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Valvonnan vaikuttavuus
• Rehuvalvonnan strategiset vaikuttavuustavoitteet: 

• Rehut ovat hyvälaatuisia, turvallisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia
• Markkinoille saatettujen rehujen koostumus vastaa tuotteista annettuja 

tietoja

• Tavoitteena, että vaatimukset täyttävien tarkastuskohteiden (analyysien) 
osuus on 99% ja että salmonellaa ei esiinny markkinoille saatetuissa 
elintarviketuotantoeläinten rehuissa



Tarkastukset

• Komissio auditoi Suomen rehuvalvontaa syksyllä 2020. Auditoinnin 
seurauksena saimme 3 suositusta:

• Tarkastuksia tehtävä jatkossa enemmän ennalta ilmoittamatta
• Toimijoiden vaaranarviointeja arvioitava perinpohjaisemmin
• Toimijoiden ottamat vastanäytteet on sinetöitävä ja tämän toteutumista on 

valvottava
• Joitakin tarkastuksia on jo tehty ennalta ilmoittamatta, mutta vuoden 2022 

valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista noin neljäsosa tullaan 
tekemään ennalta ilmoittamatta

• Valtuutetut tarkastajat, rehujaoston ylitarkastajat
• Ennalta ilmoittamattomat tarkastukset suppeampia kuin ennalta ilmoitetut



Eläinvalkuaisen käyttö 
elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa
• Isoja muutoksia voimaan 7.9. alkaen liittyen käsitellyn eläinvalkuaisen (PAP, Processed

Animal Protein) rehukäyttöön (TSE-asetuksen liitteen IV muutos)
• SikaPAP siipikarjalle, siipikarjaPAP sialle, hyönteisPAP sialle ja siipikarjalle
• Ennestään ollut jo sallittua em. valkuaisten käyttö kalanrehussa

• Ehdoton lajinsisäinen käyttökielto jatkuu, myös märehtijävalkuainen pysyy kiellettynä > 
tiukat tuotantolinjojen erilläänpitovaatimukset, ei mahdollisuutta puhdistusajoihin

• Em. valkuaisten käyttöönotto rehutehtaassa edellyttää hyväksynnän hakemista 
Ruokavirastosta

• Vaikuttaa myös analyyseihin, vrt. lajinsisäinen käyttökielto, märehtijävalkuaisen 
käyttökielto ja luokan 2&1 lihaluujauhon käyttökielto

• Ajankohtaisuutinen Ruokaviraston nettisivuilla, jossa linkki myös asiaa koskevaan 
tiedotteeseen

PAP valmistetaan luokan 3 sivutuotteista sivutuoteasetuksen mukaisessa, hyväksytyssä käsittelylaitoksessa, hyväksytyllä käsittelymenetelmällä
Asetus (EY) 999/2001, uusin konsolidoitu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R0999-20210907&from=FI

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/uutiset/elintarviketuotantoelainten-ruokintarajoitukset-muuttuvat/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R0999-20210907&from=FI


Lääkerehujen valmistaminen
• Rehulain muutos voimaan 28.1.2022, muutostarve johtuu EU:n 

lääkerehuasetuksesta (EU) 2019/4 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0004) 

• ”Vanhojen” lääkerehuvalmistajien on tehtävä 22.7.2022 mennessä 
Ruokavirastoon ilmoitus siitä, että toimija täyttää uuden lainsäädännön 
vaatimukset

• Hyväksyntänumero ja tieto hyväksynnästä laitoslistalle
• Hyväksymisvaatimus koskee jatkossa myös rahtisekoittajia ja tilasekoittajia 

(lääkerehun valmistus omalla tilalla omaan käyttöön)
• Esim. maatilat, kalanviljelylaitokset
• Hyväksyntää haetaan Ruokavirastosta
• Tarkoitus, että Ely-keskusten tarkastajia käytetään apuna kalanviljelylaitosten 

tarkastuksissa
• Lääkerehujen valmistuksen raportointivelvollisuus jatkossa vuosittain, ei 

kuukausittain

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0004


Muistutus rehuvaaratilanteista ilmoittamisesta

• Toimijoiden on ilmoitettava rehujaostolle 
(rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi) sellaisista tilanteista, joissa 
markkinoilla olevassa rehussa on havaittu vaaraa aiheuttava 
turvallisuusriski, mm. 

• Salmonella
• Haitalliset ja kielletyt aineet
• Reseptivirhe, joka voi aiheuttaa vaaraa eläinten terveydelle

mailto:rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi
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