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Täyttöohjeet rehualan toimijoille 
 

Lomakkeella A rekisteröidyt rehualan toimijaksi. Luettelo rehualan toimijoista on julkaistu 
ruokavirasto.fi-sivustolla: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/rekisterit/rekey183.pdf. 
Tämä rekisteri ei sisällä rehun alkutuotantoa. 
Lomakkeella A voit hakea rekisteröinnin lisäksi sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää 
tai rekisteröintiä, jos käsittelet rehun raaka-aineena luokan 2 tai luokan 3 eläinperäisiä 
sivutuotteita. Sivutuotetoimijoista rehualan toimijoita eivät ole tilarehustamot, väliasteen 
laitokset, tekniset laitokset, biokaasu- tai kompostointilaitokset, polttolaitokset ja 
lannoitteita tai maanparannusaineita valmistavat laitokset tai eläinperäisiä sivutuotteita 
haaskakäyttöön toimittavat toimijat. 
 
Olethan tutustunut rehualan toimijan velvollisuuksiin ennen lomakkeen täyttämistä! 
 

Uusi ilmoitus vai muutosilmoitus? 
 
Yrityksen jokainen toimipaikka, joissa on rehutoimintaa, tulee rekisteröidä erikseen. 
Yrityksen nimen ja y-tunnuksen muuttuessa tee uusi rekisteröinti-ilmoitus ja ilmoita 
aiemman y-tunnuksen alaisen toiminnan loppumisesta kirjoittamalla lisätiedot-kenttään 
yrityksen aiempi nimi, Y-tunnus ja asiakasnumero sekä muutoksen ajankohta. 
 

Muutosilmoitus 
 

Kirjaa lomakkeen perustiedot kohtaan yrityksen uudet tiedot, jos perustiedoissa tapahtuu 
muutoksia. Lisätietoihin voi kirjata aiemmat rekisterissä olleet tiedot. 
Jos toiminnoissa ja tuotetyypeissä tapahtuu muutoksia, kirjaa lomakkeeseen selvyyden 
vuoksi kaikki muutoksen jälkeen voimassa olevat toiminnot ja tuotetyypit. Tarkennuksia voi 
kirjata lisätiedot-kohtaan. 
 
Asiakasnumero on muotoa T-000xxxxx. Asiakasnumeronsa voi tarkistaa rehualan 
toimijoiden rekisteristä. 

 
1. Perustiedot 
 

Yrityksen nimi: täytä siinä muodossa, kuin sen on YTJ:ssä tai kaupparekisterissä. 
 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/rekisterit/rekey183.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/valvonta/omavalvonta/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/rekisterit/rekey183.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/rehuala/rekisterit/rekey183.pdf
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Osasto/laitos: Täytä tämä kohta silloin, jos yrityksellä on useampia toimipaikkoja/laitoksia 
rehualan toimijoiden rekisterissä tai jos katsot toimipaikan yksilöivän tiedon muuten 
tarpeelliseksi. Tämä tieto lisätään rehualan toimijoiden rekisteriin yrityksen nimen perään.  
 
Osoite: täytä kohta postiosoite, jos yrityksellä vain yksi osoite 
 
Verkkolaskuosoite: täytä, jos käytössä https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html. Ei 
sähköpostiosoitteita. 

 
2. Toiminnot 
 

Lisäaineiden valmistaja: Rehun lisäaineita ovat mm. vitamiinit, hivenaineet, aminohapot, 
teknologiset lisäaineet, entsyymit, aromi- ja väriaineet ja kokkidiostaatit. Rehussa voidaan 
käyttää vain EU:ssa hyväksyttyjä lisäaineita. Huom. Täytä myös lisätietojen Valmistajat-
kohta 
 
Rehuaineen valmistaja: kasviperäiset ja eläinperäiset rehuaineet. Rehuaineet on 
tarkemmin määritelty rehuaineluetteloasetuksen C osassa.  
Elintarvikealan ja teollisuuden toimijat, joiden prosessin sivujakeita toimitetaan rehuksi 
(liha- ja kala-alan laitokset, meijerit, panimot jne.), rekisteröityvät rehuaineen valmistajiksi. 
Huom. Täytä myös lisätietojen Valmistajat-kohta 
 
Rehuseosten valmistaja: Rehuseoksiin kuuluvat täysrehut ja valkuais- ja 
kivennäistäydennysrehut sekä muut täydennysrehut. Huom. Täytä myös lisätietojen 
Valmistajat-kohta 
Huom. lisäravinteita/ravintolisiä ei rehualalla ole ollenkaan. Useimmiten näissä on kyse 
täydennysrehuista, jotka on tarkoitettu nimensä mukaisesti täydentämään eläimen 
ruokavaliota. 
 
Erityisravinnoksi tarkoitettujen rehujen valmistaja: Erityisravinnoksi tarkoitetuista 
rehuista voidaan esittää käyttötarkoituksen mukaisia väittämiä (esim. virtsakivien riskin 
vähentäminen tai stressireaktioiden lievittäminen). Rehun erityiset ravitsemukselliset 
käyttötarkoitukset hyväksytään EU:ssa, ja rehun tulee täyttää tietyt 
käyttötarkoitusluettelossa mainitut ravitsemukselliset ominaisuudet.  
Lisäksi sinun tulee rekisteröityä tapauskohtaisesti rehuseosten tai rehuaineiden 
valmistajaksi. 
 

https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/rehun-lisaaineet/rehun-lisaaineiden-rekisteri/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1017/oj?locale=fi
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj?locale=fi
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Esiseosten valmistaja: esiseoksilla (englanniksi premix) tarkoitetaan rehun lisäaineiden 
seoksia taikka yhden tai useamman rehun lisäaineen sekä kantaja-aineina käytettävien 
rehuaineiden tai veden seoksia, joita ei ole tarkoitettu välittömästi eläinten ruokintaan.  
Huom. tietyt lisäaineet (mm. A ja D vitamiinit, kupari, seleeni) tulee lisätä rehuun 
esiseoksen muodossa. Esiseosten valmistus voi edellyttää hyväksyntää käytetystä 
lisäaineesta riippuen. 
Huom. ei saa sekoittaa esiseos -rehutyyppiä ns. premix-ruokintaan, jossa on 
komponenttiruokinnan osana rehutehtaalla tilalle suunniteltu ”premix”. Tiloille 
suunnattujen ”premixien” rehutyyppi on usein täydennysrehu. Esiseos on väkevä seos, jota 
yleensä lisätään eläimen päivittäiseen annokseen max. 1 % 
 
Rehun pakkaaja: jos pakkaat mitä tahansa rehua uusiin pakkauksiin, rekisteröidy rehun 
valmistajaksi. Kts. yllä erityyppisten rehujen valmistaja -toiminnot. Täytä lisäksi lisätietoihin 
rasti kohtaan ”Rehun valmistus on ainoastaan pakkaamista”. 
 
Rahtisekoittaja: toimija, joka valmistaa rehuseoksia siirrettävällä mylly- ja 
sekoituslaitteistolla. 
 
Puhdistuskäsittelylaitos: laitos, joka puhdistaa sellaista rehua, jossa haitallisten aineiden 
enimmäispitoisuus on ylittynyt direktiivin 2002/32/EY liitteeseen 1 verrattuna (eli kyseessä 
on ns. detoksikaatiolaitos). Laitos, joka käsittelee rehua salmonellan tuhoamiseksi, ei ole 
puhdistuskäsittelylaitos. Mykotoksiini- eli hometoksiinikontaminaatiota vähentävien 
lisäaineiden (teknologisten lisäaineiden ryhmä m) käyttö ei myöskään ole tässä tarkoitettua 
puhdistuskäsittelyä. 
 
Vähittäiskauppa: rehujen myynti suoraan kuluttajille. Lemmikkieläinten vähittäiskaupan ei 
tarvitse rekisteröityä rehualan toimijaksi. 
 
Tukkukauppa: toimija, joka myy/välittää rehuja vähittäismyyntiin. Esim. vähittäiskaupan 
keskitetty hankkija, joka toimittaa tuotteita useampiin vähittäismyymälöihin. 
 
Muu markkinoille saattaja: sellainen rehualan toimija, joka ei sisälly muihin mainittuihin 
toimintoihin. Esim. rehun välittäjä/agentti tai rehun valmistuttaja. 
 
Sisämarkkinatuoja: toimija, joka tuo rehuja EU-alueelta. Lemmikkieläinten rehujen 
vähittäismyyjä voi hankkia omassa myymälässään kuluttajille suoraan myytävät 
valmisrehut sisämarkkinoilta (EU-alueelta) ilman rekisteröitymistä. Huom. Täytä myös 
lisätietojen sisämarkkinatuojat/maahantuojat/viejät-kohta 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0032
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Maahantuoja, kolmasmaaedustaja: toimija, joka tuo/välittää rehuja EU:n ulkopuolelta. 
Huom. Täytä myös lisätietojen sisämarkkinatuojat/maahantuojat/viejät-kohta  
 
Viejä: tämä toiminto koskee rehujen vientiä vain EU-alueen ulkopuolelle. Huom. Täytä 
myös lisätietojen sisämarkkinatuojat/maahantuojat/viejät-kohta 
 
Varastointiliike: yritys/toimija, joka tarjoaa varastointipalveluita muille rehualan toimijoille 
TAI muista rehualan toimijan tiloista erillään oleva varastotila tai varastointilaitos. Selvitä 
ennen rekisteröitymistä, mitä rehuja varastoidaan (irtorehu vs. pakattu rehu, kasviperäiset 
vs. eläinperäiset, kts. lomakkeen kohta tuotetyypit) 
 
Kuljetusliike: yritys/toimija, joka tarjoaa kuljetuspalveluita muille rehualan toimijoille. 
Selvitä ennen rekisteröitymistä, mitä rehuja kuljetetaan (irtorehu vs. pakattu rehu, 
kasviperäiset vs. eläinperäiset, kts. lomakkeen kohta tuotetyypit).  
Huom. Täytä myös lisätietojen kuljetusliikkeet-kohta 

 
2. Tuotetyypit 
 

E: lemmikkieläinten sekä luonnon lintujen ja muiden luonnon eläinten ruoat.  
Huom. hevoset ovat elintarviketuotantoeläimiä!  
Huom. merkitse myös tuotetyyppi G3, jos valmistat lemmikkieläinten ruokia eläinperäisistä 
sivutuotteista.  
Huom. haaskat eivät sisälly rehualan toimintaan. 
 
G2 ja G3: luokan 2 ja 3 eläinperäiset sivutuotteet, joita käytetään mm. lemmikkieläinten ja 
turkiseläinten rehujen valmistukseen ja ruokintaan. 
Huom. Sivutuotteiden luokka ilmenee esim. kaupallisista asiakirjoista ja mahdollisista 
pakkausmerkinnöistä. 
 
J: Kalajauho ja kalajauhoa sisältävät rehut; myös eläinperäinen dikalsium- ja 
trikalsiumfosfaatti, verituotteet, verijauho 
Huom. kyseisten tuotteiden käyttö elintarviketuotantoeläinten rehuissa edellyttää TSE-
asetuksen mukaista hyväksyntää 
 
Q: elintarviketuotantoeläinten rehut. Q valitaan myös tarhattujen riistaeläinten rehulle ja 
hyönteisten rehulle, jos rehulla ruokituista hyönteisistä valmistetaan elintarvikkeita tai 
rehua elintarviketuotantoeläimille.  
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Huom. Elintarviketuotantoeläimiksi määritellään myös ne eläimet, joita ei käytetä 
ihmisravinnoksi, mutta jotka kuuluvat sellaiseen eläinlajiin, jota yleensä käytetään 
yhteisössä ihmisravinnoksi. Esimerkiksi hevoset, kesäkanat ja minipossut kuuluvat siis 
elintarviketuotantoeläimiin. 
 
S: turkiseläinten rehut. Huom. tilarehustamot eivät rekisteröidy lomakkeella A 
 
Z: Lääkerehuja saa valmistaa ja saattaa markkinoille vain erikseen hyväksytty toimija ja 
lääkerehuja voidaan luovuttaa vain eläinlääkärin kirjoittaman lääkerehumääräyksen 
perusteella. 
 
Huom. myös kuljetus- ja varastointiliikkeiden sekä välittäjien tulee tuntea tuotetyypit, mitä 
heidän toimintansa koskee! 

 
3. Sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntä tai rekisteröinti 
 

Käsittelylaitos: Laitoksessa käsitellään eläinperäisiä sivutuotteita painesteriloimalla tai 
muulla käsittelymenetelmällä, jossa oleellisia parametreja ovat partikkelikoko, lämpötila, 
paine. Käsittelymenetelmät on kuvattu tarkemmin sivutuotteiden toimeenpanoasetuksen 
(EU) N:o 142/2011 liitteessä IV. Käsittelylaitos ei voi sijaita elintarvikealan laitoksen 
yhteydessä. Käsittelylaitoksen lopputuote on rehu. 
 
Lemmikkieläinten ruokia valmistava laitos: Lemmikkieläinten ruokien valmistaja, joka 
käyttää eläinperäisiä raaka-aineita pois lukien tietyt pitkälle johdetut eläinperäiset tuotteet 
(kysy tarkemmin rehuvalvonnasta). Lisätietoa lemmikkieläinten ruokia valmistavien 
laitosten vaatimuksista. 
Huom. hyväksyntävaatimuksessa poikkeus elintarvikehuoneistojen osalta  
 
Huom. Tämän lomakkeen liitteenä tulee toimittaa omavalvontasuunnitelma ja HACCP-
järjestelmä käsittelylaitosten ja lemmikkieläinten ruokia valmistavien laitosten osalta. 
Ruokavirasto tekee kyseisille laitoksille hyväksyntätarkastuksen ennen toiminnan 
aloittamista. 
 
Rehusekoittamo: Laitos, jossa valmistetaan turkiseläinten/tarhakoirien/kalansyötiksi 
kasvatettavien toukkien rehuja myyntiä, välitystä tai jakelua varten. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32011R0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32011R0142
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/rehuala/ohjeet/lemmikkielainten_ruokien_valmistaminen.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/rehuala/ohjeet/lemmikkielainten_ruokien_valmistaminen.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/elaimista-saatavien-sivutuotteiden-kaytto-elainten-ruokinnassa/koirien-ja-kissojen-ruoka/
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Keräyskeskus: muu tila kuin käsittelylaitos, jossa kerätään ja käsitellään eläinperäisiä 
sivutuotteita myyntiä, välitystä tai jakelua varten erityisiin ruokintatarkoituksiin 
(sivutuoteasetus (EY) 1069/2009 18 artiklan 1 kohta), kuten turkiseläinten ruokintaan. 
 
Huom. Sivutuoteasetuksen mukaisten laitosten kohdalla tuotetyyppeinä tulee olla valittuna 
G2 ja/tai G3. 

 
4. Asetuksen 225/2012 mukainen hyväksyntä 
 

Kohdan täyttävät vain sellaiset asetuksen 225/2012 mukaiset raakakasviöljyn jalostajat, 
rasvahappoja öljykemiallisesti valmistavat laitokset, biodieselin valmistajat ja rasvoja 
sekoittavat laitokset, jotka saattavat markkinoille rehuja. Esimerkiksi sellaiset biodieselin 
valmistajat, jotka toimittavat prosessistaan syntyneen glyseriinin rehukäyttöön tai 
rasvoja/rasvahappoja sekoittavat täydennysrehujen valmistajat.  
 
’Rasvojen sekoittamisella’ tarkoitetaan raakaöljyjen, puhdistettujen öljyjen, eläinrasvojen, 
elintarviketeollisuudesta saatujen öljyjen ja/tai niistä saatujen tuotteiden sekoittamista 
tarkoituksena tuottaa sekoiteöljyä tai -rasvaa, lukuun ottamatta pelkkää perättäisten erien 
varastointia.  

 
5. Lisätietoja 
 

Lisätietoihin voi kirjoittaa lyhyesti vapaamuotoisen kuvauksen aiotusta rehualan 
toiminnasta. Lisätietoja voi antaa myös esim. toiminnan kausiluonteisuudesta, 
rahtivalmistuksesta/valmistuttamisesta tai tärkeimmistä asiakkaista. 
 
Etämyynti: verkkokaupan osoite, jos sellainen liittyy rehualan toimintaan 
 
Laadunohjausjärjestelmä: Täytä, jos laadunohjausjärjestelmä käytössä. Ei ole pakollinen 
rehualan toimijoille. Jos käytössä on laadunohjausjärjestelmä, jota ei ole nimeltä mainittu 
kohdassa 5, ilmoita ko. järjestelmän nimi kohdassa muu. Rehuhygienia-asetuksen 
tarkoittamat yhteisön ohjeet on julkaistu https://ec.europa.eu/food/safety/animal-
feed/feed-hygiene/guides-good-practice_en ja Ruokaviraston arvioimat kansalliset hyvän 
käytännön ohjeet on lueteltu 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-
vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-
kaytannon-ohjeet/. 
 

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/guides-good-practice_en
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/guides-good-practice_en
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-kaytannon-ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-kaytannon-ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/omavalvonta/hyvan-kaytannon-ohjeet/ruokaviraston-arvioimat-hyvan-kaytannon-ohjeet/
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Tiettyjä toimijoita koskevat lisätiedot:  
Ilmoita pyydetyt tiedot mahdollisimman tarkasti. Ruokavirasto käyttää tietoja 
riskiperusteisen näytteenotto- ja laitosvalvontasuunnitelman pohjana. 
  

6. Lomakkeen palautus 
 

Lomaketta ei tarvitse välttämättä allekirjoittaa vaan nimenselvennys riittää. Tällöin 
sähköpostista tulee käydä selkeästi ilmi, että lähettäjänä on sama yritys, jolle rekisteröintiä 
haetaan. Postitse palautettu lomake tulee allekirjoittaa.  
 
 

Lisätietoja: rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi 


	Täyttöohjeet rehualan toimijoille

