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Esityksen tarkoitus on pureutua HACCP-järjestelmän 

tausta-ajatukseen, siihen miten järjestelmä luodaan ja 

nostaa esille tiettyjä yksityiskohtia.

Työkalusta ei ole hyötyä, jos et tiedä, miten sitä käytetään.



HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

• Järjestelmä (=suunnitelma)
• jossa tunnistetaan rehujen turvallisuuteen 

liittyvät vaarat, 

• arvioidaan tunnistettujen vaarojen 
toteutumiseen liittyvät riskit ja 

• jonka perusteella toteutetaan toimenpiteitä, 
jotka keskittyvät merkittävimpien riskien 
toteutumisen ennaltaehkäisemiseen.

• Perustuu toiminnan ja tuotteiden 
systemaattiseen arviointiin tietoon ja 
tutkimukseen perustuen Kuva: Rehualan toimijan omavalvonta



HACCPin historiaa

• Otettu käyttöön Pillsbury Companyn ja NASAn yhteistyönä 1960-luvulla 
avaruuslentoja varten.
• Haluttiin varmistaa, ettei ruoassa ole patogeenejä ja että ruoka säilyi hyvänä koko 

avaruusmatkan ajan.

• Niin tiukat kriteerit, että vain pieni osa ruoasta läpäisi ne

• USAn FDA vaati ensimmäistä kertaa periaatteiden soveltamista 1970-luvulla 
tiettyjen tuotteiden valmistuksessa 

• Nykyiset 7 periaatetta julkaistu 
1990-luvulla Codex Alimentariuksessa

• Tullut pakolliseksi rehualan toimijoille 
EY:n rehuhygienia-asetuksen myötä 
vuonna 2005.



Miten HACCP-järjestelmä tehdään?

= näistä tarkempaa tietoa esityksessä

Vaaranarvioinnin 
perusta



Tuotteen kuvaus

• Rehutyyppi
• Rehuaine, rehuseos (täysrehu/täydennysrehu, lääkerehu, erikoisruokavaliot), 

rehun lisäaine, lisäaineiden esiseos

• Käytetyt raaka-aineet

• Suoraan ruokintaan vs. rehunvalmistuksen raaka-aineeksi

• Kohde-eläin
• Elintarviketuotantoeläimille (huom. myös hevoset), lemmikkieläimille, 

luonnonelämille, turkiseläimille?

• Käsittelyt (mm. kuumennus, pakastus, kuivaus)? Pakattu/pakkaamaton? 
Säilyvyys ja säilytysolosuhteet?



Prosessin kuvaus

• Vuokaavio tuotantoprosessin oleellisista vaiheista 
• Mm. siirrot, olomuodon muutokset, lämpötilan muutokset, 

varastoinnit, jotain lisätään tai poistetaan, 
prosessipalautteet/kierrätys

• Myös mahdolliset tuotantoprosessiin kiinteästi liittyvät 
pesut!

• Yksinkertaisimmillaan sanallinen kuvaus rehuihin liittyvästä 
toiminnasta

• Parhaimmillaan vuokaaviosta ilmenee myös:
• Käytetyt laitteet

• Tärkeimmät parametrit: aika, lämpötila, 
seulan koko jne.

Tarkista käytännössä, 
että kaikki vaiheet on 

huomioitu!



Vaarojen arviointi (taulukko)

• Vaara on pääsääntöisesti rehuturvallisuuden vaarantava (eli aiheuttaa 
terveyshaittaa eläimelle, ihmiselle tai vaaraa ympäristölle) tekijä, joka
• on käytettävässä raaka-aineessa

• voi päätyä tuotteeseen tai lisääntyä haitalliselle tasolle tuotantoprosessin 
jossain vaiheessa (huomioi oma toiminta!)

• Vaarat voidaan jakaa:
• Biologiset (esim. mikrobit, muut taudinaiheuttajat, hometoksiinit) 

• Fysikaaliset (esim. metallit, muovit, lasit)

• Kemialliset (esim. raskasmetallit, torjunta-aineet)

• Vaarojen arvioinnin tulee olla riittävän yksityiskohtaista! (mikä mikrobi? mikä 
vierasesine? mikä raskasmetalli? missä raaka-aineessa/tuotteessa?)

• Kuvaa vaarojen hallintakeinot



Vaaraan liittyvän riskin määrittäminen

• Riskin määrittäminen sanallisesti tai numeerisesti vaaran 
vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella

• Todennäköisyys: arvioidaan vaaran esiintymistä 
lopputuotteessa siinä tapauksessa, jos 
vaihetta ei ole tai vaiheessa suoritettavat 
hallintatoimenpiteet epäonnistuvat.

lievä kohtalainen merkittävä vakava erittäin vakava

lähes varma keskinkertainen korkea sietämätön sietämätön sietämätön

todennäköinen keskinkertainen keskinkertainen korkea sietämätön sietämätön

mahdollinen pieni keskinkertainen keskinkertainen korkea sietämätön

harvinainen pieni pieni keskinkertainen keskinkertainen korkea

erittäin harvinainen pieni pieni pieni keskinkertainen keskinkertainen

todennäköisyys
vakavuus

CCP?

Kuva: vaaran vakavuuden ja todennäköisyyden yhteisvaikutuksesta johtuva riski

lievä (1) kohtalainen (2) merkittävä (3) vakava (4) erittäin vakava (5)

lähes varma (5) 5 10 15 20 25

todennäköinen (4) 4 8 12 16 20

mahdollinen (3) 3 6 9 12 15

harvinainen (2) 2 4 6 8 10

erittäin harvinainen (1) 1 2 3 4 5

todennäköisyys
vakavuus

Kuva: numeerinen riskin määritys



Kriittiset hallintapisteet

• CCP:lle täytyy pystyä määrittää selkeä 
raja-arvo (+tavoitearvo?)

• Perustuu vaarojen arvioinnissa 
todettuun riskin suuruuteen

• CP eli kontrollipiste, jos ei täytä kriittisen 
hallintapisteen kriteereitä, mutta 
erityinen seuranta ja kirjanpito 
katsotaan tarpeelliseksi 

• Hallintapisteiden määrittämisessä 
voidaan myös todeta, että niitä ei ole 
tunnistettu (esim. kuljetus, varastointi, jakelu)
• Kirjalliset perusteet!

Kuva: Yksinkertainen päätöksentekopuu kriittisten 
hallintapisteiden määrittämisen avuksi 



Todentaminen (= järjestelmän päivitys ja toiminnan tarkistus)

OMAN TOIMINNAN TARKASTAMINEN

• tarkastetaan että suunnitelma on ajan 
tasalla, sitä toteutetaan oikein ja toimii 
kuten suunniteltu 

• Kirjausten seuranta, työntekijöiden 
tarkkailu, mittavälineiden ja laitteiden 
tarkastukset prosessin tarkkailu, 
näytteenotto, auditoinnit 

• Kuinka usein? Määritettävä itse. Riippuu 
toiminnan luonteesta, vaaroista ja 
todetuista poikkeamista

• Nykyhetken toiminnan todentaminen

PÄIVITTÄMINEN

• tehtävä ennen aloittamista ja vähintään 
kerran vuodessa. Tarkistus, että 
suunnitelmassa oikeat asiat 
rehuturvallisuuden saavuttamiseksi ja 
että suunnitelma toimii käytännössä! 

• Jos prosessi/raaka-aineet muuttuvat

• Jos saadaan tietoa uudesta 
mahdollisesta vaarasta

• Näytteenoton 

tulokset/reklamaatiot/jne.

• Tähtää tulevaisuuteen

Suunniteltu ja aikataulutettu. Päivämäärät HACCP-asiakirjoihin!



Yhteenveto

• Kansainvälisesti tunnustettu tapa ruoan turvallisuuden varmistamiseksi

• Tärkeä osa omavalvontaa
• Paljon käytännönläheisempi, mitä voisi aluksi kuvitella

• Vaatii aikaa, paneutumista ja taustamateriaalia

• HACCP-järjestelmästä pidetty kirjanpito suhteutuu toiminnan luonteeseen 
(esim. valmistus vs jakelu) ja yrityksen kokoon (esim. 1 vs 50 työntekijää)
• Esimerkiksi vuokaavio, tuotteen kuvaus, toiminnan tarkastaminen



sani.sampolahti@ruokavirasto.ti

Ruokaviraston HACCP-ohje rehualan toimijoille

Kysymyksiä, kommentteja?

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/rehuala/ohjeet/rehu_12801_1.pdf



