
 Esittelijä Anna-Kaisa Airaksinen Sivu/sivut 1/3 
Hyväksyjä Sinikka Marmo Ohje/versio 12816/3 
  Käyttöönotto 20.2.2020 

Kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikkö/Rehujaosto 

Luonnonlinnuille tarkoitettuja maapähkinöitä ja auringonkukansiemeniä koskevat vaatimukset 
 

Luonnonlinnuille tarkoitettuja maapähkinöitä ja auringonkukansiemeniä 
koskevat vaatimukset 

 
1 Laatuvaatimukset 

 

Suomen markkinoilla olevat luonnonlintujen ruokintaan tarkoitetut maapähkinät tai 
auringonkukansiemenet eivät saa sisältää salmonellaa, eläviä tuhohyönteisiä eikä 
hukkakauraa (Avena fatua). Kasvitieteellisen puhtauden on oltava vähintään 95 %. Tuote ei 
saa sisältää tiettyjä rikkakasvien siemeniä tai aflatoksiineja enempää kuin EU:n haitallisten 
aineiden asetukset sallivat. Suurin sallittu pitoisuus aflatoksiini B1:lle on 0,02 mg/kg (12% 
kosteus). Rehun tuoja on vastaa markkinoille saattamansa rehun laadusta. 
 
Suomeen tuotavien maahantuonti- ja sisämarkkinaerien mukaan suositellaan liitettäväksi 
salmonellaa, eläviä tuhohyönteisiä ja hukkakauraa koskevat sertifikaatit. Maahantuoja tai 
sisämarkkinatuoja voi sopia sertifioidusta näytteenotosta ja akkreditoiduista analyyseistä 
tavaran toimittajan kanssa tai tutkituttaa itse tuotteet ennen markkinoille saattamista. 
 

2 Merkintävaatimukset 
 

Suomen markkinoilla oleviin rehuihin liittyvät merkinnät tulee esittää suomen ja ruotsin 
kielellä. Merkinnät on painettava tai kiinnitettävä pakkaukseen tai liitettävä rehun mukana 
seuraaviin asiakirjoihin. 
 
Pakolliset merkintätiedot voidaan antaa irtorehun ostajalle myyntipisteessä esillä olevassa 
asiakirjassa. 
 
Pakollisia tietoja ovat rehun tyyppi, rehun nimi, nettomäärä, merkinnöistä vastaavan 
EU:ssa sijaitsevan toimijan nimi ja osoite sekä erätunnistetiedot. 
 
AURINGONKUKANSIEMENIÄ/SOLROSFRÖN 
Rehuaine / Foderämne 
 

Luonnonlintujen talviruokintaan/För utfodring av naturfåglar* 
 

Eränumero / Partienumret: LOT 56 
Nettopaino/nettovikt 25 kg 
 

Tuontisiemen Oy, Bulgariankatu 10, Rauma 
* Vapaaehtoinen tieto 
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3 Maahantuonnin ennakkoilmoitusvelvollisuus 
 

EU:n ulkopuolelta tulevien auringonkukka- tai maapähkinärehuerien saapumisesta 
Suomeen on tehtävä ennakkoilmoitus Ruokaviraston rehuvalvontaan vähintään yksi 
työpäivä ennen erän saapumista. Ennakkoilmoitus lähetetään sähköpostiin 
rehutuonti@ruokavirasto.fi. 
 
Mikäli maapähkinät tuodaan maista, jotka kuuluvat tiettyjen rehujen ja elintarvikkeiden 
tuontivalvonnan tehostamista koskevan Komission asetuksen (EU) 2019/1793 piiriin, erien 
saapumisesta tulee ilmoittaa Traces NT -järjestelmään lomakkeella CHEDD (Common 
Health Entry Document). Nämä erät voi tuoda Suomeen vain Helsingin sataman tai 
lentokentän rajatarkastusasemien kautta. 
 
Ennakkoilmoituksen perusteella Ruokavirasto ottaa kantaa näytteenottoon etukäteen, 
jolloin Tullin ei tarvitse tullauksen yhteydessä erikseen varmistaa asiaa Ruokavirastosta. 
Ruokaviraston kanta kirjataan ennakkoilmoituslomakkeelle tai tuloasiakirjaan eli CHED-
lomakkeelle, joka palautetaan toimijalle liitettäväksi tuontiasiakirjoihin. 
 

4 Valvonta 
 

Ruokavirasto valvoo maapähkinöiden ja auringonkukan siementen tuontia tarkastamalla 
rehueriin liitettyjä asiakirjoja/analyysitodistuksia ja ottamalla eristä virallisia näytteitä joko 
erän saapumisen yhteydessä tai markkinoilta. 
 
Lainsäädäntöviitteet: 
 

• Ennakkoilmoitusvelvoite: MMMa 548/2012 rehualan toiminnanharjoittamisesta 
• Hukkakauran leviämisen estäminen: Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002 
• Kasvitieteellinen puhtausvaatimus: Komission asetus (EU) N:o 68/2013 

rehuaineluettelosta 
• Haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet rehuissa: Euroopan parlamentin ja 

neuvoston haitallisista aineista eläinten rehussa annettu direktiivin 2002/32/EY 
muutoksineen 

• Merkinnät: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009 
rehujen markkinoille saattamisesta ja käytöstä 

• EU-tasolla tehostetussa valvonnassa olevat rehut ja niiden tuontivaatimukset: 
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1793. 

  

mailto:rehutuonti@ruokavirasto.fi
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/rehut-sisamarkkinakauppa/maahantuonnin-ennakkoilmoitus/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/rehut-sisamarkkinakauppa/maahantuonnin-ennakkoilmoitus/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/lainsaadanto/
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Lisätietoja: 
 

• Ylitarkastaja Anna-Kaisa Airaksinen gsm 040 827 9623, anna-
kaisa.airaksinen@ruokavirasto.fi 

• Ylitarkastaja Riitta Rannikko gsm 040 846 1153, riitta.rannikko@ruokavirasto.fi. 
 
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. 
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