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Lainsäädäntömuutos (TSE-asetus 
(EY) N:o 999/2001)

• Hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen 
sallittua kalojen ja muiden 
vesiviljelyeläinten rehuissa 1.7.2017 
lähtien-ei sallittu muille 
elintarviketuotantoeläimille
- Päivitetty nettisivuille ja täydentävien 

ehtojen oppaaseen
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Jos tilan rehuissa hyönteisistä 
saatua käsiteltyä eläinvalkuaista

• hyönteisistä saatua käsiteltyä 
eläinvalkuaista sisältävät rehut pidettävä 
muiden elintarviketuotantoeläinten 
ulottumattomissa ja erillään muiden 
elintarviketuotantoeläinten rehuista

• hyönteisistä saatua käsiteltyä 
eläinvalkuaista sisältävää rehua 
rehuseosten teossa käyttävän 
vesiviljelyeläintilan rekisteröidyttävä tai 
haettava hyväksyntää Evirasta (lomake I)
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Tilalla voi olla myös eläviä 
hyönteisiä

• Hyönteisten kasvatus rehuksi tai elintarvikeketjuun, 
muuten kuin viljelijän omaan käyttöön, edellyttää 
rekisteröitymistä rehualan alkutuotannon toimijaksi

• Elävien kokonaisten hyönteisten käyttäminen muiden 
kuin märehtijöiden rehuna mahdollista

- Hyönteisten oltava turvallisia käyttää rehuna, ei 
saa olla haitallisia vaikutuksia terveydelle

- Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 
(EFSA) arvioinut 7 lajia turvallisiksi: sotilaskärpänen, 

huonekärpänen, jauhopukki, kanatunkkari, kotisirkka, trooppinen kotisirkka, 
kenttäsirkka

• Tiedote: 
https://www.evira.fi/globalassets/elaimet/rehut/tiedott
eet/tied2017/tiedote_3740_0405_2017.pdf
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Materiaalia rehuvaatimuksista
Täydentävien ehtojen opas ja muistilista
- http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-

lomakkeet/viljelija/Sivut/Taydentavien-
ehtojen-oppaat.aspx

- Päivitetty maaliskuussa 2018

Kirjaamisvaatimukset myös oppaassa
- http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-

lomakkeet/viljelija/Sivut/Maatalouden-
kirjaamisvaatimukset.aspx

- ei rehujen osalta muutoksia 2018

Evira.fi nettisivut-Rehut ja rehualan toimijat

https://www.evira.fi/elaimet/rehut/

http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Taydentavien-ehtojen-oppaat.aspx
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Sivut/Maatalouden-kirjaamisvaatimukset.aspx
https://www.evira.fi/elaimet/rehut/
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Usein kysyttyä rehuvaatimuksista 
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Rehualan alkutuotannon toimijaksi 
rekisteröityminen

• Kasvien viljely ja sadonkorjuu rehuksi, 
elintarviketuotantoeläinten ruokinta, rehun sekoitus tilan 
omaan käyttöön ilman lisäaineita tai esiseoksia (poikkeus 
säilörehun säilöntäaineiden käyttäminen alkutuotantoa)

• Myös tilalla viljellyn rehun kuljetus, varastointi ja 
yksinkertainen fyysinen käsittely tilalla, kuten viljan 
kuivaus, seulonta ja pakkaaminen, sisältyy

• Lisäksi alkutuotteiden kuljetus tuotantopaikalta 
vastaanottajalle, esim. toiselle maatilalle tai tehtaaseen

• Edellyttää rekisteröitymistä Eviraan lomakkeella F 
jäljitettävyyden takia
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Rehukirjanpitovaatimukset –
täydentävät ehdot
•Tilalta luovutetusta rehusta-rehun ostajan/vastaanottajan 
nimi ja osoite, tuotteen nimi (esimerkiksi kuivaheinä), toimitus-
päivä ja määrä.

•Tilalle hankitusta rehusta- rehun myyjän/toimittajan nimi ja 
osoite, tuotteen nimi (esimerkiksi rypsirouhe), toimituspäivä, 
määrä ja eläinryhmä, jolle rehu on syötetty.

•Tilalla tuotetuista rehuista- rehun nimi, määrä ja eläinryh-
mä, jolle rehu on syötetty.
•Rehun käytön lopettamisaika, mikäli rehun käyttöön liittyy lääk-
keen tai lisäaineen takia varoaika.

•Rehuista otettujen näytteiden tulokset.
•Kasvinsuojeluaineiden käyttö.
•Desinfiointiaineiden ja tuhoeläinmyrkkyjen käyttö rehu-
jen käsittely- ja varastointitiloissa tai ruokinta-astioiden ja rehu-
jen kuljetus-, siirto- tai punnitusvälineiden käsittelyssä.
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Rehuvarastojen tunnisteiden 
merkitseminen rehukirjanpitoon
• Ei täydentävien ehtojen vaatimus, kansallista 

lainsäädäntöä
- rehun takaisinveto ja hävittämi-

nen kohdennetusti mahdollista 
vaaratilanteessa

• Rehuvaraston tunnisteen muoto on vapaa ja 
rehuvaraston merkinnän voi tehdä itse, kunhan 
rehujen säilytyspaikat ovat yksilöitävissä ja 
erotettavissa toisistaan.

• Esim. laskulla, lohkokortissa tai rahtikirjalla
• Ei tarkoita, että kaikki 

tarvitsee numeroida
- esim. säilörehupaaleista riittää 
tieto, minne erä on varastoitu
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Rehukirjanpidosta

• Kirjanpidon tarkoitus on
mahdollistaa rehun jäljitettävyys, esim. eläinten 
sairastuessa, reklamaatiotapauksessa
• Riittää, että tieto on kertaalleen kirjattu
eli moninkertaista kirjanpitoa ei tilalla rehuista 
tarvitse olla
• Rehun osto/myyntikuitit (verokirjanpito), lohko-
kortit, luomutilan tuotevirtakirjanpito, lääkityskir-
janpito, rehunäytteiden tutkimustodistukset ja/tai 
rahtikirjat (esim. rehuvaraston tunniste)
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Rehujen turvallisuus ja hygienia

• Esim. jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluai-
neet, biosidit, siemenet, lannoitteet ja lääkere-
hut on varastoitava ja käsiteltävä asianmukaises-
ti rehuista ja eläinten pitopaikoista erillään-
täydentävien ehtojen vaatimus

• Tuotannon kaikissa vaiheissa on huolehdittava 
siitä, että rehut suojataan (esim. varastointi-
olosuhteet, tuhoeläintorjunta, säännöllinen 
puhdistaminen) mahdollisilta saastumista ja pi-
laantumista aiheuttavilta tekijöiltä - Suomessa 
rehuissa ei saa olla salmonellaa


