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Kansallinen lainsäädäntö

Rehulaki ja TH asetus

 Uudistettu rehulaki (1263/2020) ja rehualan 

toiminnanharjoittamista koskeva asetus (TH asetus 

1266/2020) voimaan 1.1.2021 

 Lain rakenteen eheyttäminen

 Terminologia

 Rehuvalvonta  

 oikeuksien ja velvollisuuksien täsmennyksiä: tarkastusoikeus, 
näytteenotto, tiedonsaantioikeus, hallinnolliset pakkokeinot ja 
seuraamukset

 Ruokaviraston asiantuntija-asema

 Harmaan talouden torjunta



Kansallinen lainsäädäntö

Rehulaki ja TH asetus

 Rehulain 1263/2020 muutos

EU:n lääkerehuasetuksen (EU) 2019/4 
kansallisten erityispiirteiden 
voimaansaattaminen  

HE 206/2021 laiksi rehulain muuttamisesta  

 Annettu 28.10.; käsittely eduskunnassa   
alkamassa 

 TH asetuksen valmistelu käynnissä 



Kansallinen lainsäädäntö

Rehulaki ja TH asetus

 lääkerehun valmistus mahdollistetaan rahtisekoittajille sekä 
tilan (ml. kalankasvatuslaitoksen) omille eläimille 

- uudet määritelmät: tilasekoittaja ja tilarehustamo

- tilasekoittajan tulee olla hyväksytty rehualan toimija

 lääkerehun valmistukseen (ml. sisämarkkinakauppaan) 
liittyvää ilmoitusvelvollisuutta harvennetaan ja 
yhdenmukaistetaan 

- tilarehustamojen osalta valmistetut lääkerehut ja käytetyt 
lääkkeet

- poikaslaitosten mahd. tuplaraportointiin mietitään 
ratkaisua 



Kansallinen lainsäädäntö

Rehulaki ja TH asetus

 käyttämättömien tai vanhentuneiden lääkerehujen 
hävittämisestä vastaa ao. jätteen haltija 

eläinten pitäjän kirjaamisvaatimukset 

- elintarviketuotantoeläinten EU:n 
eläinlääkeasetuksesta ja tarpeen mukaan TH 
asetuksesta

- turkiseläinten eläinsuojelulaista



EU:n lääkerehuasetus (EU) 2019/4

 Lääkerehu

- sellaisenaan valmista syötettäväksi eläimille

- tasalaatuinen seos yhtä tai useampaa eläinlääkettä (tai 
välituotetta) ja rehuainetta tai rehuseosta

- käytännössä lääkerehua voi valmistaa vain myyntiluvan 
saaneesta eläinlääkkeestä (esisekoite lääkerehun 
valmistukseen) 

- vain eläinlääkärin lääkerehumääräyksellä (eläinten 
lääkitsemislaki)

- valmistus, varastointi, kuljetus ja markkinoille saattaminen 
vaatii toimijan hyväksynnän tietyin poikkeuksin 

- ennakoiva valmistus mahdollista (pl. rahtisekoittajat, 
tilasekoittamot ja tilarehustamot)



EU:n lääkerehuasetus (EU) 2019/4

Komission asetuksella vahvistetaan tiettyjen 
mikrobilääkkeiden ristikontaminaation 
enimmäispitoisuudet muussa kuin kohderehussa 
28.1.2023 mennessä

EFSAn ja EMAn arviot lääkerehuasetuksen liitteen II 
mikrobilääkkeistä (osa 1)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISS
N)1831-4732.cross-contamination

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1831-4732.cross-contamination


EU:n luomuasetus  (EU) 2018/848

 Sovelletaan 1.1.2022 alkaen

 HE 193/2021 laiksi luonnonmukaisesta 

tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta 

annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

 Annettu 21.10.; käsittely eduskunnassa 

alkamassa 



EU:n luomuasetus (EU) 2018/848

 lemmikkirehun sisällyttäminen luomuasetuksen 

soveltamisalaan

 useita hakemuksia luomuun soveltuviksi rehu- ja 

lisäaineiksi EGTOP –asiantuntijaryhmän 

käsittelyssä 

 vaikea täyttää EU:n luomutunnuksen (eurolehti) 
käytön kriteereitä

 komission ehdotusta ei vielä saatu



EU:n luomuasetus (EU) 2018/848

 Erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen sisällyttäminen 
luomuasetuksen soveltamisalaan

 Suomen ja tiettyjen muiden pohjoismaiden aloite

 luomusidosryhmien kanssa priorisoitu: laidunhalvaus, 
asidoosi, poikimahalvaus (kalsiumpropionaatti,  

kalsiumkloridi), ketoosi (propyleeniglykoli, natriumpropionaatti), 
ensirauta (rautafumaraatti) 

 valmistajien, EU:n rehujärjestöjen, viranomaisten (ja 
komission) yhteistyö tärkeää; vain yksi EGTOP-
hakemus kustakin rehu- / lisäaineesta EU laajuisesti

 erityishaasteena kantaja-aineet (ja valmistuksen 
apuaineet)



EU:n luomuasetus (EU) 2018/848

 Vesiviljely 

 Luomu 2.0 – Suomen kansallinen luomuohjelma 

vuoteen 2030

 7. Luomuvesiviljelyn käynnistäminen. 

Luomukalalle on kysyntää



EU:n TSE asetuksen 999/2001 muutos

 Komission asetus 2021/1372 Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IV 

muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kiellosta ruokkia 

muita tuotantoeläimiä kuin märehtijöitä, turkiseläimiä 

lukuun ottamatta, eläinvalkuaisella

 sikaperäisen käsitellyn valkuaisen salliminen 

siipikarjalle, siipikarjaperäisen käsitellyn valkuaisen 

salliminen sioille sekä käsitellyn hyönteisvalkuaisen 

salliminen sioille ja siipikarjalle

 Sovelletaan 7.9.2021 alkaen 



Valmisteilla olevaa EU rehulainsäädäntöä

 Rehun lisäaineasetuksen (EY) N:o 1831/2003 

kokonaisuudistus; käsittely alkaa 2022

----

 Rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 

kokonaisuudistus 




