdollistavat tärkeiden olosuhteiden valvonnan. (CAC 2009, s. 20.)

Kuljetuksessa käytettävät kuljetusvälineet ja säiliöt on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa
elintarvikkeiden suojaamiseksi. Mikäli samaa kuljetusvälinettä tai säiliötä käytetään muidenkin
kuin elintarvikkeiden kuljetukseen, tulee ne puhdistaa ja tarpeen mukaan desinfioida eri
kuormien välillä. Kun tarpeellista, erityisesti irtotavaroiden kuljetuksessa, tulee kuljetusvälineet
ja säiliöt varata vain elintarvikkeiden kuljetukseen, jolloin säiliöissä on oltava selvä merkintä
niiden käytöstä pelkästään elintarvikekuljetukseen. (A 29.04.2004/852, CAC 2009, s. 20.)

Tuotetiedot ja kuluttajien tietoisuus
Kaikkien elintarvikkeiden tulee sisältää tarvittava tieto, jotta seuraavassa elintarvikeketjun
vaiheessa pystytään käsitellä, panna esille, varastoida tai käyttää elintarviketta sen tarkoituksen
mukaisesti. Tuotantoerien tunnistamiseksi ja takaisinvetotapausten varalta jokaiseen
tuotantoerän

säilytyslaatikkoon

tulee

merkata

tuottaja

ja

tuotantoerän

eränumero.

Myyntipakkaukset ja myyntieräpakkaukset tulee myös etiketöidä vaadittavilla tiedolla. (CAC
2009, s. 21.)

Puutteelliset tuotetiedot ja riittämätön tietämys elintarvikehygieniasta voi ajaa tuotteiden
väärinkäyttöön elintarvikeketjun myöhemmissä vaiheissa. Tietämättömyys voi johtaa
sairauksiin ja terveydelle vaarallisiin tuotteisiin, vaikka elintarvikeketjun aikaisemmissa
vaiheissa olisi toimittu hyvien hygieniakäytäntöjen mukaisesti. Kuluttajien tulisi olla tarpeeksi
tietoisia elintarvikehygieniasta, jotta he pystyvät ymmärtämään tuotetietojen tärkeyden sekä
säilyttämään, valmistamaan ja käyttämään elintarvikkeita oikein niiden tarkoituksen mukaisella
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tavalla. Erilaisten koulutusohjelmien avulla kuluttajia voidaan tiedottaa elintarvikehygienian
perusteista ja opastamaan käyttämään elintarvikkeita turvallisesti. (CAC 2009, s. 21.)

Koulutus
Elintarvikehygienian koulutus on olennainen osa elintarviketurvallisuuden saavuttamista.
Henkilöstön tulisi olla tietoinen heidän roolistansa ja vastuusta elintarvikkeiden suojaamisessa
saastumisilta ja pilaantumiselta. Elintarvikkeiden käsittelijöiden tulee olla perillä siitä, kuinka
elintarvikkeita käsitellään hygieenisesti. Erityisesti kemikaaleja käsittelevää henkilöstöä tulee
ohjeistaa turvalliseen toimintaan elintarvikehuoneistossa. Kaikkia työntekijöitä tulee opastaa ja
kouluttaa elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtävien edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi
elintarvikkeen

materiaalien

alkulähde,

käsittely-

tai

tuotantotavat

ja

saastumisen

todennäköisyys näitä vaiheita toteuttaessa sekä tuotteen elinkaari vaikuttavat vaaditun
koulutuksen tasoon. Koulutuksen ja ohjeistuksen tasoa tulisi tarkastella määritetyin väliajoin
sekä päivittää tarpeen mukaan. Elintarvikehuoneistossa on lisäksi valvonnan avulla
varmistettava, että opastetut toimintatavat toteutetaan ohjeistuksen mukaisesti. (CAC 2009, s.
22.)

3.1.2 Hyvät tuotantotavat

Hyvillä tuotantotavoilla tarkoitetaan laadunvarmistustekijöitä, joiden avulla varmistetaan, että
materiaaleja ja tarvikkeita käsitellään sekä elintarvikkeita valmistetaan johdonmukaisesti ja
niiden

tarkoitukseen

sopivalla

tavalla.

Hyvät

tuotantotavat

ohjaavat

toimimaan

elintarviketeollisuudessa käytettävien sääntöjen ja laatustandardien mukaisesti vaarantamatta
ihmisten terveyttä, aiheuttamatta haitallisia muutoksia elintarvikkeiden koostumuksessa ja
heikentämättä elintarvikkeiden ominaisuuksia. (A 22.12.2006/2023.)

Asetuksessa (EY) N:o 2023/2006 (A 22.12.2006/2023) hyviin tuotantotapoihin kuuluvat
laadunvalvonta- ja laadunvarmistusmenetelmät sekä toiminnan dokumentointi. Manningin
(2013)

mukaan

hyvät

tuotantotavat

muodostuvat

tehokkaista

tuotantotavoista

ja

laatujärjestelmästä sekä niitä tukevista toimista (kuva 6). Elintarvikkeiden laatujärjestelmä
kattaa asetuksen (EY) N:o 2023/2006 mukaiset laadunvalvonta- ja laadunvarmistusmenetelmät.
(Manning 2013.)
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Hyvät tuotantotavat

Tehokkaat tuotantotavat

Laatujärjestelmä

Laadunvalvonta

Laadunvarmistus

Kuva 6 Hyvien tuotantotapojen osat ja niiden yhteydet (mukaillen Manning 2013)

Elintarvikkeiden laadunhallinnassa on tärkeätä ymmärtää, että elintarvikkeen laatu on
varmistettava kaikissa tuotteen valmistukseen liittyvissä vaiheissa alkaen aina tuotteen
ensimmäisestä

suunnitteluvaiheesta

(Food

Supplements

Europe

2014,

s.

9).

Laadunvarmistuksessa tulee etukäteen suunnitella tarkasti elintarvikkeen valmistamisessa
tarvittavat raaka-aineet ja haluttu koostumus, tuotannossa käytettävät resurssit, kuten
työvälineet tai tuotantoympäristö, prosessointitavat ja -tilat sekä pakkauksissa käytettävät
materiaalit ja tuotteen etiketöinti. (Manning 2013, s. 7.) Laadunvarmistuksen tavoitteena on
varmistaa, että jokainen lopputuote, joka myydään kuluttajalle, on laatuvaatimusten mukainen
ja mahdollisimman identtisiä toistensa kanssa. Onnistunut laadunvarmistaminen johtaa
tuotteisiin, joissa on halutut raaka-aineet oikeissa määrissä, jotka ovat prosessoitu oikein
määritetyllä tavalla, ovat tunnistettavissa etiketöinnin avulla sekä ne ovat käsitelty, säilötty ja
kuljetettu asianmukaisin tavoin vaarantamatta turvallisuutta. Laadunvarmistusmenetelmiä tulee
tarkistaa ja tarpeen mukaan päivittää tasaisin väliajoin joko sisäisen tai ulkoisen auditoinnin
avulla. (Food Supplements Europe 2014, s. 10.)

Elintarvikkeiden laadunvalvonnalla tarkoitetaan sitä, että elintarvikealan toimijalla on käytössä
tehokas valvontajärjestelmä. Järjestelmällä varmistetaan, että eri velvollisuudet, kuten
laatuvaatimukset ja -parametrit toteutuvat määritettyjen rajojen mukaisesti. Kuten
laadunvarmistus, laadunhallintakin on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi, jonka avulla
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varmistetaan, että elintarvikkeiden laatu pysyy mahdollisimman tasaisena. (Food Supplements
Europe 2014, s. 11.) Laadunvalvonnassa tulee varmistaa, että laatusuunnitelma ja siihen
liittyvät laatutoimet toteutuvat johdonmukaisesti ja että elintarvikkeet täyttävät niille asetetut
vaatimukset tuotannosta valmistuessa ja läpi varastoinnin. Laadunvalvonnassa tulee olla myös
määritetty toimenpiteet, joilla korjataan kaikki mahdolliset puutteet toteutettaessa
laadunvarmistuksen periaatteita. Tyypillisesti elintarvikealan yrityksissä laadunvarmistuksen ja
-valvonnan muodostama laadunhallinnan kokonaisuus toteutetaan HACCP-järjestelmän avulla.
(Manning 2013, s. 8.)

Tehokkailla tuotantotavoilla arvioidaan ja hallitaan operatiivisia tuotanto- ja jakelumenetelmiä
niin, että prosessit vastaavat määritettyä tuotantosuunnitelmaa, jolloin valmistettavat
elintarvikkeet täyttävät johdonmukaisesti niille asetetut vaatimukset. Tehokkaat tuotantotavat
ovat tärkeitä laadun, lainsäädännön ja elintarviketurvallisuuden näkökulmasta. Kaikki
tuotannon vaiheet ja prosessit sekä niissä tehtävät toimet, tarvittavat välineet ja materiaalit sekä
tuotannon varatoimet on oltava tarkasti kuvattu ja määritetty etukäteen tehokkaiden
tuotantotapojen saavuttamiseksi. (Manning 2013, s. 7-8.) Tuotannon kaikista vaiheista on
kehitettävä ja ylläpidettävä joko paperiversiona tai sähköisessä muodossa asianmukainen
dokumentointijärjestelmä. Dokumentointijärjestelmän tulee kattaa lopullisen elintarvikkeen
vaatimusten ja turvallisuuden kannalta olennaiset elintarvikekohtaiset tiedot, kuten koostumus,
valmistusohjeet ja prosessoinnit sekä tiedot eri tuotantotoimista ja laadunvalvonnan tulokset.
(A 22.12.2006/2023.)

Hyvillä tuotantotavoilla on monia yhtäläisyyksiä hyvien hygieniakäytäntöjen mukaisen
toiminnan hallinnan kanssa. Elintarvikevaarojen (CAC 2009, s. 12) ja elintarvikkeiden laadun
hallintaan (Manning 2013, s. 8) suositeltu HACCP-järjestelmä, elintarvikkeen ominaisuuksien
hallinta mikrobiologisesta (CAC 2009, s. 13-14) ja laadunhallinnan (Food Supplements Europe
2014, s. 10) näkökulmasta sekä toiminnan dokumentointi (A 22.12.2006/2023; CAC 2009, s.
15)

tähtäävät

kaikki

elintarviketurvallisuuteen

ja

laadukkaaseen

toimintaan

elintarvikehuoneistoissa. Usein hyviin tuotantotapoihin sisällytetäänkin muutkin hyvien
hygieniakäytäntöjen periaatteet, kuten tuotantotilojen suunnittelu ja työvälineiden käsittely,
henkilöstön osaaminen ja koulutus, hygieeniset toimintatavat tuotantoympäristössä sekä
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elintarvikkeiden etiketöinti-, varastointi- ja kuljetuskäytännöt (Food Supplements Europe 2014,
s. 13-47; Manning 2013, s. 8-9, Electoric Code of Federal Regulations 2020).

3.2

HACCP-järjestelmä

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point, eli vaarojen arviointi ja kriittiset
hallintapisteet) on elintarviketurvallisuuden hallintatyökalu, joka perustuu riskien ja
terveysuhkien ennaltaehkäisemiseen (Mortimore & Wallace 2013, s. 2; Evira 2006, s. 3).
HACCP-järjestelmä on saanut kansainvälistä tunnustusta ja sen periaatteet ovat julkaistu muun
muassa CAC:n hyvien hygieniakäytäntöjen standardissa (Mortimore & Wallace 2013, s. 24;
Euroopan komissio 2016, s. 3). Toisin kuin tukijärjestelmä, HACCP keskittyy
tuotantoympäristön, eri ohjelmien ja ihmisten sijaan raakamateriaaleihin, tuotteisiin ja
tuotantoprosesseihin
keskittymään

(kuva

kriittisiin

7).

Tukijärjestelmän

hallintapisteisiin,

jotka

avulla
ovat

HACCP-järjestelmä
välttämättömiä

pystyy

merkittävien

elintarvikevaarojen estämiseksi. (Mortimore & Wallace 2013, s. 113-115.)

Keskittyy raakamateriaaleihin,

HACCPjärjestelmä

tuotteeseen ja tuotantoprosessiin

Tukijärjestelmä
Hyvät hygieniakäytännöt

Asetukset

Hyvät tuotantotavat

Lainsäädäntö

Keskittyy tuotantoympäristöön:
tilat, ohjelmat ja ihmiset

Kuva 7 Tukijärjestelmä ja HACCP-järjestelmä (mukaillen Mortimore & Wallace 2013, s. 114;
Euroopan komissio 2016, s. 2)
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HACCP-järjestelmä

kehitettiin

elintarviketurvallisuuden

alun

takaamiseksi.

perin
Ennen

miehitettyjen

avaruuslentojen

HACCP-periaatteita

elintarvikkeiden

turvallisuus- ja laatujärjestelmät perustuivat sattumanvaraisten näytteiden ottamiseen.
Tuotteiden

testaamisella

ei

pystytty

taata

jokaisen

lopputuotteen

turvallisuutta.

Satunnaisotannassa on aina mahdollisuus sille, että terveysuhkan aiheuttava tuote ei ole osa
sattumanvaraista näytteiden joukkoa. (Mortimore & Wallace 2013, s. 4-9.)

HACCP-järjestelmän periaatteet johtavat juurensa FMEA-menetelmästä (Failure, Mode and
Effect Analysis), jolla arvioidaan mitä ongelmia eri toiminnan vaiheissa voi mahdollisesti
ilmaantua, mitkä tekijät ovat syinä ongelmien syntymiselle sekä mitkä ovat ongelmien sattuessa
niistä aiheutuvat seuraukset. Arvioinnin jälkeen otetaan käyttöön hallintamenetelmät, joilla
varmistetaan, etteivät mahdolliset ongelmat toteudu. HACCP-järjestelmässä etsitään
terveysuhkia, eli mahdollisia ongelmia elintarviketurvallisuuden näkökulmasta, jonka jälkeen
implementoidaan

elintarviketurvallisuuden

hallintamenetelmät.

Hallintamenetelmillä

varmistetaan lopputuotteen turvallisuus aina kuluttajalle asti. HACCP-järjestelmä on auttanut
kehittämään elintarvikealan turvallisuutta ja sen periaatteet auttavat terveysuhkien riskien ja
niistä aiheutuvien vaarojen vähentämisessä. (Mortimore & Wallace 2013, s. 1-9.)

Asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklan (A 29.04.2004/852) mukaan elintarvikealan toimijan
on

laadittava,

toteutettava

ja

ylläpidettävä

HACCP-periaatteisiin

elintarvikevaarojen arviointia sekä kriittisten hallintapisteiden hallintaa.

perustuvaa

Lisäksi Suomen

Elintarvikelaissa 23/2006 edellytetään, että elintarvikealan toimijan laadittava ja toteutettava
HACCP-järjestelmä osana elintarviketurvallisuuden omavalvontajärjestelmää (Evira 2008, s.
4).

3.2.1 HACCP-ohjelma

HACCP-ohjelma

on

jokaiselle

tuotteelle

tai

tuoteryhmälle

luotu

asiakirja

tai

asiakirjakokonaisuus, joka perustuu HACCP-periaatteiden toteuttamiseen. HACCP-ohjelman
tarkoitus on hallita elintarviketurvallisuutta koskevia vaaroja tietyn tuotteen tai tuoteryhmän
elintarvikeketjussa. (Evira 2008, s. 4, 9; Mortimore & Wallace 2013, s. 1-3.) Ennen HACCPohjelman laatimista täytyy ohjelman käyttöön valmistautua ja sen sisältö suunnitella. HACCP-

36

ohjelman valmisteluun sisältyy HACCP-ryhmän kokoaminen, tuotteen kuvaus, tuotteen
käyttäjien ja käyttötavan kuvaus, prosessikuvauksen laatiminen sekä prosessikuvauksen
varmistaminen. (Evira 2008, s. 7.)

HACCP-ryhmä koostuu yhdestä tai useammasta henkilöstä, joilla on asiantuntemusta
valmistettavasta tuotteesta ja tuoteryhmästä, tuotantoprosessista sekä laadunvalvonnasta.
HACCP-ryhmään voi sisällyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. HACCP-ryhmä on
vastuussa tuote- tai tuoteryhmäkohtaisten ohjelmien laatimisesta ja käyttöönotosta. Lisäksi
ryhmän työntekijät voivat olla mukana HACCP-ohjelman käyttämisessä ja ylläpitämisessä.
HACCP-ryhmän vastuulla on luoda jokaisesta tuotteesta tai tuoteryhmästä yksityiskohtainen
kuvaus. Kuvauksessa esitetään tuotteen tai tuoteryhmän nimi ja ominaisuudet, valmistus- ja
lisäaineet, raaka-aineiden ominaisuudet ja alkuperä, valmistustapa, pakkaamisessa käytettävät
menetelmät ja tarvikkeet, pakkausmerkinnät, säilyvyys, säilytys sekä jakelu. Lisäksi
kuvaukseen tulee sisältää jokaisen tuotteen eri käyttäjäryhmät ja todennäköinen käyttötapa.
(Evira 2008, 8.)

Jokaiselle tuotteelle tai tuoteryhmälle luodaan erikseen prosessikuvaus esimerkiksi vuokaavion
tai uimaratamallin avulla, missä kuvataan tuotteen tuotantoprosessi raaka-aineiden
vastaanotosta valmiin tuotteen jakeluun. Prosessin kuvauksessa esitetään eri tuotantovaiheet ja
siirrot eri tilojen välillä. Myös mahdolliset alihankintana toteutetut tuotantovaiheet on
huomioitava. Lisäksi kuvaukseen voi tarpeen mukaan lisätä tuotantovaiheiden keston,
mahdolliset viipymät tuotannossa, huonetilojen hygieniatason sekä HACCP-ohjelman
valmistuttua

tuotantovaiheiden

kriittiset

hallintapisteet.

HACCP-ryhmän

on

myös

varmistettava käytännössä, että prosessikuvauksessa esitetty toiminta vastaa todellista
tuotantoprosessia ja tehtävä tarpeen mukaan muutoksia kuvaukseen. (Evira 2008, 8-9.)

3.2.2

HACCP-periaatteet

HACCP-ohjelma koostuu seitsemästä periaatteesta, joita ovat vaarojen arviointi, kriittisten
hallintapisteiden määrittäminen, kriittisten rajojen määrittäminen, kriittisten hallintapisteiden
seurantakäytäntöjen

laatiminen,

korjaavien

toimenpiteiden

määrittäminen,

todentamiskäytäntöjen laatiminen, HACCP-ohjelman validointi sekä HACCP-asiakirjat ja
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tallenteet. Valmistautumisen jälkeen voidaan jokaiselle tuotteelle tai tuoteryhmälle luoda
HACCP-ohjelma toteuttamalla nämä vaiheet esitetyssä järjestyksessä (kuva 8) (Evira 2008, s.
7-9).

Kuva 8 HACCP-ohjelman vaiheet (mukaillen Evira 2008, s. 7-9)

Vaarojen arviointi (Hazard Analysis, HA) koostuu kolmesta vaiheesta, joita ovat 1) vaarojen
tunnistus 2) vaarojen vakavuuden ja todennäköisyyden arviointi sekä 3) hallintakeinojen
tunnistaminen (Evira 2008, s. 10; Mortimore & Wallace 2013, s. 3). HACCP-periaatteissa
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vaaralla tarkoitetaan biologista, fysikaalista tai kemiallista tekijää, mikä voi aiheuttaa
elintarvikkeen terveysuhkan. Vaarojen arvioinnissa keskitytään vain elintarviketurvallisuuteen
liittyviin tekijöihin. Vaarojen tunnistamista varten tarkasteltavan tuotteen tai tuoteryhmän
valmistusprosessi tulee olla kuvattu. Prosessin kaikki eri työvaiheet raakamateriaalien
saapumisesta valmiin tuotteen jakeluun tulee ottaa huomioon vaarojen tunnistamisessa.
Valmistusprosessi käydään läpi työvaihe kerrallaan, jolloin kaikki mahdolliset biologiset,
kemialliset ja fysikaaliset vaarat tunnistetaan eri työvaiheista. (Mortimore & Wallace 2013, s.
3.)

Vaarojen tunnistamisen jälkeen jokaisen vaaran todennäköisyys ja vakavuus arvioidaan.
Vaaran vakavuudella tarkoitetaan siitä kuuluttajalle aiheutuvan terveyshaitan astetta, kuten
sairauden kestoa ja tasoa. Vaaran todennäköisyyden ja vakavuuden perusteella määritetään
vaaran merkittävyys, johon perustuen vaaran hallintakeino päätetään. Hallintakeinoja voivat
olla esimerkiksi vaaran estäminen, poistaminen tai vähentäminen hyväksyttävälle tasolle.
Mikäli merkittävälle vaaralle ei ole hallintakeinoa, tulee tuotteen valmistusprosessia muuttaa.
(Evira 2008, s. 10-11.)

Kriittisten hallintapisteiden (Critical Control Points, CCP) määrittäminen on oleellinen
osa elintarviketurvallisuuden varmistamista (Evira 2008, s. 11; Mortimore & Wallace 2013, s.
3). Tuotanto- tai työvaihe voidaan määrittää kriittiseksi hallintapisteeksi vain, jos siitä
tunnistettuja vaaroja voidaan hallita kyseisen tuotanto- tai työvaiheen aikana. Kriittiseksi
hallintapisteeksi ei voida valita tuotanto- tai työvaihetta, jonka vaaroja hallitaan
valmistusprosessin myöhemmässä vaiheessa. Tuotanto- tai työvaihe ei voi myöskään olla
kriittinen hallintapiste, mikäli elintarvikkeen turvallisuutta hallitaan tukijärjestelmän, kuten
hyvien tuotantotapojen ja hyvien hygieniakäytäntöjen avulla. Kriittinen hallintapiste voi olla
esimerkiksi raaka-aineiden kuumentaminen, jossa raaka-aineessa olevia taudinaiheuttajia
hallitaan. Taudinaiheuttajia ei pystytä hallita raaka-aineiden toimituksen yhteydessä, vaan vaara
hallitaan myöhemmässä työvaiheessa. (Evira 2008, s. 11.)

Kriittisten rajojen määrittämisellä kriittiselle hallintapisteelle annetaan minimi- tai
maksimiarvo, minkä tuotteen fysikaalisten, biologisten tai kemiallisten ominaisuuksien tulee
ylittää tai alittaa elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi (Evira 2008, s. 12). Kriittinen raja
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kuvaa eroa turvallisen ja potentiaalisesti vaarallisen, eli hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän
tuotteen välillä kriittisen hallintapisteen tuotanto- tai työvaiheessa. Jokaisella kriittisellä
hallintapisteellä tulee olla vähintään yksi kriittinen raja. Määritettyjen minimi- tai
maksimiarvojen tulee olla mitattavissa parametrien avulla. (Evira 2008, s. 12; Mortimore &
Wallace 2013, s. 3.) Kriittinen raja voidaan asettaa esimerkiksi tuotteen lämpötilalle,
suolapitoisuudelle tai lisäaineiden määrälle. Kriittisten rajojen lisäksi tuotanto- tai työvaiheelle
voidaan asettaa myös hälytysrajat, jotka ovat alempia tai ylempiä kuin kriittiset rajat.
Hälytysrajan alittaminen tai ylittäminen viittaa siihen, että tuotteen ominaisuus lähestyy
asetettua kriittistä rajaa. Hälytysrajan avulla voidaan ryhtyä ajoissa toimenpiteisiin, joilla
kriittisestä raja-arvosta poikkeaminen vältetään. (Evira 2008, s. 12.)

Kriittisten

hallintapisteiden

seurantakäytäntöjen

laatiminen

auttaa

hallitsemaan

tunnistettuja vaaroja ja pitämään vaarojen hallintapisteet määritettyjen kriittisten rajojen sisällä
(Evira 2008, s. 12; Mortimore & Wallace 2013, s. 3). Seurantakäytäntöjen avulla voidaan todeta
kriittisen hallintapisteen tila ja päättää tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä. Seurantakäytäntöjä
laatiessa voi myös hyödyntää kriittisen hallintapisteen hälytysrajoja, jolloin prosessi saadaan
hallintaan ennen kriittisestä rajasta poikkeamista. (Evira 2008, s. 12.) Seurantakäytäntöjä
laatiessa tulee kuvata kyseessä oleva seurattava vaara, vaaran seurantamenetelmä ja -tiheys sekä
seurannasta vastuussa oleva henkilö ja toimintatavat kriittisistä rajoista poiketessa (Evira 2008,
s. 12; Mortimore & Wallace 2013, s. 3).

Seurantamenetelmä tulee valita niin, että seurannan tulos on saatavissa mahdollisimman
nopeasti, jolloin korjaavat toimenpiteet voidaan aloittaa välittömästi. Seurantaan sopii
useimmiten tuotteen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, kuten lämpötilan tai pH-arvon
mittaukset, tai aistinvarainen arviointi. Mikrobiologiset testaukset tai kemialliset analysoinnit
eivät tuota tuloksia riittävän nopeasti sopiakseen seurantamenetelmiksi. Seurannan perusteella
tulee pystyä toteamaan, onko kriittinen hallintapiste hallinnassa vai ei. Jotta seurannan tuloksiin
voi luottaa, tulee seurannan tiheyden olla riittävä. Kriittisen hallintapisteen seurannasta
kirjataan ylös seurantalomakkeeseen seurannan päivämäärä ja kellonaika, tuotteen
tunnistetiedot sekä seurannan tulos. Lisäksi seurannasta on kirjattava sen ajankohta sekä
seurannan suorittajan nimikirjaimet ja allekirjoitus. Mikäli seurannassa todetaan poikkeama
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hälytysrajasta tai kriittisestä rajasta, tulee seurannan suorittajan ilmoittaa tapahtumasta
työntekijälle, joka vastaa korjaavien toimenpiteiden suorittamisesta. (Evira 2008, s. 13.)

Korjaavat toimenpiteet määritetään kaikkien kriittisten hallintapisteiden jokaiselle
kriittiselle rajalle sekä mahdollisille hälytysrajoille (Evira 2008, s. 13). Korjaaviin
toimenpiteisiin tulee ryhtyä, kun seurannassa todetaan, ettei kriittinen hallintapiste ole enää
hallinnassa. Korjaavilla toimenpiteillä prosessi saadaan takaisin hallintaan ja potentiaalisesti
epäturvalliset tuotteet tai tuotantoerä käsitellään tilanteen vaatimalla tavalla. (Evira 2008, s. 13;
Mortimore & Wallace 2013, s. 3.) Tuotteisiin kohdistuvat toimenpiteet ovat tapauksen mukaan:
prosessoinnin jatkaminen, tuote-erän asettaminen käyttökieltoon, tuote-erän turvallisuuden
selvittäminen, takaisinveto tai tuotteen uudelleen prosessointi. Lisäksi korjaavat toimenpiteet
sisältävät poikkeaman syyn selvittämisen ja poistamisen sekä poikkeaman toistumisen
estämisen.

Korjaavat toimenpiteet voivat olla muitakin kuin tuotetta tai tuote-erää koskevia toimenpiteitä.
Esimerkiksi hälytysrajasta poikettaessa vain laitteiston säätö voi olla riittävä toimenpide.
Jokaiselle korjaavalle toimenpiteelle määritetään vastuuhenkilö, eli korjaavan toimenpiteen
tekijä. Korjaavista toimenpiteistä suositellaan tehtäväksi poikkeamaraportti, mutta korjaavan
toimenpiteen tekijän on vähintään kirjattava ylös tehdyt toimenpiteet, päivämäärä, kellonaika,
tuotteen tiedot ja määrä sekä nimikirjaimensa tai nimensä erilliselle lomakkeelle. (Evira 2008,
s. 14.)

Todentamiskäytännöt

laaditaan

kaikille

kriittisille

hallintapisteille

erikseen.

Todentamiskäytäntöjen laatiminen ja riittävä todentaminen on oleellinen osa HACCPjärjestelmä toimivuutta halutulla tavalla. Todentamisella varmistetaan HACCP-ohjelmassa
määritettyjen seurantakäytäntöjen ja korjaavien toimenpiteiden oikeaoppinen toteutus ja
kirjaaminen sekä arvioidaan, pystyvätkö valitut hallintapisteet hallita tunnistettuja vaaroja.
(Evira 2008, s. 14; Mortimore & Wallace 2013, s. 4.)

Todentamiskäytäntöjä laatiessa kuvataan todennettavat asiat, todentamismenetelmät ja -tiheys,
todentaja ja todentamisessa käytettävä lomakkeet sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet, mikäli
todennettaessa

seurannasta

tai

korjaavista

toimenpiteistä

ilmenee

puutteita.
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Todentamismenetelmiä ovat seurannan ja korjaavien toimenpiteiden vastuuhenkilöiden
toiminnan tarkastus, käytettävien mittalaitteiden toimivuuden tarkistus, näytteiden ottaminen
tuotteista, kriittisten rajojen toimivuuden varmistaminen myös seuranta-ajankohtien
ulkopuolella sekä seurannasta ja korvaavista toimenpiteistä syntyneiden kirjausten,
yhteenvetojen ja raporttien tarkastus. (Evira 2008, s. 15.)

Todentamisen suorittajan tulisi olla eri henkilö kuin seurannasta tai korvaavista toimenpiteistä
vastuussa oleva henkilö. Todentamisajankohta tulisi valita niin, etteivät seurannasta tai
korjaavista toimenpiteistä vastuussa olevat henkilöt tiedä, että heidän toimintaansa aiotaan
todentaa. Mikäli seurannassa ja korjaavissa toimenpiteissä tai niiden kirjaamisessa ja
raportoinnissa havaitaan epäkohtia, tulee todentajan ilmoittaa siitä HACCP-ohjelmassa
nimetylle vastuuhenkilölle. Todentajan tulee tarvittaessa myös pystyä toimenpiteisiin
epäkohdan korjaamiseksi ja tuotteiden laadun selvittämiseksi. (Evira 2008, s. 15.)

HACCP-ohjelman validoinnilla varmistetaan, että HACCP-ohjelma on laadittu oikein ja sitä
toteutetaan päivittäisessä toiminnassa suunnitelman mukaan (Evira 2008, s. 16; Mortimore &
Wallace 2013, s. 4). HACCPP-ohjelman validoinnissa tutustutaan asiakirjoihin, tuotantoon ja
ohjelmaan kuuluvaan kirjanpitoon. HACCP-ohjelmalle tehdään alkuvalidointi aina ennen
kunkin ohjelman käyttöönottoa, minkä lisäksi HACCP-järjestelmän kattava uudelleenarviointi
tulisi tehdä vähintään vuosittain. Alkuarvioinnin voi tehdä HACCP-ryhmä, mutta
uudelleenarvioinnissa on suositeltavaa käyttää HACCP-ryhmän ulkopuolista asiantuntijaa.
(Evira 2008, s. 16.) HACCP-ohjelma tulee arvioida uudelleen, mikäli tuotannossa tapahtuu
muutoksia, terveysvaaroista saadaan uutta tietoa, tuotteesta on löytynyt taudinaiheuttajia,
tuotteet ovat aiheuttaneet ruokamyrkytyksiä tai kriittiset rajat ylittävät toistuvasti. Yksittäisten
HACCP-ohjelmien uudelleenarvioinnin voi suorittaa myös HACCP-ryhmä tai yksittäinen
asiantuntija. (Evira 2008, s. 16-17.)

HACCP-asiakirjoja ovat HACCP-ohjelman laatimisessa käytetyt tai syntyvät asiakirjat.
Kustakin tuotteesta tai tuoteryhmästä luodut HACCP-ohjelmat sisältäviä asiakirjoja ovat muun
muassa HACCP-ryhmän kokoonpanon ja vastuunjako, varmistettu prosessikuvaus sekä
yhteenveto vaarojen arvioinnista. HACCP-asiakirjoja ovat myös ohjelman päätöksentekoa
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tukeva aineisto, kuten kriittisten hallintapisteiden, kriittisten rajojen ja niiden seurannan sekä
korjaavien toimenpiteiden määrittämisen perusteet. (Evira 2008, s. 17.)

HACCP-tallenteita ovat HACCP-ohjelmaa toteutettaessa syntyvät tallenteet, kuten korjaavien
toimenpiteiden kirjaaminen sekä kriittisten hallintapisteiden seurantaan tai todentamiseen ja
validointiin liittyvät kirjaukset. Kirjaaminen on tärkeä osa HACCP-järjestelmää ja kirjauksia
on säilytettävä, jotta voidaan todistaa, että HACCP-ohjelmaa toimii hallitusti ja oikeanlaiset
korjaavat toimenpiteet ovat toteutettu mahdollisissa poikkeamatilanteissa. HACCP-tallenteet
ovat todisteita turvallisesta tuotannosta ja järjestelmässä syntyneitä kirjauksia tulee säilyttää
kahden vuoden ajan ja vähintään kuusi kuukautta yli tuotteiden myyntiajan. (Evira 2008, s. 18;
Mortimore & Wallace 2013, s. 4.)

3.3

Omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan elintarvikealan toimijan omaa järjestelmää, jolla pyritään
varmistamaan, että elintarvikkeet, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä
harjoitettava

toiminta

täyttävät

niille

elintarvikeasetuksissa

määrätyt

vaatimukset

(Elintarvikelaki 2006/23). Omavalvonnassa yhdistyvät tukijärjestelmän, eli erityisesti hyvien
hygieniakäytäntöjen ja hyvien tuotantotapojen periaatteet sekä riskienhallintaan käytettävä
HACCP-järjestelmä, joiden kokonaisuutta hallitaan systemaattisesti (Laatuketju ym. 2006, s.
4). Omavalvontajärjestelmää varten elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät tiedot
tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta, jotta toimintaan liittyvät vaarat
voidaan tunnistaa ja hallitta (Elintarvikelaki 2006/23). Tukijärjestelmän ja HACCPjärjestelmän jatkuva tarkastaminen ja tarpeen mukaan päivittäminen sekä dokumentointi ovat
osa omavalvontaa (Laatuketju ym. 2006, s. 4).

Suomen elintarvikelaissa elintarvikealan toimijat ovat velvoitettu laatimaan ja toteuttamaan
omavalvontaa sekä tekemään kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jossa tulee kuvata kriittiset
pisteet

ja

niiden

riskinhallintamenettelyt

(Laatuketju

ym.

2006,

s.

4).

Omavalvontasuunnitelmassa tulee sisällyttää todentamista varten tarpeelliset tallenteet
omavalvonnan toteuttamisesta sekä siihen liittyvä kirjanpito mittauksista, tutkimuksista,
selvityksistä, suoritetuista korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaisille.
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Omavalvontasuunnitelmaan on liitettävä myös selvitys siitä, miten elintarvikehuoneiston
toiminnassa syntyneet jätteet ja mahdolliset sivutuotteet käsitellään. Työntekijöiden
terveydentilaa tulee seurata omavalvontaohjelmaan kuuluvan tartuntatautilakiin perustuvan
seurantaohjelman avulla. Omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvä kirjanpito voi olla osittain
tai kokonaan sähköisessä muodossa ja säilytettävä siten, että ne ovat valvontaviranomaisten
tarkastettavissa. Omavalvonnan kirjanpitoa säilytetään elintarvikkeen käsittelystä tai siihen
merkityn vähimmäissäilyvyysajan päättymisestä vähintään vuoden ajan. (A 20.12.2011/1367.)
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4

ELINTARVIKETURVALLISUUSSTANDARDIT

Elintarvikealan kriisien myötä monet jälleenmyyjät ja elintarvikevalmistajat ovat joutuneet
auditoimaan toimittajiensa toimintaa ja vertaamaan sitä omiin elintarviketurvallisuuden
vaatimuksiin (Sansawat & Muliyil 2012, s. 2). Samanaikaisesti valtiokohtaisten lakien sekä
muiden elintarviketurvallisuutta koskevien asetusten kehityttyä elintarvikealalla on kehitetty
useita elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta koskevia standardeja yksityisten organisaatioiden
toimesta (Fernández-Segovia ym. 2014, s. 28-29). Toimittajat ovat joutuneet suorittamaan
useita päällekkäisiä auditointeja eri asiakkaiden vaatimuksien mukaisesti.

GFSI kehitettiin elintarvikealan toimijoiden yhteistyön tuloksena keventämään toimittajien
auditointitaakkaa sekä selkeyttämään elintarviketurvallisuuden tavoitteita antamalla vain koko
toimitusketjua käsitteleville ja kansainväliset vaatimukset täyttäville standardeille GFSIhyväksynnän.

GFSI-hyväksynnän

saaneen

standardin

mukaan

sertifioidusta

elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästä on muodostunut elintarvikealan normi ja yhä
useampi organisaatio vaatii sen yhteistyökumppaneiltaan. GFSI-standardin mukainen
elintarviketurvallisuusjärjestelmä

on

todiste

turvallisuusvaatimusten

mukaisista

elintarvikkeiden käsittely- ja tuotantotavoista. Kertaalleen sertifioitu järjestelmä on hyväksytty
kaikkialla maailmassa. (Sansawat & Muliyil 2012, s. 2.)

4.1

ISO 22000

ISO 22000 on kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n elintarviketurvallisuusstandardi,
mikä kehitettiin ratkaisuna elintarviketurvallisuuden parantamiseksi kansainvälisellä tasolla
(Panghal ym. 2018, s.1). ISO 22000 -standardi määrittää elintarviketurvallisuuden
hallintajärjestelmän vaatimukset elintarvikeketjuun osallistuvilla organisaatioille, koskien
kaikkia elintarvikkeen tuotantoon, prosessointiin, markkinointiin tai myyntiin osallistuvia
toimijoita (Escanciano & Santos-Vijande 2014, s. 51). ISO 22000 -standardissa yhdistyvät ISO
9001 -laatustandardin mukaiset laadunhallintavaatimukset sekä HACCP-järjestelmän
elintarviketurvallisuusriskien tunnistamiseen ja arviointiin käytettävät periaatteet. Sen sijaan,
että organisaatio implementoisi erikseen ensin ISO 9001 -standardin ja sen jälkeen HACCP-
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järjestelmän, ISO 22000 tarjoaa kansainvälisesti yhdenmukaisen viitekehyksen eri
järjestelmien ja menetelmien kokonaisuudesta. (Panghal ym. 2018, s.1.)

Kuva 9 PDCA-sykli kahdessa tasossa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmässä (mukaillen ISO
22000:2018)

ISO 22000 -standardin sertifiointi vaatii organisaatioilta prosessinäkökulman käyttöä
elintarviketurvallisuuden
elintarviketurvallisuuden

kontekstissa,

mitä

hallintajärjestelmän

organisaatioiden

suunnittelu-

ja

tulee

hyödyntää

implementointivaiheessa.

Toisiinsa kytköksissä olevien prosessien ymmärtäminen ja hallitseminen vaikuttaa järjestelmän
tehokkuuteen

saavuttaa

haluttuja

tuloksia.

Vaadittu

prosessinäkökulma

sisältää

laadunhallinnassa tunnetut PDCA-syklin (kuva 9) ja riskipohjaisen ajattelutavan sovellettuna
elintarviketurvallisuuden vaatimuksiin. PDCA-syklin avulla organisaation prosessit ja niiden
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vuorovaikutukset voidaan määrittää, resursoida ja hallinta tarpeen vaatimalla tavalla.
Riskipohjainen ajattelutapa mahdollistaa riskitekijöiden ja niiden hallintamenetelmien
määrittämisen. (ISO 22000:2018.)

ISO 22000 -standardissa prosessinäkökulmaa ja siihen liittyviä PDCA-sykliä sekä
riskipohjaista

ajattelutapaa

Organisaatiotason

käsitellään

PDCA-sykli

organisaatiotasolla

kattaa

ja

operatiivisella

elintarviketurvallisuuden

tasolla.

hallintajärjestelmän

kokonaisuuden sisältäen organisaatiota koskevia ylätason aiheita. Operatiivisella tasolla
PDCA-sykli kattaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän operatiiviset prosessit, joilla
varmistetaan elintarviketurvallisuuden vaatimusten toteutuminen. Riskiperusteinen ajattelutapa
on

osa

kummankin

tason

PDCA-syklin

suunnitteluvaihetta.

Organisaatiotason

riskienhallinnassa tulee suunnitella toimet, joilla organisaation toimintaa ja toimintaympäristöä
koskevat

riskit,

mahdollisuudet

ja

muutokset

hallitaan.

Operatiivisten

prosessien

riskiperusteinen ajattelutapa perustuu HACCP-periaatteiden avulla riskien hallitsemiseen. (ISO
22000:2018.)

Organisaatiotason PDCA-syklissä vaaditaan myös:
•

organisaation toimintaympäristön ja kumppaneiden tarpeiden ymmärtäminen sekä
elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän tavoitteiden määrittäminen

•

johdon sitoutuminen, elintarviketurvallisuuspolitiikan käyttöönotto sekä roolien ja
vastuualueiden määrittäminen

•

tarvittavien resurssien, henkilöstön koulutuksen, infrastruktuurin, työympäristön ja välineiden, tiedottamisen sekä dokumenttien tarjoaminen

•

suorituskyvyn mittareiden suunnittelu, mittausmenetelmien ja vastuiden määrittäminen
sekä suorituskyvyn mittaristosta saadun datan arviointi sisältäen myös tukijärjestelmän
ja HACCP-järjestelmän toiminnan arvioinnin.

•

säännöllisesti toteuttavat sisäiset auditoinnit, joissa tarkistetaan organisaation
vaatimukset elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmältä ja sen dokumenteilta sekä
järjestelmän toimivuus ja ylläpitokäytännöt
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•

jatkuva parantaminen niin, että poikkeuksiin reagoidaan korjaavin toimenpitein ja
elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä päivitetään tarpeen mukaan

(ISO

22000:2018, s. 9-32).

Muut ISO 22000 -standardin vaatimukset operatiivisella tasolla ovat elintarviketoimijaa
koskevien

tukijärjestelmän

ohjelmien

implementointi,

jäljitettävyyskäytännöt

ja

takaisinvetosuunnitelma (ISO 22000:2018, s. 17-29).

4.2

ISO/TS 22002-1

ISO 22000 on ylätason standardi kaikille elintarvikeketjuun osallistuville organisaatioille.
Siinä ei ole määritetty tukijärjestelmän sisältöä, vaikka tukijärjestelmän implementointi
vaaditaan

ISO

22000

-standardia

vasten

sertifioidussa

elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmässä. ISO 22000 viittaa ISO/TS 22002 -standardisarjaan, joissa on esitetty
tukijärjestelmän vaatimukset eri elintarvikeketjun osille. (ISO 22000:2018.) Standardisarjasta
ISO/TS 22002-1 kattaa elintarvikkeen tuotantoa harjoittavia organisaatioita koskevat
ennakkoedellytykset (ISO/TS 22002-1:2009).

ISO/TS 22002-1 -standardin vaatimukset vastaavat pitkälti CAC/RCP 1-1969 hyvien
hygieniakäytäntöjen vaatimuksia, lukuun ottamatta alkutuotannon hallintaa. ISO/TS 22002-1
keskittyy elintarvikkeiden valmistukseen, sisältäen:
•

elintarvikehuoneistojen sijainnin, pohjapiirroksen ja tuotantoympäristön suunnittelun

•

elintarvikehuoneiston rakenteissa käytettävät materiaalit

•

tarvikkeiden, välineiden ja laitteiden materiaalit sekä niiden käyttö ja varastointi

•

elintarvikkeiden, pakkaus- ja raakamateriaalien sekä kemikaalien varastointikäytännöt

•

käsienpesuun ja elintarvikkeiden huuhteluun sekä muuhun tarkoitukseen käytettävän
veden saatavuus ja laatu

•

ilmanlaatu- ja ilmanvaihtovaatimukset

•

riittävä luonnollinen tai keinovalaistus

•

jätteiden ja saasteiden käsittely ja varastointi sekä viemärijärjestelmän toimivuus

•

mikrobiologisten ja fyysisten ominaisuuksien valvonta ja hallinta
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•

huolto- ja puhtaanapitokäytännöt sekä tuhoeläinten hallinta

•

saapuvien raakamateriaalien tai pakkausmateriaalien käsittely

•

henkilökohtainen hygienia ja henkilöstön koulutus sekä työvaatetus

•

takaisinvetosuunnitelma. (ISO/TS 22002-1:2009.)

ISO/TS 22002-1 -standardi tuo elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimuksiin
lisäksi allergeenien, eli allergia- tai yliherkkyysreaktioita aiheuttavien ainesosien hallinnan.
Tuotteeseen kuuluvissa raaka-aineissa olevat tai mahdollisen ristisaastumisten kautta
tuotteeseen sisältyvät allergeenit tulee olla tunnistettu ja ilmoitettu lopputuotteen etiketöinnissä
sekä tuotantodokumenteissa. Elintarvikkeet tulee suojata niihin kuulumattomien allergeenien
kosketukselta tai saastumiselta tuotannon aikana sekä tuotantoerien välillä tapahtuvien
puhdistuskäytäntöjen avulla. (ISO/TS 22002-1:2009, s. 11.)

4.3

FSSC 22000

FSSC

22000

on

The

Foundation

for

Food

Safety

Certificationin

omistama

elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän standardi, jossa yhdistyvät ISO 22000 ja ISO/TS
22002-1 -standardien vaatimukset sekä FSSC:n omat lisävaatimukset. ISO 22000 -standardi ei
yksinään täytä GFSI-hyväksynnän vaatimuksia tukijärjestelmään liittyvien puutteiden takia.
FSSC 22000 kehitettiin, jotta elintarvikealan toimijoilla olisi yksi kansainvälisesti vertailtavissa
oleva viitekehys, joka täyttää GFSI-hyväksynnän vaatimukset. FSSC 22000 on kehitetty
elintarvikkeiden tuotantoyrityksille koosta tai tuotannon monimutkaisuudesta riippumatta.
Kaikki ISO 22000 -sertifikaatin omistavat organisaatiot voidaan auditoida vain tukijärjestelmän
ja FSSC:n lisävaatimuksia vasten FSSC 22000 -sertifikaatin saavuttamiseksi. (Sansawat &
Muliyil 2012, s. 7.)

FSSC 22000 lisävaatimuksissa organisaation tulee varmistaa, että:
•

mikrobiologisten ominaisuuksien mittaamiseen käytetyt joko sisäiset tai ulkoiset
laboratoriot ovat päteviä tuottamaan luotettavia tuloksia käyttäen hyväksi todettuja
menetelmiä ja parhaimpia käytäntöjä näytteiden tutkimiseen
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•

toimittajat ovat arvioitu ja hankintatoimissa on dokumentoidut käytännöt hätätilanteissa
toimimiseen, jotta tuotteet täyttävät niille asetetut elintarviketurvallisuusvaatimukset

•

tuotetietojen tarkastamiseen on suunniteltu ja implementoitu prosessi, jonka avulla
tietoja päivitetään tarpeen vaatiessa elintarviketurvallisuuden, lainsäädännön ja
asiakkaiden vaatimusten mukaan

•

lopputuotteet ovat etiketöity myyntimaan lainsäädännön ja asetusten mukaisesti
sisältäen myös allergeenitiedot ja asiakaskohtaiset vaatimukset

•

FSSC 22000 -sertifikaattiin viitataan vain markkinointitarkoituksessa esimerkiksi
organisaation tulostetussa materiaalissa tai internetsivuilla

•

FSSC 22000 -standardin logoa ei käytetä tai sertifikaattiin ei viitata tuotteessa, sen
etiketöinnissä tai paketoinnissa tai muissa tuotteeseen liittyvissä palveluissa

•

allergeenien hallintaan on dokumentoitu suunnitelma, joka sisältää riskienarvioinnin
sekä riskienhallintaan käytettävät hallintamenetelmät

•

varaston kiertoon käytetään FEFO-menetelmää, jossa ensimmäisenä pilaantuva tuote on
ensimmäinen varastosta lähtevä tuote, yhdessä FIFO-menetelmän, jossa tuotteet
lähtevät varastosta saapumisjärjestyksessä, vaatimusten kanssa

•

elintarvikehuoneistossa tehdään säännöllisin väliajoin tukijärjestelmän tarkastus, jossa
varmistetaan,

että

tuotantoympäristö

ja

-välineet

ovat

sopivassa

kunnossa

elintarviketurvallisuuden takaamiseksi
•

uusien tuotteiden ja nykyisten tuotteiden muutosten hallintaan varten on käytössä
tuotesuunnittelu- ja tuotekehitysprosessi, jolla varmistetaan, että tuotteet ovat turvallisia
ja lainsäädännön mukaisia (FSSC 22000 2020b, s. 18-21).

FSSC 22000 tarjoaa kokonaisvaltaisen viitekehyksen, jota organisaatiot voivat hyödyntää oman
elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmän

kehittämisessä.

FSSC

22000

kattaa

tukijärjestelmän ja HACCP-järjestelmän antaen tarkan kuvauksen niiden vaatimuksista sekä
korostaa jatkuvan parantamisen tärkeyttä elintarviketurvallisuudessa. FSSC 22000 ei ole silti
liian yksityiskohtainen ja antaa organisaatiolle mahdollisuuden valita parhaaksi sopimakseen
tavat oman järjestelmän toteuttamiseen, mikä mahdollistaa standardin käyttöönoton myös
pienemmässä organisaatiossa. (Sansawat & Muliyil 2012, s. 8.)
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4.4

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointiprosessi

Hyvien hygieniakäytäntöjen ja hyvien tuotantotapojen, HACCP-periaatteiden sekä ISO 22000
ja FSSC 22000 -standardien kattama sisältö on laaja, minkä takia kokonaisvaltainen
järjestelmän sertifiointiprosessi kestää todennäköisesti vähintään kolme päivää. Järjestelmän
auditointi suositellaan suoritettavaksi osissa väliauditointien avulla. Auditoijan tulee olla
elintarviketurvallisuuden

asiantuntija,

jolla

on

todistetusti

käytännön

kokemusta

elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän auditoinnista. (Mortimore ja Wallace 2013, s.
51.) FSSC 22000 ja ISO 22000 -standardien sertifiointiprosessi on identtinen ja koostuu
kuudesta vaiheesta (kuva 10). Sertifiointi aloitetaan sopimuksen muodostamisesta, jossa
ehdotetaan sertifikaattipohjaa organisaation koon ja luonteen mukaan. Mikäli pohja
hyväksytään, sertifiointiprosessi voi jatkua. (Sansawat & Muliyil 2012, s. 8.)

Kuva 10 FSSC 22000 ja ISO 22000 sertifiointiprosessi (mukaillen Sansawat & Muliyil 2012, s. 8)

Ennen virallista auditointia organisaatiolla on mahdollisuus suorittaa vaihtoehtoinen
esiauditointi, joka on usein hyödyllinen heikkouksien tunnistamiseen ennen virallisen
auditointiprosessin aloittamista. Virallisen auditoinnin ensimmäisessä tasossa arvioidaan
organisaation elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän dokumentaatio ja verrataan sitä
standardin vaatimuksiin. Tarkastukseen kuuluvat organisaation HACCP-järjestelmän vaarojen
tunnistamisen

ja

kriittisten

hallintapisteiden

määrittämisen

sekä

tukijärjestelmän
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dokumentaatio. Ensimmäinen taso voi sisältää myös alustavan tarkastuksen järjestelmän
toimivuudesta operatiivisessa toiminnassa. Ensimmäisen virallisen auditoinnin päätteeksi
tehdään raportti, jossa määritetään kaikki huomiot ja poikkeavuudet standardista, jotta niihin
voidaan reagoida välittömästi tarpeen mukaisesti.

Virallisen auditoinnin toisessa tasossa organisaation työntekijöitä haastatellaan ja prosessien
toimintaa havainnoidaan. Prosessien havainnoilla varmistetaan, että prosessit todella toimivat
organisaation

dokumentaation

ja

standardin

vaatimusten

mukaisesti.

Tästäkin

auditointitapahtumasta tehdään auditointiraportti, joka sisältää kaikki tehdyt havainnot,
poikkeukset standardista sekä esiintyneet kehitysmahdollisuudet. Kun mahdolliset poikkeamat
standardista ovat korjattu, organisaatio voi hakea sertifikaatin myöntämistä. (Sansawat &
Muliyil 2012, s. 8.)

Sertifikaatin myöntämisen jälkeen tehdään joko kerran tai kaksi kertaa vuodessa
valvontakäyntejä. Valvontakäynneissä varmistetaan, että organisaation toimintasuunnitelma on
implementoitu oikein sekä aikaisemmat poikkeamat ovat korjattu ja vastaavat yhä standardin
vaatimuksia. Kolme vuotta sertifikaatin myöntämisen jälkeen välitarkastuksessa tehdään
kattava auditointi uudelleen sertifiointia varten, jonka jälkeen väliauditoinnit jatkuvat taas
kolmen vuoden syklissä. (Sansawat & Muliyil 2012, s. 8.)
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5

ELINTARVIKETURVALLISUUS KOHDEYRITYKSESSÄ

Tässä luvussa on esitetty diplomityössä suoritettu nykytila-analyysi, kuinka se on toteutettu ja
sen tulokset. Ennen diplomityön aloittamista kohdeyrityksessä oli toteutettu hyvien
maatalouskäytäntöjen sisäinen auditointi, jossa käytetyn auditointipohjan rakenne on esitetty
liitteessä 1. Työn yhteydessä toteutettiin lisäksi hyvien tuotantotapojen virallinen auditointi,
joka suoritettiin ulkoisen akkreditoidun auditointiorganisaation toimesta.

Työn taustalla oleva uusi asiakas vaatii toimittajiltaan todistuksen myös hyvien tuotantotapojen
mukaisesta toiminnasta. Suomessa hyvien tuotantotapojen auditointiin ei ole valmista
auditointipohjaa, jolloin auditoinnissa käytettiin asiakkaan kansainvälisyyteen perustuen
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FAD) hyvien tuotantotapojen suosituksista. Näihin
suosituksiin perustuvan auditointipohjan luomisesta vastasi ulkoinen auditointiorganisaatio.
Auditoinnissa käytetty pohja kattaa hyvien tuotantotapojen laadunvarmistusmenetelmät ja
CAC/RCP 1-1969 -standardin mukaiset hyvät hygieniakäytännöt lukuun ottamatta
alkutuotannon vaatimuksia.

Auditointitilausuuteen osallistuivat kohdeyrityksen toimitusjohtaja ja tuotantopäällikkö,
diplomityön tekijä sekä arvioinnin suorittanut akkreditoidun auditointiorganisaation edustaja.
Auditointitilaisuudessa kohdeyrityksen edustajia haastateltiin auditointipohjan perusteella,
jonka jälkeen tehtiin havaintoja tuotanto-, varasto- ja pakkausprosessien tiloissa sekä prosessien
toiminnasta. Käydystä keskustelusta tehtiin muistiinpanot ja auditointiraportti. Käytetyn
auditointipohjan rakenne on esitetty liitteessä 2.

Diplomityön

nykytila-analyysissa

arvioitiin

kohdeyrityksen

elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmän valmiutta FSSC 22000 -sertifikaatin vaatimuksiin.

Nykytila-analyysi

perustuu aineistoon, joka koostuu työn yhteydessä toteutetun hyvien tuotantotapojen
auditointitilaisuudessa käydystä keskustelusta ja tehdyistä havainnoista, haastatteluista,
sisäisen ja hyvien tuotantotapojen auditoinnin raporteista sekä kohdeyrityksen sisäisistä
dokumenteista, joihin kuuluvat muun muassa omavalvontasuunnitelma ja HACCP-asiakirjat.
Aineistoa

verrattiin

työn

teoriaosuudessa

esitettyihin

elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmän vaatimuksiin nykytilan vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtämiseksi.
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5.1

FSSC 22000 -valmiuden arviointi

FSSC 22000 -sertifikaatin valmius arvioitiin FSSC 22000 -tarkistuslistan (2020a, s. 18-40) sekä
ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 ja FSSC 22000 -standardien sisällön avulla. Nykytilaanalyysiin sisällytettiin vain kohdeyritystä koskevat standardien vaatimukset. Sisältöön eivät
kuulu esimerkiksi eläinten rehujen ja eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantoa harjoittavia
organisaatioita koskevat vaatimukset. Lisäksi päällekkäiset vaatimukset eri standardien sisällön
välillä ovat esitetty vain yhden kerran. Nykytila-analyysi on jaettu FSSC 22000 -tarkistuslistan
mukaisesti kolmeen osaan, jotka ovat ISO 22000:2018 ja ISO/TS 22002-1:2009 -standardien
vaatimukset sekä FSSC 22000 -standardin lisävaatimukset.

ISO 22000:2018

Kohdeyrityksessä

on

suunniteltu

ja

implementoitu

elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmä. Järjestelmän suunnittelussa on otettu huomioon toimintaympäristö ja siihen
liittyvien sidosryhmien tarpeet ja toiveet. Kohdeyrityksen toimintaympäristö, sidosryhmät ja
elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän tarkoitus ja toiminnot ovat esitetty Suomen
elintarvikelain

velvoittamassa

elintarviketurvallisuuden

omavalvontasuunnitelmassa.

Kohdeyrityksessä noudatetaan standardin luvun neljä vaatimuksia (taulukko 3).

Taulukko 3 Nykytila verrattuna ISO 22000:2018 luvun 4 vaatimuksiin

ISO 22000:2018

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

4

Organisaation toimintaympäristö

4.1

Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen

Kyllä

4.2

Sidosryhmien tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen

Kyllä

4.3

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän

Kyllä

tarkoituksen määrittäminen
4.4

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä

Kyllä

Ei
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Kohdeyrityksen johto esittää sitoutumista elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän
toteuttamiseen.

Kohdeyrityksessä

elintarviketurvallisuuden

on

suunniteltu

varmistamiseksi.

ja

Käytännöissä

implementoitu
on

käytännöt

huomioitu

yrityksen

toimintaympäristö. Käytännöt ovat tiedotettu eteenpäin omavalvontasuunnitelman avulla, joka
kaikkien

työntekijöiden

saatavilla

sähköisesti

tai

fyysisenä

kopiona

tuotannon

neuvotteluhuoneessa. Lisäksi tuotantotiloissa tai vastaavissa työtiloissa löytyy ajan tasalla
oleva

kyseisen

työtilan

tarpeisiin

muokattu

omavalvontakansio.

Auditointiraportit,

omavalvontamittausten ja -kirjausten tulokset, mikrobiologisten tutkimusten ja näytteenottojen
tulokset

sekä

asiakasvalitukset

ja

niistä

seuranneet

toimenpiteet

säilytetään

omavalvontakansiossa vuoden ajan. Omavalvontasuunnitelmassa on myös määritetty
organisaation roolit ja vastuualueet elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmään liittyen.
Kohdeyrityksessä noudatetaan standardin luvun viisi vaatimuksia (taulukko 4).

Taulukko 4 Nykytila verrattuna ISO 22000:2018 luvun 5 vaatimuksiin

ISO 22000:2018

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

Ei

5

Johtajuus

5.1

Johtajuus ja sitoutuminen

Kyllä

5.2

Elintarviketurvallisuuskäytännöt

Kyllä

5.3

Organisaation roolit ja vastuualueet

Kyllä

Kohdeyrityksessä on suunniteltu toimet vaarojen ja uhkien sekä mahdollisuuksien
hallitsemiseksi. Pieniä- ja keskisuuria tuotantoyrityksiä koskevat pääriskit ovat hallittu
HACCP-järjestelmän ja työntekijöiden pätevyyden avulla, joita on käsitelty tarkemmin
nykytila-analyysin

myöhemmissä

elintarviketurvallisuuden
hallintajärjestelmän

Riskienhallinta

hallintajärjestelmän

tavoitteet

omavalvontasuunnitelmassa.

osissa.

sekä

toimet

prosesseja.
niiden

Elintarviketurvallisuuden

on

implementoitu

osaksi

Elintarviketurvallisuuden

saavuttamiseksi
hallintajärjestelmän

on

kuvattu
muutokset

implementoidaan arvioimalla ensin syyt ja tarve muutokselle, jonka jälkeen suunnitellaan ja
toteutetaan muutostoimenpiteet, jotta järjestelmän yhtenäisyys säilytetään. Kohdeyrityksessä
noudatetaan standardin luvun 6 vaatimuksia (taulukko 5).
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Taulukko 5 Nykytila verrattuna ISO 22000:2018 luvun 6 vaatimuksiin

ISO 22000:2018

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

6

Suunnittelu

6.1

Toimet riskienhallintaan

Kyllä

6.2

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän tavoitteet ja

Kyllä

Ei

suunnitelma niiden saavuttamiseksi
6.3

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän muutoksien

Kyllä

hallinta

Kohdeyrityksessä on määritetty ja tarjottu tarvittavat resurssit elintarviketurvallisuuden
hallintajärjestelmän
kannalta

tärkeiden

koulutussuunnitelman

toteuttamiselle.
toimintatapojen
ja

Työntekijöiden
noudattamiseen

omavalvontasuunnitelmaan

pätevyys
on

elintarviketurvallisuuden

varmistettu

perehdyttämisen

dokumentoidun
avulla.

Tilat,

rakennukset, välineet mukaan lukien työkalut ja ohjelmistot, tieto- ja viestintätekniikat sekä
työympäristö tukevat elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän toimintaa. Järjestelmän
ulkoistetut osa-alueet ovat todistetusti päteviä palveluntarjoajia elintarviketurvallisuuden
varmistamiseksi. Kohdeyrityksessä on olemassa tiedottamiskäytännöt elintarvikkeiden
turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästä on
olemassa lainsäädännön ja asetusten velvoittama dokumentoitu tieto, jota hallitaan ja
päivitetään tarpeen mukaisesti. Kohdeyrityksessä noudatetaan standardin luvun 7 vaatimuksia
(taulukko 6).

Taulukko 6 Nykytila verrattuna ISO 22000:2018 luvun 7 vaatimuksiin

ISO 22000:2018

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

7

Tuki

7.1

Resurssit

Kyllä

7.2

Pätevyys

Kyllä

7.3

Tietoisuus

Kyllä

7.4

Tiedottaminen

Kyllä

7.5

Dokumentoitu tieto

Kyllä

Ei
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Kohdeyrityksessä on suunniteltu ja implementoitu operatiiviset prosessit elintarvikkeiden
turvallisuuden varmistamiseksi sekä näiden prosessien valvonta- ja hallintamenetelmät.
Käytössä on myös toimintatavat hätätilanteissa, jotka ovat testattu kuvitteellisessa skenaariossa
ja

todettu

toimiviksi.

Elintarvikkeiden

toiminnanohjausjärjestelmään

jokaisen

jäljitettävyys

saapuneen

varmistetaan

raakamateriaalin

ja

kirjaamalla
valmiiden

elintarvikkeiden eränumerot Raakamateriaalien eränumero määrittyy tavarantoimittajan
merkkaaman eränumeron mukaan ja elintarvikkeiden eränumero päivämäärän ja tuotekoodin
perusteella.

Käytettävien raakamateriaalien eränumero ja valmistettavan tuotteen eränumero ovat tiedossa
ja kirjattu ylös läpi tuotantoprosessin eri vaiheiden ja esillä niissä käytettävissä välineissä, kuten
temperointilaitteessa, säiliöissä, jääkaapissa ja pelleillä. Tuotteen eränumero merkataan valmiin
tuotteen

ensisijaiseen

kalvopakkaukseen

sekä

pahviseen

myyntipakkaukseen

ja

tukkupakkauksiin. Jäljitettävyyssuunnitelma ei kata ensisijaista pakkausmateriaalia, eikä
siitä säilytetä tietoa toiminnanohjausjärjestelmässä, mikä helpottaisi saman tuotantoerän
tai raakamateriaalierän valmiiden elintarvikkeiden jäljittämistä tarpeen vaatiessa.

Kohdeyrityksessä on käytössä HACCP-järjestelmä elintarvikevaarojen tunnistamiseksi ja
hallitsemiseksi. HACCP-ryhmä koostuu henkilöistä, joilla on asiantuntemusta valmistettavista
tuotteista ja tuotantoprosessista sekä laadunvalvonnasta. Kohdeyrityksen prosessit ovat
tunnistettu, ymmärretty ja kuvattu kirjallisella prosessikuvauksella. Prosesseja ei ole
mallinnettu graafisesti esimerkiksi uimaratamallin tai vuokaavion avulla.

Tuotantoprosessin eri vaiheista kriittisiksi hallintapisteiksi on tunnistettu raakamateriaalien
vastaanotto sekä niiden esivalmisteluun kuuluva paahtaminen. Raakamateriaalien vastaanottoa
hallitaan ottamalla raakamateriaaleista mikrobiologiset näytteet. Mikrobiologinen näyte
testataan ulkoisen laboratorion toimesta homeiden, hiivojen, salmonellan ja muiden vaarojen
varalta. Tulosten tulee olla alle EU:n asettamien raja-arvojen, jotta raakamateriaali voidaan
luokitella turvalliseksi ja tuotanto aloittaa. Mikrobiologinen näyte on kohdeyrityksen
tapauksessa sopiva seurantamenetelmä, sillä raakamateriaalit eivät pilaannu nopeasti ja tulokset
saadaan ennen tuotannon aloittamista.
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Esivalmistelussa raakamateriaali paahdetaan, kunnes se täyttää syötävän elintarvikkeen
kriteerit. Valmistettavat elintarvikkeet saattavat vaatia erilaisia maku- tai paahtokombinaatioita,
jotka

testataan

mikrobiologisella

testillä

turvallisuuden

takaamiseksi

ja

sopivan

paahtoprosessin valitsemiseksi. Paahtokombinaatioiden ominaisuuksien on myös vastattava
EU:n raja-arvoja. Itse paahtamisprosessia hallitaan raaka-aineen lämpötilan ja käytetyn
ajan seurannalla, mitä ei ole määritetty tai dokumentoitu kriittisen pisteen
hallintamenetelmäksi.

Tuotantoprosessissa

lämpötilan

tai

muiden

ominaisuuksien

mittaamiseen, hallitsemiseen ja tallentamiseen käytettävät laitteet ovat tarkkoja ja täsmällisiä,
valmistettu kestävistä materiaaleista sekä kalibroitu mittaamista varten.

HACCP-suunnitelma

ja

tukijärjestelmä

päivitetään,

mikäli

raakamateriaalien

tai

lopputuotteiden ominaisuudet tai käyttötarkoitus sekä tuotantoympäristö tai -prosessit
muuttuvat. HACCP-järjestelmän ja tukijärjestelmän ohjelmien implementointi ja toimivuus
varmistetaan sisäisten auditointien avulla. Mikäli raakamateriaaleissa, tuotantoprosessissa tai
lopputuotteissa havaitaan poikkeamia tai kriittisten pisteiden raja-arvot ylittyvät, aletaan
välittömästi toimenpiteisiin. Raakamateriaalit ja tuotteet asetetaan karanteeniin ja otetaan
yhteys tavaran toimittajaan. Tarvittaessa tehdään takaisinveto, jonka käytännöt ovat esitetty
nykytila-analyysin myöhemmässä osassa. Kaikki poikkeamat kirjataan ylös, selvitetään
laatutiimin toimesta ja korjaavat toimenpiteet toteutetaan. Poikkeamat käydään läpi myös
tuotannon työntekijöiden kanssa. Mikäli tieto laatupoikkeamasta tulee asiakkaalta, pyydetään
asiakkaalta lisätietoa tuotteesta, tuote-erästä ja jälleenmyyjästä, jotta juurisyyt saadaan
selvitettyä. Kohdeyrityksessä ei noudateta kaikkia standardin luvun 8 vaatimuksia (taulukko 7).

Taulukko 7 Nykytila verrattuna ISO 22000:2018 luvun 8 vaatimuksiin

ISO 22000:2018
Luku

Vaatimus

8

Toiminta

8.1

Operatiivisen toiminnan suunnittelu ja hallinta

8.3

Jäljitettävyyskäytännöt

8.4

Valmius hätätilanteisiin

8.5

Vaarojen hallinta

8.6

Tukijärjestelmän ja HACCP-suunnitelman päivitys

Noudattaa
Kyllä

Ei

Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
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Taulukko 7 (jatkoa)

8.7

Hallinta- ja valvontavälineet

Kyllä

8.8

Tukijärjestelmän ja HACCP-suunnitelman varmistus

Kyllä

8.9

Tuote- ja prosessipoikkeamien hallinta

Kyllä

Kohdeyrityksen

omavalvontasuunnitelmassa

on

esitetty

elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmän toiminnan jatkuva tarkkailu. Tarkkailu jakautuu valmistusprosessissa
raaka-aineiden,

tuotantoprosessien

ja

valmiin

tuotteen

arviointiin.

Lisäksi

elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmässä on määritetty valvottavat ja mitattavat vaiheet
sekä käytännöt niiden toteuttamiseen.

HACCP-järjestelmässä toteutettavien mikrobiologisten mittausten ja lisäksi lopputuotteiden
turvallisuutta valvotaan ottamalla jokaisesta tuote-erästä vähintään kaksi kappaletta valmiita
lopputuotteita säilöön tuotenäytearkistoon säilyvyystutkimuksia varten. Näistä tuotenäytteistä
lähetetään

pistokoemaisesti

kolme

kertaa

vuodessa

testi

ulkoiseen

laboratorioon

mikrobiologisten ominaisuuksien analysoimiseksi. Säilyvyystestiä varten lopputuotteet
säilytetään niiden ensisijaisessa pakkausmateriaalissa Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti.
Lopputuotteiden valvontasuunnitelma ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen näytteiden
ottamiseksi tuotteista parasta ennen -päivinä, eikä lopputuotenäytteiden analysointia ole
aikataulutettu. Järjestelmään toimivuuden mittaamiseen kuuluu myös tuotantoalueen ja
toimitilojen hygieenisuuden valvominen mikrobiologisin testein, joita on käsitelty nykytilaanalyysin myöhässä osassa. Eri mittausten toteutus, niissä käytettävä ja kirjanpitona säilytettävä
dokumentaatio on esitetty kohdeyrityksen omavalvontasuunnitelmassa.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää ja siihen liittyvään omavalvontasuunnitelmaa
tarkastetaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa sisäisen auditoinnin avulla. Auditoinnissa
arvioidaan järjestelmän tarkoitusta sekä sen toimivuuden ja ylläpidon onnistumista.
Kohdeyrityksen koon myötä johto on osallistunut sisäisten auditointien toteuttamiseen ja on
näin ollen mukana järjestelmän arvioinnissa ja auditointitulosten analysoinnissa. Eri mittausten
ja testien sekä sisäisten auditoinnin tuloksien avulla arvioidaan, onko järjestelmällä päästy sille
asetettuihin tavoitteisiin ja onko järjestelmää tarvetta päivittää. Kohdeyrityksessä ei noudateta
kaikkia standardin luvun 9 vaatimuksia (taulukko 8).
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Taulukko 8 Nykytila verrattuna ISO 22000:2018 luvun 9 vaatimuksiin

ISO 22000:2018

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

9

Suorituskyvyn arviointi

9.1

Valvonta, mittaaminen, analysointi ja arviointi

9.2

Sisäinen auditointi

Kyllä

9.3

Johdon arvio

Kyllä

Ei

Ei

Kohdeyrityksen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää ja sen toimintaan liittyvää
dokumentaatiota, kuten omavalvontasuunnitelmaa, HACCP-asiakirjoja, ohjeistuksia ja
mittaustulosten tallenteita kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Jatkuva parantaminen ja päivitys
perustuvat säännöllisesti toteutettaviin sisäisiin auditointeihin ja johdon arvioihin,
operatiivisten prosessien valvonta- ja hallintamenetelmien tuloksiin, HACCP-järjestelmän ja
tukijärjestelmän ohjelmien arviointiin sekä mahdollisiin poikkeamiin ja niiden myötä
toteutettaviin korjaaviin toimenpiteisiin. Muutoksista tiedotetaan työntekijöille ja muulle
henkilöstölle ja muutokset päivitetään myös dokumentaatioon. Kohdeyrityksessä noudatetaan
standardin luvun 10 vaatimuksia (taulukko 9).

Taulukko 9 Nykytila verrattuna ISO 22000:2018 luvun 10 vaatimuksiin

ISO 22000:2018

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

10

Parantaminen

10.2

Jatkuva parantaminen

Kyllä

10.3

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän

Kyllä

Ei

päivittäminen

ISO/TS 22002-1:2009
Kohdeyrityksen toimitilan kiinteistön koko, rakenteet ja layout mahdollistavat hygieenisten
toimintaprosessien toteuttamisen. Kiinteistön sijainti ja ympäristö, kuten tiet sekä piha- ja
pysäköintialueet ovat tarkastettu ja niitä ylläpidetään, jotteivat ne houkuttele tuhoeläimiä tai
aiheuta saastumista. Roskien ja jätteiden siivoaminen, kasvillisuuden kitkeminen ja seisovan
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veden poisto kuuluvat kiinteistön ympäristön ylläpitoon. Kohdeyrityksessä noudatetaan
standardin luvun 4 vaatimuksia (taulukko 10).

Taulukko 10 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 4 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

4

Kiinteistön sijainti ja rakenteet

4.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

4.2

Ympäristö

Kyllä

4.3

Sijainti

Kyllä

Ei

Toimitilojen ja työalueiden sisäinen layout ja rakenteet mahdollistavat puhtaanapidon,
ylläpidon, saastumisten estämisen ja työntekijöiden tehtävien toteuttamisen ilman saastumisten
tapahtumista. Työvälineet ovat sijoitettu niin, että ne mahdollistavat hygieenisen toiminnan
toteuttamisen. Raakamateriaalien, valmiiden tuotteiden ja pakkausmateriaalien varastoinnille
on suunniteltu riittävät tilat, jotka selvästi erotettu tuotantotiloista seinien ja ovien avulla
saastumisten estämiseksi. Kemikaalit, kuten puhdistukseen käytettävät kemialliset yhdisteet,
torjunta-aineet tai muut myrkyt ovat merkitty ja säilötty niin, etteivät ne aiheuta saastumista.
Kohdeyrityksessä noudetaan standardin luvun 5 vaatimuksia (taulukko 11).

Taulukko 11 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 5 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

5

Toimitilojen ja työalueiden layout

5.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

5.2

Sisäinen layout

Kyllä

5.3

Sisäiset rakenteet

Kyllä

5.4

Työvälineiden sijoittaminen

Kyllä

5.7

Elintarvikkeiden, pakkausmateriaalien, raakamateriaalien

Kyllä

ja kemikaalien varastointi

Kyllä

Ei

61

Kohdeyrityksen toimitilan kiinteistön vesipisteistä saatava vesi on juomakelpoista ja lähtöisin
hygieenisistä olosuhteista. Kiinteistön jokaisesta vesipisteestä otetaan näytteet ja veden laatu
testataan kerran vuodessa ulkoisen laboratorion toimesta. Vesipisteiden määrä on riittävä. Vesi
on

saatavilla

tarpeen

mukaisella

paineella

ja

lämpötilalla

tuotantoprosessien

ja

puhdistustoimien toteuttamiseen. Ilmanvaihto on riittävä pölyn, hajujen ja höyryjen
poistamiseksi ja saastumisten minimoimiseksi. Ilmanvaihto ja tuotantotilan ilman laatu
varmistetaan suodattimien avulla. Suodattimien vaihtoa ei ole dokumentoitu, jolloin
käytäntöä ei voida näyttää todeksi. Kiinteistössä on riittävä valaistus hygieenisen toiminnan
mahdollistamiseksi. Lamput ovat suunniteltu ja suojattu niin, etteivät niiden rikkoutuminen
aiheuta saastumisia. Kohdeyrityksessä ei noudateta kaikkia standardin luvun 6 vaatimuksia
(taulukko 12).

Taulukko 12 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 6 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

6

Apuvälineet - ilma, vesi ja energia

6.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

6.2

Veden saatavuus

Kyllä

6.4

Ilman laatu ja ilmanvaihto

6.6

Valaistus

Ei

Ei
Kyllä

Kohdeyrityksessä on käytössä toimenpiteet jätteiden ja muiden roskien hallitsemiseen.
Tuotantotilan roskat ja muut tuotantojätteet siirretään niille tarkoitettuun ja merkattuun
jäteastiaan. Jäteastia on sijoitettu niin, ettei se aiheuta saastumisriskiä. Jäteastian käsittely on
kiinteistönomistajan vastuulla. Jätteet ja roskat kerätään ja siivotaan kaikista toimitilan
huoneista vähintään kerran päivässä, jotta jätteiden kertyminen, hajujen muodostuminen ja
saastumisriski vältetään. Kiinteistöjen viemärit ja putkistot ovat rakennettu niin, että ne
pystyvät kuljettamaan kaiken syntyvän jäteveden sekä huuhteluun käytettävän veden. Tilojen
lattioilla, joissa puhdistamiseen tai normaalin toiminnan toteuttamiseen tarvitaan suuria määriä
vettä, on riittävä vedenpoisto. Viemärijärjestelmä ei aiheuta saastumisia tai luo epähygieenisiä
olosuhteita. Viemärijärjestelmän toimii todistetusti tarkoituksen mukaisella tavalla eikä vuotoja
synny. Kohdeyrityksessä noudatetaan standardin luvun 7 vaatimuksia (taulukko 13).
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Taulukko 13 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 7 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

7

Jätehuolto

7.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

7.2

Jätesäiliöt

Kyllä

7.3

Jätteiden hallinta ja poisto

Kyllä

7.4

Viemärijärjestelmä

Kyllä

Ei

Kaikki kohdeyrityksen elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävät välineet, laitteisto ja
työkalut ovat suunniteltu niin, että ne ovat helposti puhdistettavissa. Elintarvikkeen kanssa
kosketuksessa olevat osat ovat valmistettu ruostumattomista ja myrkyttömistä materiaaleista.
Välineet eivät mahdollista materiaalien ja allergeeneille suotuisten mikro-organismien
kertymistä tai vieraisaineiden pääsyä elintarvikkeisiin.

Laitteiden ja välineiden ylläpitoon on päivitetty uusi puhdistussuunnitelma. Kaikille
elintarvikkeiden tuotannossa käytettäville linjastoille, myllyille, muoteille tai pakkauskoneille
ja muille laitteille sekä jokaiselle työvaiheelle on oma puhdistussuunnitelma. Suunnitelmassa
on esitetty puhdistuksen kohde, mitä pesuainetta käytettään, työvälineet, puhdistuksen toisto,
tarkistus ja lyhyt työohje toteutukseen. Laitteistot ja välineet puhdistetaan vähintään päivittäin
tai tarpeen mukaan tuotantoerän vaihtuessa. Kohdeyrityksessä noudatetaan standardin luvun 14
vaatimuksia (taulukko 14).

Taulukko 14 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 8 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

8

Välineiden ja laitteiden sopivuus, puhdistaminen ja ylläpito

8.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

8.2

Välineiden hygieenisyys

Kyllä

8.3

Elintarvikkeita koskettavat pinnat

Kyllä

8.4

Lämpötilan hallinta- ja valvontalaitteisto

Kyllä

8.5

Välineiden puhdistus

Kyllä

Ei
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Taulukko 14 (jatkoa)

8.6

Ennaltaehkäisevä ja korjaava ylläpito

Kyllä

Kohdeyrityksen tavarantoimittajien valintaan on olemassa määritetty protokolla, jolla
varmistetaan,

että

toimittajat

pystyvät

vastaamaan

elintarvikkeiden

laatu-

ja

turvallisuusvaatimuksiin. Uusia hankintoja suunnitellessa otetaan huomioon raaka-aineiden
spesifikaatiot, mikrobiologiset testit ja niiden tulokset, luonnonmukaisen tuotannon asiakirjat,
valvovan viranomaisen tunnus sekä eettinen toiminta. Pääraaka-aineiden toimittajilta vaaditaan
lisäksi tulokset mykotoksiini- ja hyönteismyrkkyjen osalta, joiden pitää vastata EU:n
vaatimuksia.

Kaikille

saapuville

raaka-ainetoimitukselle

tehdään

vastaanottotarkastus,

johon

on

dokumentoitu toimintapa. Toimitukset saapuvat toimitilan aukioloaikana, jolloin paikalla on
aina henkilöstöä, joka voi suorittaa vastaanottotarkistuksen. Tarkistuksessa varmistetaan, että
kuljettava ajoneuvo on sopiva elintarvikekuljetukselle, pakkaukset ovat ehjiä ja niiden
pakkausmerkinnät ovat asianmukaisia, toimitetut materiaalit vastaavat lähetyslistaa sekä raakaaineiden laatu ja ominaisuudet vastaavat tilattua. Jokainen vastaanottotarkastus kirjataan
lomakkeelle, johon merkitään ajoneuvon kunto, toimittaja, alkuperämaa, tuote, määrä,
eränumero, tuotteen kunto ja sertifikaatti autenttisuudesta. Kirjanpito säilytetään kaksi vuotta
saapumispäivästä. Kohdeyrityksessä noudatetaan standardin luvun 9 vaatimuksia (taulukko
15).

Taulukko 15 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 9 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

9

Hankittujen materiaalien hallinta

9.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

9.2

Toimittajien valinta ja hallinta

Kyllä

9.3

Saapuvien materiaalien vaatimukset

Kyllä

Ei

Kohdeyrityksessä on käytössä toimenpiteet fyysisten ja mikrobiologisten ominaisuuksien sekä
allergeenien aiheuttamien saastumisten estämiseksi, hallitsemiseksi ja tunnistamiseksi.
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Saastumisten tunnistaminen ja mittaaminen tapahtuu HACCP-järjestelmään kuuluvien
mikrobiologisten tutkimusten ja puhtaanapidon mittaamisen avulla, mitä on käsitelty nykytilaanalyysin seuraavassa osiossa. Alueet, joissa mikrobiologiset tai muut ristisaastumiset ovat
mahdollisia ovat tunnistettu. Toimitilan alueet ovat jaettu neljään eri hygieniavyöhykkeeseen,
joita ovat:

1. Alueella suora kontakti elintarvikkeen kanssa, kuten työpöytä tai leikkuulauta
2. Alueella epäsuora kontakti elintarvikkeen kanssa, kuten laitekehys tai työkalut
3. Alueella ei ole kontaktia elintarvikkeen kanssa, kuten lattiat ja seinät
4. Tuotannosta eriävät alueet, kuten toimisto tai taukotilat.

Ristisaastumisten estämiseksi raaka-aineet ja valmiit tuotteet säilytetään eri tiloissa, jotka ovat
erotettu rakenteellisesti toisistaan sekä myös tuotantotiloista. Valmistettavan tuotteen raakaaineisiin tai mahdollisten ristisaastumisten kautta tuotteeseen kuuluvat allergeenit ovat
tunnistettu ja esitetty tuotantodokumentteihin kuuluvassa tuotteen reseptissä. Resepti
tulostetaan

valmistusprosessin

alkaessa

toiminnanohjausjärjestelmästä.

Elintarvikkeita

suojataan niihin kuulumattomien allergeenien kosketukselta tai muilta mahdollisilta
ristisaastumisilta tuotannon aikana sekä tuotantoerien välillä tapahtuvien puhdistuskäytäntöjen
avulla. Kohdeyrityksessä noudatetaan standardin luvun 10 vaatimuksia (taulukko 16)

Taulukko 16 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 10 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

10

Saastumisten mittaaminen ja estäminen

10.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

10.2

Mikrobiologiset ristisaastumiset

Kyllä

10.3

Allergeenien hallinta

Kyllä

10.4

Fyysinen saastuminen

Kyllä

Ei

Kohdeyrityksessä on käytössä puhtaanapitokäytännöt, joilla varmistetaan tuotantoympäristön
hygieenisyys. Tuotantovälineiden ja -laitteiden ylläpidon lisäksi tuotantoympäristön ja muiden
toimitilojen alueet puhdistetaan kaikesta ylijäämä ruoasta ja liasta mahdollisten saastumisten
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estämiseksi. Työtasot ja muut pinnat pyyhitään kostealla liinalla aina, kun ne ovat likaisia,
kuitenkin vähintään kerran päivässä tai tuotantoerän vaihtuessa. Tuotanto- ja varastotilojen
lattiat pestään kolme kertaa viikossa ulkoisen palveluntarjoajan toimesta. Pesuhuoneen lattia
pestään kerran viikossa kohdeyrityksen toimesta pesuaineella ja tarkoitukseen kuuluvalla
harjalla. Lisäksi astianpesukone pestään, sen vedenoton suodatin huuhdellaan ja vesisäiliö
tyhjennetään vähintään kerran päivässä tuotannon työvälineiden kunnollisen puhdistamisen
takaamiseksi. Puhtaanapidossa tarvittavia välineitä säilytetään niille tarkoitetussa tilassa, joka
pestään säännöllisesti. Myös kaikki puhdistusvälineet pestään käytön jälkeen.

Puhtaanapitokäytäntöjen

tehokkuutta

mitataan

puhtaanapidon

valvontasuunnitelmalla.

Nykytila-analyysin edellisessä osiossa esitetyille hygieniavyöhykkeille on tehty tarpeen
mukainen valvontasuunnitelma, jonka mukaan alueelta otetaan pintapuhtausnäytteet.
Suunnitelmassa otetaan ja analysoidaan näytteet ulkoisen laboratorion toimesta vyöhykkeistä
1, 2 ja 3 joka kuukausi sekä vyöhykkeestä 4 kaksi kertaa vuodessa. Puhtaanapidon mittausta
ei ole implementoitu käytäntöön, vaan pintapuhtausnäytteitä on otettu kohdeyrityksen
työntekijöiden toimesta Hygicult-kontaktilevyillä, jotka ovat tarkoitettu mikrobiologisen
hygienian (bakteerit, hiivat, homeet) nopeaan seurantaan paikan päällä. Suunnitelmassa
Hygicult-kontaktilevyn käyttöä jatketaan laboratoriotutkimusten tukena. Kohdeorganisaatiossa
ei noudateta kaikkia standardin luvun 11 vaatimuksia (taulukko 17).
Taulukko 17 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 11 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

11

Puhtaanapito

11.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

11.3

Puhtaanapito-ohjelmat

Kyllä

11.5

Puhtaanapidon tehokkuuden mittaaminen

Ei

Ei

Kohdeyrityksessä on käytössä hygieeniset toimintatavat, raakamateriaalien tarkastus- ja
toiminnan valvontakäytännöt tuhoeläimille suotuisan ympäristön estämiseksi. Mikäli
materiaaleista tai muualta toimitiloista havaitaan tuhoeläimiä, käsitellään se asianmukaisella
tavalla muiden materiaalien, elintarvikkeiden tai alueiden saastumisen välttämiseksi.
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Tuhoeläinten hallinta ja ennaltaehkäisevä torjunta on ulkoistettu elintarvikehygieniaan ja
myrkyttömään tuhoeläintorjuntaan erikoistuneelle palveluntarjoajalle. Uudessa toimitilassa ei
ole vielä toteutettu tuhoeläinten hallintaohjelmaa, mutta palveluntarjoajan tekemät
tarkastukset ovat suunniteltu suoritettavaksi kuusi kertaa vuodessa. Toimitilan rakenteet
ovat hyvässä kunnossa ja reiät, viemärit ja muut mahdolliset tuhoeläinten pääsypisteet ovat
tiivistetty pääsyn estämiseksi. Kohdeyrityksessä ei noudateta kaikkia standardin luvun 12
vaatimuksia (taulukko 18).

Taulukko 18 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 12 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

12

Tuhoeläinten hallinta

12.1

Yleiset vaatimukset

12.2

Tuhoeläinten hallintaohjelmat

12.3

Pääsyn estäminen

Kyllä

12.4

Suotuisan ympäristön estäminen

Kyllä

Kohdeyrityksessä

vaaditaan

Kyllä

kaikilta

Ei

Kyllä

työntekijöiltä

Ei

ja

vierailijoilta

dokumentoitujen

hygieniakäytäntöjen noudattamista. Toimitiloissa on tarjottu mahdollisuus käytäntöjen
noudattamiseen riittävien käsienpesualtaiden, siistien vessojen, tuotannosta erillään olevien
taukotilojen ja muiden tilojen avulla. Ruokailu, purukumin käyttö, virvokkeiden juominen tai
tupakointi ei ole sallittua tuotantotiloissa, vaan niiden nauttimiselle on määritetty omat alueet.

Työntekijät pukeutuvat tuotantotiloissa suojaavaan työasuun. Hiukset peitetään päähineellä ja
otsan sekä niskahiusten tulee olla peitettynä. Tuotantotiloissa käytetään

erillisiä

turvallisuusvaatimukset täyttäviä työjalkineita. Työvaatteiden käyttäminen muualla kuin
tuotantotiloissa on kiellettyä. Työasua ja työjalkineita säilytetään työntekijöiden pukutiloissa
niille varatussa paikassa. Vierailevilta henkilöiltä vaaditaan myös tarvittavien kertakäyttöisten
suojavaatteiden käyttö. Vierailijoiden suojavaatteisin kuuluvat päähine, työtakki ja
kenkäsuojukset, jotka hävitetään käytön jälkeen.
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Terveydentilan varmistamiseksi työntekijöitä vaaditaan toimittamaan työsuhteen alkaessa
salmonella- ja hygieniaosaamistodistus. Lisäksi kaikkien tuotantotilassa työskentelevien tulee
antaa salmonellatodistus palattuaan yli neljän päivän mittaiselta matkalta Pohjoismaiden
ulkopuolella. Kohdeyrityksessä on kirjalliset toimintatavat sairauksien ja vammojen, kuten
kuumeen, tulehtuneiden haavojen tai muiden elintarvikkeiden saastumisvaaraan johtavan
terveydentilan ilmoittamiseen. Työntekijät, joilla on tai epäillään olevan jokin sairaus, joka voi
välittyä elintarvikkeiden kautta ei saa käsitellä elintarvikkeita ja materiaaleja, jotka ovat
kosketuksesta elintarvikkeiden kanssa. He eivät myöskään saa oleskella elintarvikkeiden
käsittelyalueella.

Henkilökohtaisen hygienian varmistamiseksi työntekijöiden kuuluu pestä kädet ennen
työskentelyn aloittamista, vessassa käynnin, aivastamisen tai yskimisen sekä potentiaalisesti
saastuneen materiaalin käsittelyn jälkeen. Yskiminen, aivastaminen tai sylkeminen
materiaalien tai valmiiden elintarvikkeiden päälle ei ole sallittua. Henkilökohtaisen
käyttäytymiseen on dokumentoidut vaatimukset. Niiden mukaisesti pakkaamattomia
elintarvikkeita ei saa käsitellä henkilö, jolla on irtoripset, rakennekynnet, lävistyskoru tai muita
koruja. Kohdeyrityksessä noudatetaan standardin luvun 13 vaatimuksia (taulukko 19).

Taulukko 19 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 13 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

13

Henkilöstön hygienia

13.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

13.2

Henkilöstön hygieenisyyden mahdollistaminen

Kyllä

13.3

Henkilöstön tilat

Kyllä

13.4

Työvaatetus

Kyllä

13.5

Terveyden tila

Kyllä

13.6

Sairaudet ja vammat

Kyllä

13.7

Henkilökohtainen hygienia

Kyllä

13.8

Henkilökohtainen käyttäytyminen

Kyllä

Ei
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Kohdeyrityksen tuotantoprosessissa paahtamalla esivalmistetut raakamateriaalit sekä niistä
jauhamalla tehty massa voidaan säilöä ennen käyttöä tuotannon myöhemmissä vaiheissa.
Kaikki uudelleenkäytettävät materiaalit varastoidaan, käsitellään ja käytetään niin, että
turvallisuus, laatu ja jäljitettävyys ovat varmistettu. Varastoinnissa käytettävät astiat ovat
vaatimusten mukaisia ja suojaavat materiaalia mikrobiologisilta, kemiallisilta tai muilta
saastumisilta. Astioihin merkataan tarvittavat tiedot, kuten raakamateriaalin ja tuotantoerän
numero, prosessointipäivämäärä, tuotteen nimi sekä mahdolliset allergeenit. Kohdeyrityksessä
noudatetaan standardin luvun 14 vaatimuksia (taulukko 20).

Taulukko 20 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 14 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

14

Uudelleenkäyttö

14.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

14.2

Varastointi, tunnistaminen ja jäljitettävyys

Kyllä

14.3

Uudelleenkäytön käsittely

Kyllä

Ei

Kohdeyrityksessä on käytössä elintarvikkeiden takaisinvetokäytännöt tuotteiden poistamiseksi
markkinoilta tilanteissa, joissa tuotteet eivät ole vastanneet elintarviketurvallisuusvaatimuksia.
Jäljitettävyyskäytäntöjen avulla elintarvikkeet pystytään tunnistamaan, kohdistamaan ja
poistamaan markkinoilta. Takaisinvetokäytännöt ovat testattu kuvitteellisessa skenaariossa ja
todettu toimiviksi. Tieto tuotteiden takaisinvedosta saattaa tulla myös paikalliselta
terveystarkastajalta. Takaisinvetotapauksissa noudatetaan Ruokaviraston ohjeistusta ja otetaan
yhteys Ruokavirastoon sekä tuotteiden jälleenmyyjiin. Hallintaryhmä kokoontuu selvittämään
ongelman, kunnes takaisinveto on suoritettu. Takaisinvetotapauksista tehdään jälkiarviointi,
jonka jälkeen toteutetaan korjaavat toimenpiteet. Kohdeyrityksessä noudatetaan standardin
luvun 15 vaatimuksia (taulukko 21).

Taulukko 21 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 15 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009
Luku

Vaatimus

15

Takaisinvetokäytännöt

Noudattaa
Kyllä

Ei
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Taulukko 21 (jatkoa)

15.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

15.2

Takaisinvetoedellytykset

Kyllä

Kohdeyrityksen varastotilat pidetään puhtaina, kuivana ja niissä on tarpeen mukainen
ilmastointi. Varastotilojen lämpötilaa pystytään hallita ja raakamateriaalivaraston lämpötila on
asetettu

materiaalitoimittajan

ohjeistuksen

mukaisesti.

Saastumisten

välttämiseksi

poikkeustapauksille on määritetty karanteenialue raakamateriaaleille ja lopputuotteille, jotka
eivät täytä elintarviketurvallisuusvaatimuksia. Elintarvikkeiden kuljetukseen, liikuttamiseen tai
säilömiseen käytettävien ajoneuvojen, konttien, säiliöidin, astioiden ja laatikoiden kunto on
vaaditulla tasolla. Ne estävät tuotteiden mikrobiologisen tai fyysisen saastumisen sekä
allergeenien ristisaastumisen. Lopputuotteet eivät vaadi kuljetusajoneuvon lämpötilan
hallintaa. Kohdeyrityksessä noudatetaan standardin luvun 16 vaatimuksia (taulukko 22).

Taulukko 22 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 16 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

16

Varastointi

16.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

16.2

Varastoinnin vaatimukset

Kyllä

16.3

Kuljetusajoneuvot ja -kontit

Kyllä

Valmiiden

elintarvikkeiden

Kyllä

myyntipakkauksissa

on

esitetty

riittävät

Ei

tuotetiedot

ymmärrettävässä muodossa. Tuotetiedot sisältävät parasta ennen -päiväyksen, eränumeron
(tuotantopäivämäärän), aineisosaluettelon, ravintosisällön, mahdolliset tuotteeseen sisältyvät
allergeenit ja allergeenit, joita tuote ei sisällä, alkuperämaan, tuotteen painon ja säilytysohjeet
sekä valmistajan ja sen yhteystiedot. Kohdeyrityksessä noudatetaan standardin luvun 17
vaatimuksia (taulukko 23).

Taulukko 23 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 17 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009
Luku

Vaatimus

Noudattaa
Kyllä

Ei
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Taulukko 23 (jatkoa)

17

Tuotetiedot ja asiakkaiden tietoisuus

Kyllä

Kohdeyrityksessä on dokumentoitu, implementoitu ja testattu suunnitelma elintarvikkeiden
suojaamiseksi tahalliselta vahingonteolta. Tuotantotiloissa vierailevia tai sieltä lähteviä
henkilöitä valvotaan. Jokainen ulkopuolinen vierailija kirjataan lomakkeelle, josta selviää
päivämäärä, nimi, vierailun aihe ja muut huomiot. Tuotantotiloihin pääsy on estetty kiinteistön
ulkopuolelta ja toimitilojen sisäpuolella olevilla ovilukoilla. Kohdeyrityksessä noudatetaan
standardin luvun 18 vaatimuksia (taulukko 24).

Taulukko 24 Nykytila verrattuna ISO/TS 22002-1:2009 luvun 18 vaatimuksiin

ISO/TS 22002-1:2009

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

18

Elintarvikkeiden suojaaminen tahalliselta vahingonteolta

18.1

Yleiset vaatimukset

Kyllä

18.2

Pääsyn estäminen

Kyllä

Ei

FSSC 22000 lisävaatimukset
Kohdeyrityksessä:
•

mikrobiologisiin testauksiin käytettävä ulkoinen laboratorio on akkreditoitu ISO 17025
-standardin mukaisesti, missä on määritetty kalibrointi- ja testauslaboratorioiden yleiset
vaatimukset

•

ei ole määritetty tai dokumentoitu hankinnan toimintatapoja hätätilanteissa

•

on käytössä tuotespesifikaatioiden arviointikäytännöt, joilla varmistetaan, että
elintarvikkeet vastaavat elintarviketurvallisuuden, lakien ja asiakkaiden vaatimuksia

•

lopputuotteiden myyntipakkaukset ovat etiketöity myös myyntimaan lainsäädännön ja
asetusten sekä asiakaskohtaisten vaatimusten mukaisesti

•

suunnitelma elintarvikkeiden suojaamiseen tahalliselta vahingolta on lainsäädännön
mukainen
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•

on arvioitu sitä koskevat mahdolliset elintarvikepetokset ja implementoitu toimet niiden
hallitsemiseksi

osana

elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmää,

petosten

arviointiprosessia tai niiden hallintamenetelmien suunnitteluprosessia ei ole
dokumentoitu
•

allergeenien hallintaan käytettävät menetelmät ovat dokumentoitu sekä potentiaaliset
ristisaastumisen lähteet ovat tunnistettu ja niitä hallitaan saastumisten minimoimiseksi

•

kiinteistön ympäristön valvontaan ei ole dokumentoitua suunnitelmaa, eikä
ylläpidon toimivuutta mitata tai mittausdatasta ole tehty trendianalyysia

•

varastonkiertoon käytetään FEFO- ja FIFO-menetelmiä

•

tukijärjestelmän toimivuus vahvistetaan säännöllisin väliajoin sisäisten auditointien
avulla, joissa tapahtuva arviointi perustuu mikrobiologisten näytteiden tuloksiin sekä
Ruokaviraston tekemillä tarkastuksilla, jotka perustuvat Suomen Elintarvikelakiin,
maa- ja metsätalousministeriön asetukseen N:o 1367/2011 sekä Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004

•

uusien tuotteiden suunnitteluun tai nykyisten tuotteiden muutoksiin on olemassa
käytännöt, joihin sisältyy elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän päivittäminen
uusien vaarojen, tuotantoprosessien muutosten, resurssien ja koulutuksen tarpeen,
työvälineiden sekä ylläpidon mukaan

Kohdeyrityksessä ei noudateta kaikkia FSSC 22000 -standardin lisävaatimuksia (taulukko 25).

Taulukko 25 Nykytila verrattuna FSSC 22000 lisävaatimuksiin

FSSC 22000 lisävaatimukset

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

2.5.1

Ulkoisten palveluiden ja materiaalien hallinta

2.5.2

Tuotteiden etiketöinti

Kyllä

2.5.3

Elintarvikkeiden suojaaminen tahalliselta vahingolta

Kyllä

2.5.4

Elintarvikepetosten välttäminen

2.5.6

Allergeenien hallinta

2.5.7

Ympäristön valvonta

2.5.10

Varasto ja varastointi

Ei
Ei

Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
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Taulukko 25 (jatkoa)

2.5.12

Tukijärjestelmän vahvistus

Kyllä

2.5.13

Tuotekehitys

Kyllä

5.2

Nykytila-analyysin tulosten yhteenveto

Yhteenveto nykytila-analyysissa havaituista heikkouksista, eli poikkeamat ja puutteet FSSC
22000 -standardin vaatimuksista on esitetty taulukossa 26.

Taulukko 26 Nykytila-analyysin tulosten yhteenveto

ISO 22000:2018

Noudattaa

Luku

Vaatimus

8.3

Jäljitettävyyskäytännöt

Ei

8.5

Vaarojen hallinta

Ei

9.1

Valvonta, mittaaminen, analysointi ja arviointi

Ei

ISO/TS 22002-1:2009

Kyllä

Ei

Noudattaa

Luku

Vaatimus

6.4

Ilman laatu ja ilmanvaihto

Ei

11.5

Puhtaanapidon tehokkuuden mittaaminen

Ei

12.2

Tuhoeläinten hallintaohjelmat

Ei

FSSC 22000 lisävaatimukset

Kyllä

Ei

Noudattaa

Luku

Vaatimus

Kyllä

Ei

2.5.1

Ulkoisten palveluiden ja materiaalien hallinta

Ei

2.5.4

Elintarvikepetosten välttäminen

Ei

2.5.7

Ympäristön valvonta

Ei
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Diplomityön kohdeyrityksessä on toteutettu sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, joissa on arvioitu
lainsäädännön ja asetusten sekä ulkoisen tahon tai standardin asettamia vaatimuksia tietylle
elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän osalle. Järjestelmän kokonaisuutta, mukaan
lukien tukijärjestelmää, HACCP-järjestelmää ja omavalvontaa ei ole aikaisemmin verrattu
GFSI-hyväksynnän saaneen standardin vaatimuksiin. Työn nykytila-analyysissa toteutettu
FSSC 22000 -valmiuden arviointi antoi kokonaisvaltaisen kuvan järjestelmän nykytilasta.
Analyysissa esille nousseet poikkeamat standardista tarjoavat selkeän suunnan kohdeyrityksen
elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämiselle.

6.1

Kehitysehdotukset

Nykytila-analyysin tulosten, siinä käytetyn aineiston sekä teoriaosuudessa esitettyjen
elintarvikkeiden laadun- ja turvallisuudenhallintaperiaatteiden perusteella diplomityössä on
esitetty seuraavat kehitysehdotukset FSSC 22000 -standardin vaatimuksien täyttämiseksi:

1. Ensisijaisen kalvopakkausmateriaalin sisällyttäminen jäljitettävyyssuunnitelmaan ja
toiminnanohjausjärjestelmässä säilytettävään tietoon.
2. Prosessien mallintaminen graafisesti vähintään kahdella tasolla uimaratamallin avulla.
Ydinprosessien (hankinta, raakamateriaalien vastaanotto, tuotanto, sekä pakkaaminen)
kokonaisuuksien ja niiden riippuvuussuhteiden kuvaaminen korkealla tasolla.
Kuvaukseen tulisi sisältää myös toimintaympäristö ja sidosryhmät sekä tukiprosessit,
kuten ylläpito ja puhdistaminen, elintarvikepetosten ja -vaarojen arviointi sekä
raakamateriaalien, lopputuotteiden ja uudelleenkäytettävien tuotteiden varastointi.
Korkean tason kuvauksen lisäksi tuotantoprosessin yksityiskohtainen kuvaus niin, että
työvaiheiden kriittiset hallintapisteet ovat esitetty mallinnuksessa. Yksityiskohtaisessa
kuvauksessa tulisi esittää kaikki työvaiheet ja niiden kulku, roolit tehtävien
toteuttamiseen sekä tietojärjestelmien osuus prosessin toteutuksessa.
3. Raakamateriaalin lämpötilan ja paahtamisen käytetyn ajan määrittäminen kriittiseksi
hallintapisteeksi raakamateriaalin esivalmisteluun kuuluvassa paahtamisvaiheessa.
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Lisäksi kriittisten raja-arvojen määrittäminen hallintapisteelle ja HACCP-suunnitelman
päivittäminen vastaamaan uusia määrityksiä.
4. Lopputuotteiden valvontasuunnitelman laajentaminen näytteiden ottamiseksi parasta
ennen -päivinä. Näytteiden analysointi ulkoisen, akkreditoidun laboratorion toimista.
Lisäksi näytteenoton ja analysoimisen aikatauluttaminen esimerkiksi joka kolmas
kuukausi pistokoemaisten testien tueksi.
5. Ilmanvaihtosuodattimien vaihdon dokumentointi.
6. Puhtaanapidon mittaussuunnitelman käyttöönotto.
7. Tuhoeläintarkastuksen toteuttaminen uusissa toimitiloissa ja niiden hallintaohjelman
implementointi suunnitelman mukaisesti.
8. Hätätilanteissa hankinnan toimimiseen vaadittavien käytäntöjen määrittäminen ja
dokumentointi. Ohjeistus siitä, miten hankinnassa varmistetaan, että raakamateriaalit
yhä vastaavat niille asetettuja elintarviketurvallisuuden vaatimuksia.
9. Elintarvikepetosten arviointiin ja niiden hallintamenetelmien suunnitteluun käytettävien
toimintatapojen dokumentointi. Ohjeistus siitä, kuinka elintarviketurvallisuuden
hallintajärjestelmän prosesseja ja tuotteita koskevat elintarvikepetokset tunnistetaan ja
hallitaan
10. Kiinteistön ja sen ympäristön ylläpitosuunnitelman dokumentointi. Vaikka kiinteistön
omistaja on vastuussa ylläpidosta, voidaan käytännöt esittää osana suunnitelmaa
elintarvikkeiden suojaamiseksi tahalliselta vahingolta.
6.2

Työn reliabiliteetti

Diplomityön nykytila-analyysissa FSSC 22000 -valmiuden arviointiin on käytetty ISO 22000,
ISO/TS 22002-1 ja FSSC 22000 -standardien viimeisimpiä versioita. Yksittäisen sisäisen
auditointitapahtuman sijaan tehty arvio perustuu pidemmän aikavälin tutkimukseen, jossa on
analysoitu aikaisempien auditointien tuloksia, kohdeyrityksen sisäisiä dokumentteja sekä
kerättyä empiiristä tietoa. Tukijärjestelmää koskevat tulokset perustuvat ulkoisen akkreditoidun
auditointiorganisaation tekemään arvioon. Nykytila-analyysi ei ole toteutettu elintarvikealan
ammattilaisen toimesta, mikä vaikuttaa negatiivisesti työn reliabiliteettiin. On mahdollista, että
standardien kaikkia vaatimuksia tai työn aineistoa ei ole osattu tulkita oikein luotettavien
tulosten saavuttamiseksi.

75

7

YHTEENVETO

Diplomityön tavoitteena oli arvioida kohdeyrityksen valmius FSSC 22000 -standardin
sertifiointiin ja etsiä ratkaisuja elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämiseksi,
jotta sillä täytetään FSSC 22000 vaatimukset. Tarve työlle syntyi kohdeyrityksen halusta
sertifioida oma elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmänsä. Viime vuosikymmenten
elintarvikealan kriisien myötä elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi on kehitetty uusia
lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia, joiden myötä myös sertifioidut elintarviketurvallisuuden
hallintajärjestelmät ovat yleistyneet. Kohdeyrityksen visio on laajentaa tuotteidensa saatavuutta
kansainvälisillä markkinoilla ja potentiaalinen uusi lopputuotteiden jälleenmyyjä vaatii
todistuksen elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta ennen yhteistyön sopimista.

Diplomityön

kirjallisuustutkimuksessa

on

etsitty

tietoa

elintarviketurvallisuuden

hallintajärjestelmän kokonaisuuteen kuuluvista osista. Käsiteltyihin aiheisiin kuuluivat lakien
tai asetusten velvoittamat tukijärjestelmän hyvät hygieniakäytännöt ja hyvät tuotantotavat,
HACCP-järjestelmä sekä omavalvonta. Kirjallisuustutkimukseen sisältyi myös ISO 22000 ja
ISO/TS 22002-1 -standardien vaatimukset sekä FSSC 22000 lisävaatimukset, jotka yhdessä
muodostavat kohdeyrityksen kaltaista tuotantoyritystä koskevan FSSC 22000 -standardin
sisällön. Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät perustuvat laatujärjestelmiin, joten työn
teoriaosuuteen kuuluvat myös ISO 9001 -laatustandardin mukaiseen laatujärjestelmään
kuuluvia käytäntöjä. Käsiteltyihin käytäntöjä olivat kokonaisvaltainen laatujohtaminen,
prosessinäkökulma ja prosessien mallintaminen sekä riskipohjainen ajattelutapa.

Kirjallisuustutkimukseen pohjautuen diplomityössä toteutettiin nykytila-analyysi, jossa
arvioitiin kohdeyrityksen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän valmius FSSC 22000 standardin sertifiointiin. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi nykytila-analyysi on jaettu kolmeen
osaan. Ensin arvioitiin valmius ISO 22000:2018 ja ISO 22002-1:2019 -standardien
vaatimuksiin, jonka jälkeen järjestelmän nykytilaa verrattiin FSSC 22000 -standardin
lisävaatimuksiin. Nykytila-analyysissa käytetty aineisto koostui työn yhteydessä toteutetun
hyvien tuotantotapojen auditoinnin raportista sekä sen aikana tehdyistä havainnoista ja
käydystä keskustelusta. Aineistoon kuuluivat myös haastattelut ja kohdeyrityksen sisäiset
dokumentit. Käytettyjä sisäisiä dokumentteja olivat muun muassa aikaisemmin toteutetun
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hyvien maatalouskäytäntöjen sisäisen auditoinnin tulokset, HACCP-asiakirjat ja -tallenteet
sekä elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän omavalvontasuunnitelma.

Nykytila-analyysissa kohdeyrityksen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästä havaittiin
useita heikkouksia, eli poikkeamia FSSC 22000 -standardin vaatimuksista. Näihin heikkouksiin
työssä on esitetty kehitysehdotukset, joiden avulla kohdeyritys täyttäisi standardin vaatimukset.
Kehitysehdotukset perustuvat toteutetun nykytila-analyysin tuloksiin ja siinä käytettyyn
aineistoon, elintarviketurvallisuusstandardien sisältöön sekä työn kirjallisuustutkimuksessa
esitettyihin elintarvikkeiden laadun- ja turvallisuudenhallintaan suositeltaviin käytäntöihin.
Kohdeyrityksessä ei ole aikaisemmin tehty koko järjestelmän kattavaa arviointia
elintarviketurvallisuusstandardia vasten. Diplomityön tulokset tarjoavat uutta tietoa ja hyvän
pohjan elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämiseen kohdeyrityksessä.
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Liite 1. Sisäisen GAP-auditoinnin rakenne

Audit report
Food safety Gap Analysis audit of
on site
Persons available in audit:
A = Excellent, B = Good, C = Must be corrected, D = Faild / Bad
Requirement
Comment
1
Company operation according EU food
1.1
Office information
1.2
Description of company
operations
1.3
Organic certification
1.4
Revision and validation of
food safety management system
(FSMS)
1.5
Document control FSMS
2
Production and HACCP
2.1
Reception and storage of
raw-materials
2.2
Roasting
2.3
Paste making
2.4
Weighing
2.5
Milling
2.6
Tempering
2.7
Cooling
2.8
Unmoulding
2.9
Packaging
2.10 Complete products
3
Hygiene
3.1
Personnel
3.1.1 Personal hygiene and
hand hygiene
3.1.2 Working clothes
3.1.3 Hygienic working practices
3.1.4 Ensuring the level of
hygiene
3.2
Working environment

(jatkuu)

Result

(liite 1 jatkoa)

3.2.1 Water quality
3.2.2 Pest control
3.2.3 Cleaning
3.2.4 Maintenance of premises
and equipment
3.2.5 Waste management
3.3
Products
3.3.1 Product information
3.3.2 Traceability
3.3.3 Product recall plan
4
Quality control and the plan for sample collecting
4.1
Monitoring the product
safety and quality
4.2
Surface hygiene tests
4.3
Samples from rawmaterials
5
Handling customer feedback and anomalies
5.1
Customer feedback
5.2
Suspicion of food
poisoning
GAP audit for GFSI system
Organic certificate
FDA registration
Site water testing – minimum
potability test annually
Cleaning verification
Vendor’s Supply Chain
Incoming and outgoing vehicles
must be inspected
Written procedures for the handling
and storage of finished products
A documented “Positive Release”
program must be in place for
finished products if micro testing
third party lab ISO certified
Food Defense plan implementation

Liite 2. GMP-auditoinnin rakenne

Audit report
GMP audit of
Address:
Auditor:

at

.2020.

Persons available in audit:
Managing Director
Production Manager
Janne Jääskeläinen, Master thesis worker

Good Manufacturing Practices Checklist for Human Food

for Fo

Personnel:

Accepted Accepted with Not
Not
improvements accepted applicable

(jatkuu)

Is there a written policy about
employee reporting of an illness;
open lesion, including boils; sores;
infected wounds; or any other sort
of wound or health issue that can
cause contamination? Are workers
with these reportable illnesses
excluded from operation?
Policy on dress code.

X

Policy on personal hygiene.

X

Policy on when and where for
eating, chewing gum, drinking
beverages, and use of smoking and
tobacco.

X

Training on proper food handling
techniques and foodprotection principals is provided and
documented.

X

Policies identify designated
supervisory individual to ensure
facility/personnel compliance.

X

X

(liite 2 jatkoa)

X

Policy identifying items that can
cause contamination of food, foodcontact surface, or food packaging
materials.

Plant and grounds:

Accepted Accepted with Not
improvements accepted
Properly store equipment,
maintain roads and parking lots,
maintenance of areas around the
plant are maintained to be free
from litter, waste, uncut weeds,
and standing water (proper
drainage), so they do not become
a source of filth or attract pests.
Adequate space for equipment
and storage of materials that
maintenance, sanitation, and
production of safe food can occur.
Plant size, construction and
design (non porous) allow for
cleaning, maintenance, prevention
of contamination, and allows for
employees to perform their duties
without contamination occurring.
Light bulbs and glass are
appropriately protected so as not
to contaminate products (if
broken) and provide adequate
light for hand-washing, dressing
and locker rooms and toilet rooms
Ventilation and/or operate fans
that minimize dust, odors,
vapors, or cross-contact of
allergens.

(jatkuu)

X

X
X

X

X
Ventilation and
production are air
quality is controlled
with air filtering. There
is no documented
evidence of filter
chance. This is lack in
preventive maintenance
plan.

Not
applicable

(liite 2 jatkoa)

Sanitary operations:

Accepted Accepted with Not
Not
improvements accepted applicable

(jatkuu)

A regular cleaning and sanitation
program specifies cleaning practices
and cleaning frequency for each
area (inside and outside) of the
facility. The program is monitored
on a regular basis, with records of
findings.
All equipment (both food-contact
and non- food-contact surfaces) is
cleaned on a scheduled basis with
records kept and cleaned and
sanitized equipment is stored to
prevent contamination.
Cleaning compounds and sanitizing
agents must be free of undesired
microorganisms and are safe and
adequate for the conditions of use.
Toxic materials such as lubricants,
laboratory testing agents, cleaning
compounds, pesticides, insecticides,
rodenticides, and non-feed products
are identified, held, and stored in a
manner that avoids food
contamination.
Effective pest control program
should be established. Use
pesticides only in ways that will
protect.

X

Single-use paper supplies (paper
cups or paper towels) are stored in
appropriate containers and handled,
dispensed, used and disposed of in a
manner that prevents contamination.
Store all cleaned and sanitized
equipment in a manner and location
to protect against allergen cross
contact and food contamination.

X

X

X
X

X
There is not any pest
control inspection done
yet in this new facility
because of chance of
pest control service
provider.

X

(liite 2 jatkoa)

Sanitary Facilities and Controls:

Accepted Accepted with Not
Not
improvements accepted applicable
Water supply is from potable,
sanitary source

X

Appropriate water temperature and
pressure is provided in areas where
processing, cleaning and packaging
of human foods occur.
Plumbing must be adequately sized,
design, installed and maintained to
carry the quantity of water required
to convey sewage and liquid
disposable waste. These substances
should not contaminate the food,
water supply, equipment or create
an unsanitary condition.
Sewage treatment systems/septic
system(s) are functioning properly
with no evidence of leaks or run off.
Rubbish is managed so as to
minimize odors and decrease the
potential to attract and harbor pests.
Adequate floor drainage is located
in areas where flooding-type
cleaning or other normal operations
release large quantities of water.
Piping systems are functioning
properly to prevent back-flow and
cross-connections.
All toilets/restrooms are accessible
and clean. Facilities are equipped
with hand washing options.

X
X

X
X
X
X
X

Equipment and Utensils:

Accepted Accepted with Not
Not
improvements accepted applicable
All plant equipment, utensils, and
adjacent spaces must be cleanable
and properly installed and
maintained.
Equipment and utensils must be
constructed and used so
as not to allow adulterants into the
food material.

(jatkuu)

X
X
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Food-contact surfaces must resist
corrosion and be made from nontoxic materials.
Seams on food-contact surfaces
must be constructed to discourage
accumulation of materials and
growth of
microorganisms or harbor food
allergens
Equipment in the processing and
handling area that is not in direct
contact with food should be
designed to be fully cleanable.
Holding, conveying, and
manufacturing systems must be able
to be cleaned and sanitized.
Freezers and cold storage units used
for human food must be equipped
with a temperature monitoring
device that is placed to show the
inside temperature of the
compartment.
Temperature measurement, control,
and recording devices must be
accurate and precise.
Compressed air or gases that are
mechanically introduced into food or
used to clean contact surfaces must
be treated in such a way that they
cannot contaminate the food or
equipment.

X
X

X
X
X

X
X

Processes and Controls:

Accepted Accepted with Not
Not
improvements accepted applicable

(jatkuu)

Adequate sanitation principles must
govern all operations of
manufacturing, processing, packing
and holding of human food. These
include receiving, inspecting,
transporting, and segregating.

X

Appropriate quality control
operations must be employed to
ensure food is suitable for human

X

Cleaning
verification as
surface hygiene in
product line is
planned but not
monitored yet in
this new production
facilities

(liite 2 jatkoa)

consumption (including food
packing materials).

Overall plant sanitation is supervised
by one or more competent and welltrained individuals.
Precautions should be made to
prevent allergen cross contact and
contamination from chemical,
microbial, or extraneous materials to
ensure no adulteration occurs.
Raw materials and ingredients must
be inspected, handled, and stored in
a manner that protects against
microbial growth and allergen cross
contact (e.g. remove soil, water is
allergen or contamination free).
Raw materials should be tested for
microorganisms that could be
harmful to humans or treat to ensure
levels will not be harmful to
humans.
Raw materials and ingredients
susceptible to contamination to
aflatoxin, other natural toxins, pests,
undesirable microorganisms, or
extraneous materials must comply
with FDA regulations for poisonous
substance or defect action levels
Raw materials must be held in bulk
or containers designed to protect
against cross-contact or
contamination. This may include
temperature, humidity, or a rework
schedule.
Frozen, liquid, or dry materials or
ingredients should be kept in a
manner to prevent altering of the
current temperature state or
contamination from allergens or
other contaminates.
Equipment and utensils and food
containers must be maintained in
sanitized and cleaned
All manufacturing, packaging,
holding, or process must be done in
an environment that minimizes

(jatkuu)

There is not
covering sampling
plan which covers
raw materials,
production
environment and
final products
monitoring fresh
and after best
before dates.

X
X

X

X

X

X

X

X
X

(liite 2 jatkoa)

microbial growth, allergen crosscontact and contamination
Food that can support the rapid
growth of undesirable
microorganisms must be held at
temperatures that will prevent the
food from becoming adulterated.
Measures such as sterilizing,
irradiating, pasteurizing, cooking,
that are taken to destroy or prevent
the growth of undesirable
microorganisms must be validated
Protective measures must be taken to
protect work-in- process, rework,
and finished food to ensure
protection against allergen crosscontact, contamination, and growth
of undesirable microbes.
Equipment, containers, and utensils
used to convey, hold, or store raw
materials and other materials that
protects against allergen crosscontact and against contamination.
Adequate measures must be taken to
protect against the inclusion of metal
or other extraneous materials in
food.
Food, raw materials, and other
ingredients that are adulterated must
be disposed in a manner to protect
against cross contamination, or
reconditioned in a manner that has
an effective method or re-examined
to ensure no adulteration is
concurring.
Steps such as washing, peeling,
trimming, filling, assembling,
packaging, and other operational
processes must be performed so as
to protect food against allergen
cross-contact and against
contamination. Food must be
protected from contaminants that
may drip, drain, or be drawn into the
food.
Food, such as dry mixes, nuts, etc.
that relies principally on the control
of aw for preventing undesirable
microorganism growth must be
processed to and maintained at a
safe moisture level.

(jatkuu)

X

X

X

X

X
X

X

X
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Warehousing and Distribution:

Accepted Accepted with Not
Not
improvements accepted applicable
Food must be stored and transported
under conditions that prevent
contamination of the food as well as
deterioration of the food and the
container.
The food safety plan should include
a protocol for
evaluating and recording the
material hauled in prior loads.
Document how stock is rotated.

X

Finished product containers should
be clearly labeled to identify
contents and the presence of any
allergens.
Products returned from distribution
should be assessed for food safety
and handled accordingly.

X

X
X

X

Holding and Distribution of Human Food By-Products for use as Animal Food:

Accepted Accepted with Not
Not
improvements accepted applicable
Containers and equipment used for
human food by-product for use as
animal food before distribution
must be designed, constructed of
appropriate material, cleaned, and
maintained to protect against
contamination.
Products held for distribution must
be labelled and held in a manner to
protect against contamination from
sources such as trash
Labels must identify the by-product
by common or usual name and must
be fixed to or accompany these
human food by-products
Finished product containers should
be clearly labeled to identify
contents and the presence of any
allergens.

(jatkuu)

X

X
X
X
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X

Shipping containers and bulk
vehicles used for distribution must
be examined prior to protect against
contamination during transportation.

Defect Action Levels:

Accepted Accepted with Not
Not
improvements accepted applicable
The manufacturer processor, packer,
and holder of food must at all times
utilize quality control operations that
reduce natural or unavoidable
defects to the lowest level currently
feasible.
The mixing of food containing
defects at levels that render
the food and final product
adulterated is not permitted.

X

X

Related inspections
Food authority of
has done food hygiene inspections once a year and the latest visit is
done
2020 with acceptable results. Inspection is done according the following legislation.
Finland food law 23/2006
Finland Agricultural Ministry regulation 1367/2011
Regulation of the European parliament and of the council 852/2004/EY

