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Sisältö

• Rehualan toiminta (rekisteröinnit, hyväksynnät)

• Salmonellavalvonta rehuissa

• Omavalvonta ja näytteenotto

• HACCP

• Tarkastuksilla havaittua

• Vuosi-ilmoitukset, sähköinen asiointi



Keskeinen rehulainsäädäntö

• Kansallinen lainsäädäntö
• Rehulaki 86/2008 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080086

• Rehualan toiminnanharjoittaja-asetus MMM 548/ 2012 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120548

• EU- lainsäädäntö 
• Rehuhygienia-asetus 183/2005

• Rehujen markkinoille saattamisasetus 767/2009

• Rehujen lisäaine-asetus 1831/2003 (+ lisäainerekisteri)

• Haitallisten aineiden asetus 2002/32/EY liite 1 ja 2

• https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-
toimijat/lainsaadanto/eu-lainsaadanto/

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080086
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120548
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/lainsaadanto/eu-lainsaadanto/


Rehualan toimija
• Rekisteröityminen rehualan toimijaksi Ruokavirastoon - toiminnan edellytys

• Rahtisekoittajat rekisteröitävät toiminnot D= rahtisekoittaja, C= rehuseosten valmistaja

• Harvemmin raaka-aineiden omaa tuontia (H3, M), varastointilaitos (V4, V5) tarkoitetaan 
varastointipalvelua tarjoavaa varastointilaistosta esim. satamissa (raaka-aineiden 
varastointi sisältyy rahtisekoittajilla rekisteröintiin)

• Tuotetarkennus Q= elintarviketuotantoeläimet, J= kalajauhon käyttö

• Koko ketjun tulee olla rekisteröitynyt - esim. maatilat alkutuotannon toimijoina (rehun tuotanto, 
rehun käyttö, sekoitus) ja  rehun valmistajat rehualan toimijoina (valmistajat, tuojat, markkinoille 
saattajat, kuljetusliikkeet ym.)

→ Rehua saa hankkia vain rekisteröidyiltä rehualan toimijoilta (raaka-aineet välitettäviksi tiloille)

• Rehulaki ja toiminnanharjoittaja-asetus: toiminnan harjoittamista koskevat vaatimukset 
(rekisteröinnit, ilmoitukset (ml vuosi-ilmoitukset) 

• Rehuhygienia-asetus (EY) N:o 183/2005; rehualan toimijat (rekisteröinti, hyväksynnät)

- HACCP-vaatimus + liite II (tarkempia vaatimuksia itse tiloille, toiminnalle)

- Liite I ja III alkutuotannolle

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/rekisterit/rekey183.pdf


Rehuhygienia-asetus liite II
• 1. Toimitilat ja laitteistot

• mm. puhtaanapito, sekoitus- ja mittalaitteiden tarkistus, kunnossapito, 
tuhoeläintorjuntaohjelma, tiiviit rakennukset, jätevedenpoisto

• 2. Henkilöstö 
• mm. organisaatiokaavio, pätevyys, henkilöstön koulutus, vastuut esim. 

organisaatiokaaviota ei käytännössä vaadita pienissä yhden - kahden hengen 
yrityksissä 

• 3. Tuotanto 
• mm. kirjalliset työohjeet esim. vastaanotosta, tuotannosta, siivouksista.. 

(työohjeiden määrä suhteutuu toimintaan), ristikontaminaatioiden 
välttäminen, jätehuolto 

• 4. Laadunvarmistus 
• mm. laboratorio, laadunvarmistussuunnitelma, näytteenotto, analyysit, 

vastanäytteet: raaka-aineista ja lopputuotteista soveltuvin osin



Rehuhygienia-asetus, liite II

• 5. Varastointi 
• mm. valmiit rehut erillään raaka-aineista, rehujen varastojen oltava 

asianmukaiset, puhdistusohjelmat, ei pilaantumista, suojassa tuhoeläimiltä, 
riittävän nopeat toimitukset

• 6. Tietojen kirjaaminen
• Kirjanpito, valmistusprosessin ja tarkastusten dokumentaatio, jäljitettävyyttä 

koskeva dokumentaatio, toimitukset ”Yksi askel eteen ja taakse” 

• 7. Valitukset ja tuotteiden vetäminen pois markkinoilta
• (asiakasvalitusten kirjaus- ja käsittelyjärjestelmä, takaisinvetosuunnitelma) 

• Dokumentaatio (omavalvontasuunnitelma) ja vaadittavat asiakirjat 
suhteutuvat yrityksen kokoon



Hyväksynnät: TSE- hyväksyntä

• Rahtisekoittaja voi rekisteröinnin lisäksi voi tarvita myös hyväksynnän, jos
• Käyttää kalajauhoa tai kalajauhoa sisältäviä täydennysrehuja rehujen 

valmistuksessa  → vaatii TSE –hyväksynnän Ruokavirastosta

• Haetaan lomakkeella E

• Kalajauhoa saa käyttää muiden elintarviketuotantoeläinten paitsi 
märehtijöiden rehuissa

• Rehujen valmistuksessa tulee huomioida eriyttäminen

• Rahtisekoittajalla tulee olla kalajauhollisen rehun ja märehtijöiden rehun 
valmistukseen erillinen kalusto

• Huomioiminen HACCP ja ohjeistus

• Hyväksytyt laitokset löytyy Ruokaviraston sivuilta:

• Tulossa TSE-asetuksen muutos→ sikaPAP siipikarjalle, v. 202?



Hyväksynnät: rehuhygienia-asetuksen mukainen

• Hyväksyntänumero αFI22120xxx

LK 3
• A ja D vitamiinit
• Kupari, Seleeni: saa lisätä 

rehuseoksiin vain esiseoksena!

LK 4 d) muut eläintuotantoon 
vaikuttavat lisäaineet, esim. 
kaliumdiformiaatti, bentsoehappo 
ja natriumbentsoaatti

LK 5 Kokkidiostaatit ja 
histomonostaatit



Lääkerehuhyväksyntä

• Uusi lääkerehuasetus, myös rahtisekoittajat hyväksynnän piiriin, soveltaminen 
alkaa v. 2022 

• Tiukennuksia lääkerehujen valmistukseen

• https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-
rehualan-toimijat/rehualan-toiminta/rehualan-toiminnan-aloittaminen/

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/rehualan-toiminta/rehualan-toiminnan-aloittaminen/


Salmonella 

• Salmonella on rehulainsäädännössä kielletty rehuissa
• Rehulaki,  6 § Rehussa ei saa esiintyä salmonellabakteeria

• MMM 548/2012,  14 § Rehussa ei saa esiintyä 

salmonellabakteeria

• Etenkin toiminnanharjoittaja-asetuksessa säädetty tarkkaan toimijoiden 
velvollisuuksista § 13- 22

• fsd

Näytteet tuonnissa ja 
sisämarkkinoilta 1/ 50 t tai 

1/25 t (rahtisekoittajat ja tilat)



Rahtisekoittajien näytteenotto

1. Yksi näyte / kk / kustakin myllyautosta 
2.  Rehun valmistuksen jälkeen ennen 

puhdistusta

3.  Lähetettävä viivytyksettä 
laboratorioon

4. Hyväksytty salmonellalaboratorio



Ilmoitukset
• Rehulaki

• MMM 548/2012

1. Rahtisekoittajan ilmoitettava salmonellasta 
Ruokavirastoon

2. Rahtisekoittajan ilmoitettava tilalle, jolle rehua 
toimitettu, jos rehussa salmonella

3. Tilan ilmoitettava Rahtisekoittajalle, jos tilalle 
annettu rajoittavat määräykset



Näytteenottovelvoite myös muille toimijoille

• Myös muille toimijoille näytteenottovelvoite
• Rehuseosvalmistajille 

• Jos käyttää höyryä: minimi kuusi näytettä viikossa → irtoraaka-aineen vastaanottolinjat, 
pölynpoistojärjestelmä, jäähdytin, jäähdyttimen pölynpoisto, sijaintitila, irtolastauslinja 

• Rehuaineen valmistajille
• Suhteutuu volyymiin, yksi tuotantoympäristönäyte viikossa tai 1 / 50 t

• varastointiliike
• Tuotantoympäristönäyte tyhjästä varastosta ennen salmonellan suhteen riskialttiin rehun 

vastaanottoa

• Kuljetusliikkeille
• Vähintään joka toinen kk auton lastitilasta



Toimijan vastuu 

• Vastuu rehujen laadusta ja turvallisuudesta on kaikissa tuotannon, 
jalostuksen ja jakelun vaiheissa rehualan toimijoilla (EU N:o 178/2002) 

• Ei salmonellaa, haitallisia tai kiellettyjä aineita

• Ns. Ankara vastuu (Rehulaki 48 §, vahingonkorvausvelvollisuus): Rehun 
valmistajan on korvattava vahinko, joka ammattikäytössä aiheutuu ostajalle 
siitä, jos rehu ei täytä rehulainsäädännön vaatimuksia, velvollisuutta ei ole, 
jos valmistaja todistaa, että rehussa ei ollut vahingon aiheutunutta virhettä 
silloin, kun hän sen saattoi markkinoille

• Vakuutukset, oikeuslaitos ratkaisee (?)

• Vastanäytteet lähetetyistä rehuista



Muutoksia

• Formaldehydi salmonellasaastuneiden rehujen käsittelyaineena kiellettiin v. 
2018→ ei hyväksytty hygieniaparanteena rehun lisäaineena

• Tällä hetkellä käytetään muurahaishappopohjaisia hygieniaparanteita

(hyväksytty lisäaineryhmässä)

• Rehutehtaat ovat alkaneet markkinoimaan vaihtoehtona 

lämpökäsiteltyä rypsi-/rapsirouhetta → uudelleen kuumennus tehtaalla



Ohje Rahtisekoittajille
• https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/rehuala/ohjeet/rehu_12819_1.pdf

1. Myllyauton puhdistus 
perusteellisesti

2. Desinfiointi
3. Pintapuhtausnäytteen tämän 

jälkeen
4. Happolisäys rehuun riskialttiilla 

tilalla
5. Kuljettajan oma suojautuminen

6. Kulkureitit suunnitella
7. Tilalle, jossa todettu salmonella 

tulee mennä ajojärjestyksessä 
päivän viimeisenä

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/rehuala/ohjeet/rehu_12819_1.pdf




Muut eläintaudit

• Muutkin eläintaudit kuin salmonella voisivat aiheuttaa tiloilla liikkuessa 
rajoitteita, kuten esim. ASF (afrikkalainen sikarutto)

• Jos esim. ASF todettaisiin Suomessa jollakin sikatilalla, niin tilan ympärille 
muodostettaisiin ns. suojavyöhyke

• Tilalle kulkua rajoitettaisiin, myös rehuliikenteen osalta

• Näissä tapauksissa tiedotettaisiin rehua tilalle toimittavia toimijoita 
(rahtimyllärit, rehuautot, rehutehtaat) 

• Ohjeistusta liittyen puhdistuksiin, desinfiointeihin tarkennettaisiin 



Virallinen rehunäytteenotto ja 
rehuympäristönäytteenotto maatiloilta

• Tiloilta voidaan ottaa viralliset rehunäytteet salmonellatartunnanlähteen 
selvittämiseksi: 
• kun eläinten pitopaikassa on todettu salmonellatartunta, tartunnanlähde ei 

ole tiedossa ja rehujen osuutta tartunnanlähteenä ei voida varmuudella 
sulkea pois

• Ruokaviraston valtuuttama tarkastaja suorittaa näytteenoton

• Tilalta otetaan viralliset rehuympäristönäytteet (ruokintalinjasto) 
• jos tilalle toimitetun rehun epäillään perustellusti sisältävän salmonellaa eli 

siinä on jossain tuotanto- tai jakeluvaiheessa todettu salmonellabakteereita.

• Näytteet otetaan näytteenottotikuilla kattavasti rehuvarastoista ja 
ruokintalinjoista



Omavalvonta

• Ohjeistus, oman toiminnan kuvaus

• HACCP eli vuokaavio ja vaarojen arviointi!

• Kirjanpito
• Hankituista raaka-aineista (keneltä, mitä, kuinka paljon, koska jne.)

• Valmistetuista rehuista (asiakas, ajankohta, kilomäärä, käytetyt raaka-aineet, 
reseptit jne)

• Puhdistukset tai muut huomiot

• Tieto mahdollisesta asiakasvalituksesta myös

• Laitteiston kunto ja tarkistukset
• Tehdyt huoltotoimenpiteet, vaakojen tarkistukset, sekoittajan kunto jne. 



Omavalvonta
• Puhdistukset & desinfioinnit

• Kuvata kuinka usein tehdään ja pitää niiden suorittamisesta kirjanpitoa

• Huomioida myös omat siilot raaka-aineille → uuden erän vastaanotto

Näytteenotto (myös omista varastoista + huomio HACCP)

• Omavalvontasuunnitelmassa tulisi kuvata näytteenottoa (laadunvarmistussuunnitelma)

• Kuinka usein→minimi 1 /kk jokainen myllyauto!

• Mistä otetaan → näytteenottokohdat myllyautosta (esim. mylly- ja sekoituslaitteisto, 
imuputket

• miten otetaan→ olisi hyvä kuvata tekniikka miten näyte otetaan (sieni, lusikalla minigrip
pussiin…)

• Omavalvontalaboratorio kuvata eli mihin lähetys : 

• https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-
laboratoriot/rehulaboratoriot/#Rehulaboratoriot

• Vastanäytteet? 

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/rehulaboratoriot/#Rehulaboratoriot


Salmonellanäytteenotto- muistilista

• 1 näyte / kk kustakin käytössä olevasta myllyautosta

• Näyte otetaan ENNEN puhdistusta ja desinfiointia

• Salmonella-analyysiin tarvitaan minimi 25 g näytettä, joten näytteen koko isompi

• Näytteenotossa muistettava, ettei itse kontaminoida näytettä (käsien 
desinfioinnit, kumihanskat, välineiden puhdistus..)

• Näytteen voi ottaa useammalla tavalla, pääasia että ottaa näytteen!

• Voi ottaa esim. kertakäyttölusikalla kaapien puhtaaseen minigrip-pussiin (kiinteää 
materiaalia) 

• Tai erillisillä näytteenottotikuilla, sienellä..(puhtaammat pinnat)

• Mielellään useammasta kohdasta kalustoa (mylly- ja sekoituslaitteisto)

• Näytteet lähettävä hyväksyttyyn rehusalmonellalaboratorioon



Omavalvonta

• Omavalvontatulosten säilyttäminen (todistukset, kirjanpito)
• 5 v. säilytys

• Ohjeistus poikkeustilanteissa
• Raaka-aineisiin liittyvä

• Salmonella 

• Asiakasvalitukset 
• Voi kirjata esim. myllyautoon

• Ilmoitukset Ruokavirastoon
• Sekä tiloille, jos rehussa todettu salmonella



HACCP Vaarojen arviointi ja kriittisten valvontapisteiden järjestelmä

• HACCP –vaatimus rehualan toimijoille, laajuuteen vaikuttaa toiminta

• Vuokaaviossa (yksinkertaistettu prosessikuvas) huomioidaan kaikki tuotantovaiheet

• Huomioitavia työvaiheita esim. raaka-aineiden hankinta, kuljetus, varastointi (omat siilot, autossa 
olevat), annostelu, jauhatus, sekoitus, rehuseoksen purku siiloon

Raaka-aineiden 
hankinta kuljetusvarastointi

Omat 
siilot

mylly-
auto

annostelu

nest
eet

säkki
tava
ra

jauhatus sekoitus

Asiakk
aan 
vilja

Rehuseoksen 
purku siiloon

jäämät

Vain 
tilan 
omat

Toimitt
ajien 

valinta



HACCP

• kaikki biologiset (B), fysikaaliset (F) ja kemialliset vaarat (K) tulee arvioida 
tuotantovaihekohtaisesti

• Vaaroina esim. salmonella (raaka-aineessa osto & tilan oma vilja..), vierasesineet 
(metalli, lasi), TSE-riski (erilläänpito), jäämät (gm, luomu), huono sekoittuminen, 
purku väärään siiloon jne.. 

• Vaaran vakavuus ja todennäköisyys arvioidaan

• Numeerisesti esim. 2 x 3, voi arvioida myös sanallisesti

• Arvion perusteella päätös CP, CCP

• Mahdollisille vaaroille luodaan hallintakeinot 

• Hallintakeinoja esim. raaka-ainetoimittajien valinta, aistinvarainen arvio rehua 
tehdessä, reseptin tarkastus, siilomerkinnät, salmonella-analyysit, huuhteluajot, 
myllyauton desinfioinnit, tuhoeläintorjunta jne..



HACCP 

• CCP vai hallintapiste? Onko hallittavissa ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä, 
työohjeilla vai onko mitattava prosessista esim. kuumennus?

• Rehujen rahtisekoitukseen ei yleensä sisälly kriittisiä hallintapisteitä, vaan 
vaarat voidaan hallita ns. tukijärjestelmien avulla

• Tukijärjestelmiin kuuluu mm.  
• kaluston kunnossapito

• puhdistukset ja desinfioinnit myllyautosta ja siiloista (kirjaukset näistä!)

• näytteenotto (minimi 1/krt kk jokainen myllyauto)

• jäljitettävyydestä huolehtiminen (ostetut raaka-aineet, tehdyt rehuseokset, 
käytetyt raaka-aineet, pvm jne..)



HACCP

Työvaihe Vaara (F,B,K) Vakavuus x 
todennäköisyys

Hallintapiste, CP
CCP

Hallintakeinot

Varastointi Salmonella 3 x 2 CP Omavalvonnan 
näytteet..

Varastointi kalajauhojäämä 2 x 2 Omat siilot,
Oma myllyauto 
kalajauholliselle 
rehulle

Annostelu Väärä raaka-aine 
säkistä

Väärä 
annostelumäärä

Pakkausmerkintöjen 
tarkastus

Reseptin tarkastus, 
kirjaukset

Rehun sekoitus Salmonella Näyte 1 / kk 
myllyautosta



Valvonnasta
Valvonta-asetus(EY) 882/2004

Rehulaki 86/2008:

• Valvonnan tulee olla tasapuolista ja säännöllistä

• Valvontatoimenpiteiden oltava tarkoituksenmukaisia ja ne on kohdistettava sopivalla tavalla 
ketjun kaikkiin vaiheisiin.

• Valvontaa on tehostettava jos epäillään, että rehu tai toimija ei täytä vaatimuksia

• Valvontaviranomainen on Ruokavirasto, valvonta maksullista

• Valvonnan osa-alueet: valmistuksen valvonta, laitostarkastukset, markkinavalvonta, sisämarkkina-
ja maahantuonti

• Rahtisekoittajilta otetaan valmistuksen valvonnan rehunäytteitä (Ruokaviraston valtuuttamat 
tarkastajat), tiheyteen vaikuttaa esim. volyymi (näytteitä km. nyt 1 – 4 vuodessa)

• Tutkittu salmonellaa, joistain seoksista myös esim. mykotoksiineja (tilan viljat) monitorointina

• toimijalle lähetetään valvonnan päätös ja tutkimustodistus



Laitostarkastukset

• selvitetään tarkastuskäynnein toiminnan vaatimuksenmukaisuutta

• Kolme (Neljä) ylitarkastajaa + kaksi valtuutettua tarkastajaa

• Yhteensä noin 60  tarkastusta vuodessa

• Tarkastettavia toimijoita ovat lisäaineiden, esiseosten, rehuaineiden ja rehuseosten valmistajat, 
rahtisekoittajat ja markkinoille saattajat, n. 450 tarkastusten piirissä

• Riskiperusteinen valvontasuunnitelma vuosittain 

• Keskeisiä tarkastettavia asioita rahtisekoittajilla ovat: rehualan toiminta, käytetyt raaka-aineet, 
varastointi, myllyautot (kunnossapito, puhdistukset), kirjanpito, laadunvarmistussuunnitelma ja –
tulokset, HACCP- ohjelma, edellisen tarkastuksen puutteiden korjaaminen…

• Havainnot tarkastuskertomukseen, päätös mahdollisista toimenpiteistä

• Valtuutettujen tarkastajien päätökset tekee Ruokaviraston ylitarkastaja



Havaintoja tarkastuksilta

• Katsottu toki edellisten tarkastusten toimenpiteiden tilanne, mutta myös 
salmonellanäytteenottoa

• Salmonellanäytteenotossa on edelleen puutteita→ näytteitä on otettu, 
mutta tiheys ei ole ollut riittävä

• HACCP täsmennyksiä 

• Kirjanpidon tarkennusta liittyen rehun valmistukseen,puhdistuksiin, 
desinfiointiin

• Ohjeistuksiin täsmennyksiä liittyen ilmoitukseen Ruokavirastolle esim. 
mahdollisessa salmonellatapauksessa (rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi)



Edellytettyjen toimenpiteiden raportointi

• Toimenpiteelle annetaan määräpäivä, mihin mennessä tulee raportoida 
Ruokavirastoon

• Tai sitten katsotaan seuraavalla kerralla

• Jos toimenpiteitä ei ole raportoitu→ voidaan lähettää ”karhukirje” tai 
tehdä uusintatarkastus näiden osalta, vaikuttaa tarkastusten lukumäärään!

• Jos tarkastuksilla aina vaan todetaan, että toimija ei korjaa asioita;
• Valvonnan tulee puuttua asiaan→ Valvontaa on tehostettava jos epäillään, 

että rehu tai toimija ei täytä vaatimuksia

• tarkastustiheys, tihennetty näytteenotto

• Muita rehulaissa annettu keinoja:
• Rekisteröinnin tilapäinen peruuttaminen, hyväksynnän peruuttaminen

• Uhkasakko

• Rikosilmoitus



Vuosi-ilmoitukset

• Vuosi-ilmoituslomakkeet
Ruokaviraston kotisivuilla
• Rahtisekoittajille oma 

lomake

• Raaka-aineiden täsmällinen 
kirjaus!

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/rehut/rehualan-lomakkeet/vuosi-ilmoituslomakkeet/


Muutokset toiminnassa 
tai toiminnan lopettaminen

• Ilmoitettava Ruokavirastoon

• Touko-asiointipalvelu tai lomakkeet A ja D

• Yhteystietojen päivittäminen

• Toimintojen tai 
tuotetyyppien muutokset

• Toiminnan loppuminen



TOUKO

• Ohjeita uusille TOUKO-käyttäjille

• Kirjautuminen suomi.fi-tunnistautumisella
• Toimijan täytyy valtuuttaa itsensä tai toinen henkilö asioimaan yrityksen 

puolesta suomi.fi –palvelussa

• Verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne

• Toiminnan muutos- ja lopetusilmoitus
• Rehuhygienia-asetuksen mukainen rekisteröinti

• Näytteenottoon ja tarkastuskäynteihin liittyvät päätökset ja asiakirjat

• touko.ruokavirasto.fi

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/touko---siemen--rehu--ja-lannoitevalmistepalvelu/
https://touko.ruokavirasto.fi/login


touko.ruokavirasto.fi

https://touko.ruokavirasto.fi/login


touko.ruokavirasto.fi

• Raportit-sivulla näkyy kaikki Ruokavirastossa kirjatut tapahtumat (mm. 
näytteenotot, päätökset, vuosi-ilmoitukset)

• Vain osassa tapahtumia pääsee näkemään tapahtumaan liittyvät 
asiakirjat

https://touko.ruokavirasto.fi/login


Laura.blomqvist@ruokavirasto.fi
Sani.sampolahti@ruokavirasto.fi

KIITOS!

mailto:Laura.blomqvist@ruokavirasto.fi
mailto:Sani.sampolahti@ruokavirasto.fi



