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Lemmikkieläinten raakana myytävien ruokien enterobakteerirajat ja merkintävaatimukset ovat 
muuttuneet 
 
Sivutuoteasetuksen (EY) 1069/2009 toimeenpanoasetusta (EU) 142/2011 on muutettu. Muutoksista 
annettu asetus koskee mm. lemmikkieläinten raakaruokia. Linkki asetusmuutokseen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0762&from=FI 
 
Raa’an lemmikkieläinten ruoan enterobakteerirajat 
 
Raakana myytävässä lemmikkieläinten ruoassa esiintyville enterobakteereille määritelty raja-arvo 
muuttuu prosessin hygieniaa koskevaksi vaatimukseksi. Prosessin hygieniaa koskevalla vaatimuksella 
tarkoitetaan ”vaatimusta, jolla osoitetaan tuotantoprosessin hyväksyttävä toimivuus. Tällaista vaati-
musta ei sovelleta markkinoille saatettuihin tuotteisiin. Siinä asetetaan viitteellinen kontaminaatio-
arvo, jonka ylittyessä vaaditaan korjaavia toimia, jotta prosessin hygieniataso säilyy rehun yleisten 
turvallisuusvaatimusten mukaisena.” 
 
Enterobakteerien raja-arvo lemmikkieläinten raakaruoassa on jatkossa seuraava:  
 
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 500 pmy/g, M = 5 000 pmy/g, jossa  
 
n = testattavien näytteiden määrä;  
m = bakteerimäärän raja-arvo; tulosta on pidettävä hyväksyttävänä, mikäli bakteerimäärä kaikissa 
näyt-teissä on enintään m;  
M = bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, mikäli bakteerien lukumäärä 
yhdessä tai useammassa näytteessä on vähintään M; ja  
c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n välillä ja näy-
tettä on silti pidettävä hyväksyttävänä, mikäli muiden näytteiden bakteerimäärät ovat enintään m. 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että aikaisempaa tiukkaa, markkinoilla oleviin raakaruokiin liittyvää en-
terobakteerirajaa ei enää ole, vaan vaatimus on vaihdettu prosessin hygieniaa koskevaksi kriteeriksi. 
Tästä huolimatta lemmikkieläinten raakaruokien valmistajien on edelleen tutkittava enterobaktee-
reita osana omavalvontaansa näytteenottosuunnitelmansa mukaisesti ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, 
jos lainsäädännön raja-arvot ylittyvät. Jos toimija havaitsee omavalvontanäytteenotossa raja-arvojen 
ylityksiä, hänen on ilmoitettava niistä Ruokaviraston rehuvalvonnalle osoitteeseen  
rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi. Sähköpostin liitteeksi tulee laittaa tutkimustodistukset ja sähkö-
postiin kirjoittaa korjaavat toimenpiteet, jotka toimija on tutkimustulosten johdosta toteuttanut. Jos 
Ruokavirasto ei katso toimenpiteitä riittäviksi, se voi vaatia toimijalta lisätoimenpiteitä.  
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Raakana myytävän lemmikkieläinten ruoan pakkausmerkinnät 
 
Raa’an lemmikkieläinten ruoan pakkauksiin on lisättävä seuraava teksti, joka korvaa aikaisemmin 
edellytetyn ”Ainoastaan lemmikkieläinten ruoaksi” tekstin: ”Käytä ainoastaan lemmikkieläinten ruo-
aksi. Pidä erillään elintarvikkeista. Pese kädet ja puhdista työkalut, välineet ja pinnat tämän tuot-
teen käsittelyn jälkeen”. 
 
Yksipuolinen ravinto voi aiheuttaa haittaa lemmikkieläimille 
 
Ruokavirasto suosittelee kotimaisia lemmikkieläinten ruokien valmistajia huomioimaan pakkausmer-
kinnöissään ja markkinoinnissaan, että yksipuolinen ravinto voi aiheuttaa lemmikkieläimille haittaa. 
Rehuaineilla ja täydennysrehuilla ei voida korvata koko ruokavaliota. Rehuaineella tarkoitetaan 
yleensä yhdestä raaka-aineesta tai raaka-aineryhmästä valmistettuja tuotteita. Täydennysrehulla tar-
koitetaan rehuseosta, joka on riittävä päiväannokseksi vain, jos sitä käytetään yhdessä muiden rehu-
jen kanssa. Täysrehu on rehuseos, joka on koostumuksensa perusteella riittävä päiväannokseksi. 
Käyttöohje on pakollinen merkintä täydennys- ja täysrehujen pakkausmerkinnöissä, mutta vapaaeh-
toisesti sen voi merkitä myös rehuaineiden pakkausmerkintöihin. 
 
Ruokaviraston tietoon on tullut epäilys, jonka mukaan koira on saanut raakaruoasta liikaa kilpirau-
hashormonia eli tyroksiinia. Vastaavasti ulkomaisista kanafileherkuista tehtyjen tutkimusten yhtey-
dessä nousi esiin epäilys, että niitä on saatettu käyttää liian suurena osana eläinten ruokavaliota, 
mikä on voinut aiheuttaa eläimille terveyshaittaa. 
 


