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Muutokset vaatimuksissa 2014 jälkeen

• Biosidien käyttökirjanpidon 
säilytysvaatimus 3 vuotta
- yhteneväinen elintarvikepuolen kanssa

- päivitetty ohjeisiin 2016

• Hyönteisistä saatu käsitelty eläinvalkuainen 
sallittua vesiviljelyeläinten rehuissa 
1.7.2017
- päivitetään täydentävien ehtojen oppaaseen 
2018
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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

- vuoden 2018 versiot maaliskuussa

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

lomakkeet/viljelija/Sivut/Maatalouden-
kirjaamisvaatimukset.aspx

- ei rehujen osalta muutoksia 2018

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


Muistettavia
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Rehun määritelmä

Eläinten ruokintaan suun kautta tarkoitettuja 
aineita ja tuotteita

- Rehuaineet (mm. viljat, kuivaheinä, säilörehu, 
laidunnurmi, palko- ja öljykasvien siemenet)
- Erilaiset rehuseokset (täydennysrehut, täysrehut, 
kivennäisrehut, juottorehut)
- Lisäaineet (mm. propionihappo, 
urea) 
- Lisäaineiden seokset eli esiseokset 
(esim. säilörehun säilöntäaineita)
- Lääkerehut
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Rehujen alkutuotantoa

• 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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Jos maatilalla on myös tuotantoeläimiä…

• on tilan huomioitava rehujen turvallisuus, 
esim. eläinvalkuaisen kuten lihaluujauhon 
käytön rajoitukset eläinten ruokinnassa

• kun ei kyse vain harrastustoiminnasta ja 
kotitarvekäytöstä, esim. hevosen lihaa 
toimitetaan tilan ulkopuolelle 
elintarvikeketjuun tai hyönteisiä kasvatetaan 
rehuksi myyntiin, muistettava myös rehuihin 
liittyvät kirjanpitovaatimukset ja rehujen 
hankinta rekisteröidyltä/hyväksytyltä 
rehualan toimijalta

• lisätietoja täydentävien ehtojen opas
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Rehukirjanpidosta

• Muistettava, että kirjanpidon tarkoitus on
mahdollistaa rehun jäljitettävyys, esim. eläinten 
sairastuessa, reklamaatiotapauksessa

• Riittää, että tieto on kertaalleen kirjattu
eli moninkertaista kirjanpitoa ei tilalla rehuista 
tarvitse olla
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Esimerkki kasvintuotantotilan 
rehukirjanpidosta

Ostorehut
- Ostotositteet 

(verokirjanpito)

Tilalla tuotetut rehut
- ympäristökorvauksen  

lohkokirjanpito Myydyt rehut
- Myyntitositteet (verokirjanpito)

Rehuista otettujen näytteiden tulokset
- analyysitodistukset

Biosidien käyttökirjapito
- ostotositteet tai tuholaistorjuntayrityksen raportit
(kun sisältää käytettyjen biosidien nimet, määrät ja käyttöajat

Kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito
- ympäristökorvauksen lohkokirjanpito



23.1.2018

Rehuvarastojen tunnisteiden 
merkitseminen rehukirjanpitoon
• Ei täydentävien ehtojen vaatimus, 

kansallista lainsäädäntöä
- rehun takaisinveto ja hävittämi-

nen kohdennetusti mahdollista 

vaaratilanteessa

• Tilalla itse tuotetuista rehuista 
ja ostorehuista
• Ei tarkoita, että kaikki 
tarvitsee numeroida
- esim. säilörehupaaleista riittää 
tieto, minne erä on varastoitu



17.2.2016



Kysymyksiä? Kommentteja? Epäselviä 
asioita?


