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SALLI- hanke

- Rehualan alkutuotannon toimijoille 

sähköinen rekisteri

- Toukon jatkokehitys Rehualan toimijoille

- Mobiilirehu- sähköinen NO-pöytäkirja



1) Alkutuotannon toimijat

• sähköistää rehualan alkutuotantorekisteri

• päästä pois F-lomakkeesta, joita tulee n. 1000 vuodessa ja exceleistä, 
paperisesta rekisteröitymisestä

• sähköistää myös alkutuotannon toimijoiden TSE/ ja 
sivutuoterekisteröitymiset (lomakkeet I ja J) 

• Tavoitteena on, että manuaalinen työ molemmissa päissä jää minimiin→
sähköisesti täytettävä lomake ohjaa käyttöä niin, että tiedot menevät oikein 
kerralla

• Rehualan alkutuotannon toimija/viljelijä näkisi omat tietonsa sekä mihin on 
rekisteröitynyt

• parantaa Ruokaviraston netissä julkaisemaa listaa rekisteröidyistä 
toimijoista (nyt pdf-listat)→ hakulistaus 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/rehut-viljelijat-ja-
kotielaintuottajat/rekisteroityneet-rehualan-alkutuotannon-toimijat/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/rehut-viljelijat-ja-kotielaintuottajat/rekisteroityneet-rehualan-alkutuotannon-toimijat/


2) Touko- palvelun jatkokehitys

• Touko on ollut käytössä v. 2019, sähköinen palveluportaali Rehualan 
toimijoille:

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

• Käyttöönotto on helpottunut, Suomi.fi käyttöönoton haasteet on ratkottu 
(itseään ei tarvitse enää ”valtuuttaa”)

• Käyttöönottoon kannustetaan vahvasti, myös kaikki uudet ☺

• Tehdä Toukosta ensisijainen asiointikanava ja tämän kautta pystyä 
toimittamaan enemmän lakisääteisistä ilmoituksista

• Toukossa näkyvillä kaikki valmistuneet valvonnan päätökset 
(analyysitulokset rehunäytteistä, päätökset ym.)

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


2) Touko-palvelun jatkokehitys

• Tällä hetkellä rekisteröitymisen rehualan toimijaksi voi tehdä Touko-portaalin 
kautta, myös muutosilmoitukset ja lopettamiset →mutta mahdolliset 
hyväksynnät tulee tehdä paperisen lomakkeen avulla erikseen

• Tarkoitus saada hyväksyntälomakkeet ja liitteiden toimitus Toukon kautta

• Rehualan toimijoiden hyväksyminen 

→ rehuhygienia-hyväksyntä (C-lomake)

→ lääkerehujen valmistus ja jälleenmyynti (G-lomake)

→ käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö rehun valmistuksessa (E-lomake)

• sujuvoittaa toimijan suuntaan palvelua, kun oleelliset, rehualan toimintaan 
liittyvät lomakkeet /hakemukset voi toimittaa saman asiointikanavan kautta



2) Touko- palvelun jatkokehitys

• Toteuttaa kuulemis- menettely Toukoon

→ Päätökset ym. nyt jo näkyvissä Toukossa, mutta tavoite saada myös 
kuulemismenettely Toukoon eli vastineen anto tapahtuisi sähköisesti 
Toukossa

• Vuosi-ilmoitukset Toukon kautta palautettavaksi (tavoite)
• Ilmoituksen täyttö ja lähetys sähköisesti Toukon kautta

• Tarkoitus yksinkertaistaa ja helpottaa esim. esitäytettynä osa tiedoista 
edellisen vuoden tietojen perusteella

• Tiedon oikeellisuus 

• Helpottaa viranomaiskäsittelyä - manuaalinen tiedon siirto



3) mobiilirehu

• Tarkoitus sähköistää viranomaisnäytteenoton näytteenottopöytäkirja

• Rehu- sekä lannoite valtuutetut tarkastajat sekä ELY- tarkastajat kirjaisivat 
näytteenottotiedot mobiilisovellukseen, josta NO-tiedot sitten siirtyvät 
sähköisesti purun kautta Ruokaviraston Elmo-järjestelmään

• Paperikopiosta pois, toimijalle kuittaus sähköpostiin 
näytteenottotapahtumasta ja kooste näytteenottotiedoista

• Hyödynnetään samaa digiratkaisua, kun jo olemassa oleva mobiilisiemen-
sovellus



SALLI- hanke aikajanana- tavoite

Digi-hanke v.2022 v.2023 v.2024

Rehualan 
alkutuotanto 
rekisteri

Kehitystyö käyttöönotto

Toukon
jatkokehitys: 
hyväksyntähakemu
kset, vuosi-ilmoitus

kehitystyö kehitystyö käyttöönotto

”Mobiilirehu” eli 
sähköinen NO-
pöytäkirja

kehitystyö kehitystyö Käyttöönotto



Qlik Sense- raportointityökalu
Analyysitulokset

Tarkastusten tulokset

Toimijaluettelo



Qlik Sense raportointityökalu
1) Analyysitulosten 
yhteenvetojen/tulosten saaminen Qlick
Sense työkalun kautta 
→valvonnan tulokset  eli analyysitulokset, 

valvontaraportit 

→Valmistelutyö 2021- 22

2) Tarkastusten (tarkastuskäynnit, 
päätöksen toimenpiteet ja 
kehitysehdotukset) 
yhteenvetojen/tulosten saaminen Qlick
Sensen kautta 

→ Tähän siirrytään, kun yllä oleva on valmis

→Valmistelutyö 2022- 23 vuotena

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

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/tilastot-ja-raportit/


Qlik Sense raportointityökalu

3) Toimijaluettelo nettiin tämän työkalun avulla- rekisteröidyt ja hyväksytyt 
toimijat: hakutoiminnot, yhteenvedot vrs. Pdf-listaus

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

4) Nettisivuille hakukone, jolla valvonnan tuloksia tarkastella, jollain 
aikajanalla (v.-23 v. - 24..)

• Avointieto.ruokavirasto.fi portaali jo: Elintarvike, Eläin ja kasvi

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




KIITOS!




