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Ohje rehusekoittamoille ja muille toimijoille, kuten välittäjille, 
koskien eläimistä saatavien luokkaan 2 kuuluvien 
sivutuotteiden tuontia turkiseläinten ruokintaan Suomeen EU-
maista, Norjasta ja Sveitsistä 
 
 
1.  Tuonnissa noudatettavat vaatimukset  
 

Turkiseläinten rehuksi tarkoitettujen 2 luokan sivutuotteiden tuonnissa tulee 
noudattaa muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 1069/2009 (sivutuoteasetus) sekä 
Komission asetuksen (EU) n:o 142/2011 (toimeenpanoasetus) säännöksiä. 
Sivutuoteasetus muutoksineen on saatavissa internetistä osoitteesta: 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/lainsaadanto.html (kohta H 26 ja 26a ).  
 
Turkiseläinten rehuksi tarkoitettujen sivutuotteiden tuonnissa on noudatettava 
seuraavia vaatimuksia: 
 
1) Tuotteet tulee olla valmistettu sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyssä tai 

rekisteröidyssä ja valvotussa laitoksessa tai hyväksytyssä teurastamossa. 
Lähettävän laitoksen tulee olla myös rekisteröity rehualan toimija lähtömaassaan. 

2) Tuotteet on käsiteltävä ja kuljetettava siten, että ihmisten ja eläinten terveydelle 
aiheutuvat riskit voidaan torjua. 

3) Tuotteet on kuljetettava ja tunnistemerkittävä sivutuoteasetuksen mukaisesti. 
4) Tuotteet on kuljetettava suoraan hyväksyttyyn tai rekisteröityyn 

määräpaikkalaitokseen. 
5) Tuotteiden mukana tulee olla kaupallinen asiakirja. Kaupallisesta asiakirjasta on 

ilmettävä sekä lähettävän että vastaanottavan laitoksen hyväksyntänumero. 
Kaupallinen asiakirja on laadittava vähintään kolmena kappaleena. 
Alkuperäiskappaleen on oltava lähetyksen mukana lopulliseen määräpaikkaan 
asti ja vastaanottajan on säilytettävä se itsellään. Tuottajan ja kuljetuksesta 
vastaavan on kummankin säilytettävä itsellään yksi jäljennös. Kaupalliset 
asiakirjat on säilytettävä vähintään kaksi vuotta ja esitettävä pyynnöstä 
viranomaisille. TRACES-järjestelmästä löytyy myös kaupallisen asiakirjan 
moduuli, jota toimijat voivat käyttää. 

 
2. Lähtömaan toimijan lupahakemus  

 
Lähettävän maan toimijan on jätettävä Eviralle lupahakemus ennen sivutuotteen 
lähettämistä Suomeen. Toimijan on myös ilmoitettava asiasta alkuperämaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Eviran on toimijan lupahakemuksen perusteella 
tehtävä 20 päivän kuluessa päätös kiellosta, hyväksymisestä tai hyväksymisestä 
tietyillä ehdoilla (esim. 1. käsittelymenetelmän käyttö). Käytettävä lupahakemusmalli 
löytyy toimeenpanoasetuksesta 142/2011, liite XVI, luku III. Viimeisin muutos 
lupahakemusmallista löytyy komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 
1097/2012. Lupahakemuksen voi lähettää Eviraan sähköpostiosoitteeseen 
abp@evira.fi . 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/lainsaadanto.html
mailto:abp@evira.fi
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Asiasta säädetään sivutuoteasetuksessa 1069/2009 48 artiklassa ja MMM:n laissa 
eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015. 

 
3. Traces-järjestelmän käyttö  
 

Lähettäjämaan toimija tai toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa lähetettävän 
erän, on ilmoitettava TRACES-järjestelmällä jokaisesta vientierästä ennen sen 
lähettämistä Suomeen. TRACES-järjestelmässä ilmoituksena tulee käyttää 
kaupallisen asiakirjan mallia sivutuotteille. Määräpaikan toimivaltaisen viranomaisen 
on ilmoitettava TRACES-järjestelmällä alkuperäpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle 
kunkin lähetyksen saapumisesta. Suomessa määränpäälaitosta valvovan 
virkaeläinlääkärin on tarkastettava jokainen lähetys ja raportoitava tarkastustulos 
TRACES-järjestelmään heti tarkastuksen suorittamisen jälkeen. Tällöin 
alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa tiedon lähetyksen 
saapumisesta määräjäsenvaltioon. Lisätietoa TRACES-järjestelmästä ja ohjelman 
käytöstä on elintarviketurvallisuusviraston internet sivuilla osoitteessa:  
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/traces/ 
 
Asiasta säädetään sivutuoteasetuksessa 1069/2009 48 artiklassa. 

 
4. Kirjanpito 
 

Tuojan on pidettävä kirjaa kaikista vastaanottamistaan tuontilähetyksistä ja niihin 
liittyvistä kaupallisista asiakirjoista tai terveystodistuksista sekä jos tuoja on 
luovuttanut tuotteita eteenpäin mahdollisista seuraavista vastaanottajista. Tiedot on 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä. 
 
Asiasta säädetään sivutuoteasetuksessa 1069/2009 22 artiklassa. 
 

5. Tuotujen tuotteiden luovuttaminen  
 
Käsiteltyjä eläinperäisiä sivutuotteita saa toimittaa rehuksi vain rehuhygienia-
asetuksen mukaisesti rekisteröidylle rehualan toimijalle ja sivutuoteasetuksen 
mukaisesti hyväksyttyyn tai rekisteröityyn varastointilaitokseen, käyttäjälle tai 
loppukäyttäjälle. Käyttäjä on esimerkiksi sekoittamo ja loppukäyttäjä tilarehustamo. 
Teurastuksen sivutuotteita ja kalaperäistä ainesta saa luovuttaa vain 
sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyille tai rekisteröidyille laitoksille, jotka ovat 
myös rekisteröityneitä rehualan toimijoita. 
 
Asiasta säädetään rehuhygienia-asetuksessa 183/2005 5 artiklassa kohta 6 ja 
sivutuoteasetuksessa 23 ja 24 artikloissa. 

 
Ajan tasalla oleva kansallinen lainsäädäntö löytyy internetosoitteesta: 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/lainsaadanto.html 

 
Ajan tasalla oleva EU-lainsäädäntö löytyy internetosoitteesta: 
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm 

 
Ajan tasalla oleva rehulainsäädäntö löytyy Eviran internetosoitteesta: 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/lainsaadanto/  
 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/traces/
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/lainsaadanto.html
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/lainsaadanto/
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Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja 
viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole 
oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia tai toimijoita sitovia. Viime kädessä 
lainsäädännön soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee tuomioistuin. 

 
Tässä ohjeessa on sekä suoria lainauksia lainsäädännöstä että tulkintoja 
lainsäädännön soveltamisesta. Tulkinnat lainsäädännön soveltamisesta on erotettu 
kursiivilla. Ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat Eviran näkemyksiä siitä, miten 
lainsäädäntöä tulisi soveltaa. 

 


