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Sisältö

• Omavalvonnan päivittäminen

• Mitä hyötyä standardeista?

• Johdatus ISO 22000 –
standardiin

• ISO 22000:2018 -standardin 
keskeisiä elementtejä

Pätevyys kontaminaatio

jatkuva parantaminen

Vaikuttavuus
asiakaslähtöisyys VERIFIOINTI

Dokumentointi
auditointi

hyväksyttävä taso yhdenmukaisuus HACCP 
TACCP VACCP

Erä TODENTAMINEN
mittaus

POIKKEAMA organisaatio

ulkoistettu prosessi 

Vaarojen arviointi
jäljitettävyys



Elintarvikehuoneiston omavalvonta

TUKIJÄRJESTELMÄT

• puhtaanapito

• tilojen ja laitteiden kunnossapito 

• jätehuolto

• henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus

• jäljitettävyys ja takaisinvetojen suorittaminen

• terveysvaaraepäilyjen ja ruokamyrkytysten ilmoittaminen

• henkilökunnan terveydentilan seuranta/varmistus

• reseptien hallinta/ allergeeniturvallisuuden varmistaminen

• henkilökunnan hygieniaosaamisen varmistaminen

• haittaeläintorjunta

• talousveden laadun hallinta

• elintarviketietojen vaatimustenmukaisuuden hallinta

• kontaktimateriaalien hallinta

• tuotannon erityisvaatimukset, esimerkiksi luomu

VAAROJEN ARVIOINTI

->HACCP-järjestelmässä huomioidaan

• mikrobiologiset riskit

• kemialliset riskit

• fysikaaliset riskit

• hallintapisteiden (CP) ja kriittisten 
hallintapisteiden (CCP) määrittely ja 
pisteiden seurantakäytännöt



Omavalvonnan päivittäminen

Omavalvonta ja vaarojen arviointi tulee päivittää 
säännöllisesti. Päivitystarve on huomioitava mm. aina kun 
seuraaviin tulee muutoksia:

• Toimialaa koskeva lainsäädäntö
• Uudet prosessimenetelmät, uudet laitteet
• Uudet raaka-aineet tai pakkausmateriaalit
• Muutokset organisaatiossa tai vastuualueissa
• Havaitut toistuvat poikkeamat prosessissa tai (toistuvat) 

asiakasreklamaatiot
• Takaisinveto



Mitä hyötyä standardeista?

Johdatus ISO 22000:2018 standardin vaatimuksiin



Omavalvonnasta (sertifioituun) 
elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmään

• Auttaa hallitsemaan niin asiakkaiden kuin lainsäädännön vaatimukset.

• Auttaa yritystä ennakoimaan tulevaa kehitystä ja varautumaan liiketoiminnan riskeihin.

• Standardeilla on tärkeä rooli myös tehokkuuden ja laadun parantamisessa sekä 
asiakkaiden luottamuksen kasvattamisessa. Vastuunjaon selkeytyminen!

• Antaa raamit elintarviketurvallisuuden johtamiselle ja prosessien hallinnalle. Toiminnan 
kehittämisen apuväline.

• Sertifioitu järjestelmä -> sertifikaatti viestii elintarviketurvallisuudesta 
sidosryhmille.



ISO-sertifioidut organisaatiot
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-
8853493/8853511/8853520/18808772/00._Overall_results_and_explanatory_note_on_2017_Survey_results.pdf?nodeid=19208898&vernum
=-2

ISO-standardien mukaan sertifioituja yrityksiä 
maailmanlaajuisesti v. 2017 yhteensä 1 558 127 kpl

- ISO 9001: 1058504 kpl

- ISO 14001: 362610 kpl

- ISO 5001: 22879 kpl

- ISO 22000: 32722 (+ 2 % edelliseen vuoteen)



ISO 22000:2018

• ISO 22000:2018 julkaistiin kesäkuussa 2018  
ja se korvaa standardin aiemman version 
vuodelta 2005.

• ISO 22000 –standardia käyttämällä 
organisaatio voi osoittaa täyttävänsä 
kansainväliset, elintarviketurvallisuudelle 
olennaiset kriteerit.

Erityispiirteitä uudessa versiossa:

• Rakenne muiden ISO-standardien mukainen

• Sisäinen ja ulkoinen, interaktiivinen viestintä

• Ylimmän johdon sitoutuminen korostuu

• HACCP- järjestelmälle asetetut vaatimukset ja 
siihen liittyvien määritelmien täsmennykset 
(mm. kriittisten hallintapisteiden ja erityisten 
tukiohjelmien määritelmät).



ISO 22000:2018 ja muut ISO-standardit, keskeiset 
elementit

Rakenteen yhteneväisyydet muiden ISO-standardien 
kanssa, mm. ISO 9001:2015

• Asiakasnäkökulman huomioiminen

• Prosessilähtöinen toimintamalli

• Jatkuva parantaminen

• Dokumentoitu päätöksenteko

• Sidosryhmiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet tulee 
arvioida

• ISO 22000 -standardiin perustuva johdonmukainen 
elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä auttaa 
kehittämään toimintaa jatkuvasti. (PDCA-kehä).

Do

CheckAct

Plan



Plan/Suunnittelu

Standardin kohdat 4-7 alakohtineen

• 5 Leadership/Johtajuus
• Vaatimuksia ylimmälle johdolle (mm. elintarviketurvallisuuspolitiikka) ja muu sitoutuminen 

on osoitettava

• Elintarviketurvallisuusryhmä

• 6 Planning/Suunnittelu
• Sisäiset ja ulkoiset riskit ja näille hallintatoimenpiteet, sekä niiden toimeenpano ja 

vaikuttavuuden arviointi

• 7 Support/Prosesseja tukevat toiminnot
• Resurssien hallinta

• Esim. Ihmiset ja infrastruktuuri

• Tietoisuus ja pätevyys

• Dokumenttien hallinta ja päivittäminen

• Ulkoistettujen palveluiden hallinta



Elintarviketurvallisuusryhmä Kohta 5.3

• Elintarviketurvallisuusryhmä on 
tärkeä osa hallintajärjestelmän 
suunnittelussa, kehittämisessä ja 
ylläpidossa.

• Vastaa mm. vaarojen arvioinnista, ja 
niiden hallintaohjelmien 
vaikuttavuudesta.

• Ryhmällä tulee olla vastuullinen 
vetäjä.

• Ryhmällä tulee olla riittävä pätevyys 
ja tietoisuus.



Do - Elintarviketurvallisuusjärjestelmän operatiivinen 
toteutus

• Standardin ydinkohta 8, Operation
• Operatiiviselle toiminnalle oma PDCA-sykli, 

uusi vaade verrattuna aiempaan ISO 22000-
versioon!
• Vaarojen arviointi, vuokaaviot ja HACCP/OPRP-

ohjelmat

• Monitorointi ja verifiointi

• Lakisääteiset vaatimukset

• Jäljitettävyyden hallinta

• Hätätilanteisiin varautuminen
• Esim. sähkön tai veden jakelun häiriöt

• Poikkeavien tuotteiden hallinta

• Mittausten ja monitoroinnin kontrollit, 
todentaminen ja tulosten analysoiminen

2.Do

2.Check3.Act

1.Plan



Check – mittaa ja analysoi suorituskykyä

• Standardin kohta 9, Performance evaluation

• Suorituskyvyn arviointi (elintarviketurvallisuuden varmistaminen).

• Mitä ja milloin tarkkaillaan? Kuka analysoi ja arvioi tulokset?

• Sisäiset auditoinnit, koulutetut auditoijat

• Johdon katselmus

• Mm. poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet, muutokset sisäisissä ja ulkoisissa tekijöissä 
elintarviketurvallisuuden kannalta

• Tukiohjelmien suorituskyvyn arviointi

• Ulkoistettujen prosessien suorituskyvyn arviointi jne.



Act – kootun tiedon käyttäminen kehittämisessä ja 
päätöksenteossa

• Standardin kohta 10, Improvement –Parantaminen

• Jatkuvan parantamisen toimenpiteet

• Järjestelmän päivittäminen

• Oppiminen, toiminnasta kootun tiedon hyväksikäyttö- voidaan parantaa 
prosessien suorituskykyä.



Sertifiointiprosessi

• Lähtötietojen läpikäyminen = GAP-analyysi nykytilasta-> järjestelmän 
perustaminen ja kehitystyön aloittaminen

• Esiauditointi sertifiointiorganisaation tekemänä-> puuttuvien elementtien 
löytäminen ja järjestelmän täydentäminen

• Auditointi

• Poikkeamien korjaaminen (rajattu aika riippuen poikkeaman tasosta)

• Sertifikaatin myöntäminen

• Vuosittaiset seuranta-auditoinnit

• Laajempi uudelleen sertifiointi joka 3. vuosi
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