1 (2)

TIEDOTE
Elintarviketurvallisuusosasto/Rehujaosto
Lemmikkieläinten raakaruoka

Pvm/Datum/Date

1.12.2020

Dnro/Dnr/DNo

7554/04.02.00.01/2020

Linjauksia eläinperäisten lemmikkieläinten ruokien valmistamiseen liittyen
Ruokavirastoon on tullut viime aikoina runsaasti kyselyitä eläinperäisten elintarvikeraaka-aineiden käytöstä koiranruokien valmistuksessa. Eläinperäisten koiranruokien valmistaminen on edellyttänyt eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan asetuksen (ns. sivutuoteasetus) mukaista hyväksyntää lemmikkieläinten ruokia valmistavaksi laitokseksi riippumatta siitä, ovatko raaka-aineet olleet elintarvikekelpoisia vai eivät.
Uusi linjaus lemmikkieläinten ruokien valmistamiseen elintarvikeraaka-aineista elintarvikehuoneistossa
Toimijan ei jatkossa tarvitse hakea sivutuoteasetuksen mukaista hyväksyntää lemmikkieläinten ruokia
valmistavaksi laitokseksi, jos toimija käyttää elintarvikekelpoisia raaka-aineita ja valmistaa koiranruokia
elintarvikkeiden ohella elintarvikehuoneistossa. Edellä mainitun elintarvikealan toimijan on kuitenkin
edelleenkin rekisteröidyttävä rehualan toimijaksi Ruokavirastoon ja huolehdittava, että toiminta ja valmistettavat tuotteet sekä niiden pakkausmerkinnät täyttävät rehulainsäädännön asettamat vaatimukset.
Rajaus ei koske sivutuoteraaka-aineita. Jos elintarvikehuoneisto käsittelee ja/tai vastaanottaa lainsäädännön sivutuotteeksi määrittelemiä ruhonosia koiranruoaksi, toiminta edellyttää jatkossakin elintarviketuotannosta erillisiä tiloja ja niiden hyväksymistä sivutuoteasetuksen mukaisesti. Sivutuoteasetuksen
mukaiset lemmikkieläinten ruokia valmistavat laitokset hyväksyy Ruokavirasto.
Kotikeittiössä elintarvikeraaka-aineista valmistettavat koirien kypsät rehut
Elintarvikeraaka-aineista saa kotikeittiöissä valmistaa kypsennettyjä lemmikkieläinten ruokia, kuten keksejä ja makupaloja, ilman sivutuoteasetuksen mukaista lemmikkiruokalaitoshyväksyntää. Em. toiminta
edellyttää kuitenkin rekisteröitymistä rehualan toimijaksi Ruokavirastoon. Toimijan on varmistettava,
että tuotteet täyttävät rehulainsäädännön edellytykset mm. siltä osin, että ne soveltuvat koostumukseltaan lemmikkieläinten ruokintaan ja ovat turvallisia. Tuotteissa on myös oltava rehulainsäädännön mukaiset pakkausmerkinnät.
Lemmikkieläimille tarkoitettuja raakaruokia ei voi jatkossakaan valmistaa kotikeittiössä. Raakaruokien
valmistaminen edellyttää sivutuoteasetuksen mukaista lemmikkieläinten ruokia valmistavaa laitosta tai
edellä kuvatun kaltaista tilannetta, jossa valmistava laitos on elintarvikehuoneisto.
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Entisten elintarvikkeiden käyttö lemmikkieläinten ruokintaan
Valmiiksi pakattujen entisten elintarvikkeiden vähittäismyynti lemmikkieläinten ruoaksi ei edellytä rekisteröitymistä rehualan toimijaksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa kauppa haluaa myydä päiväysvanhoja elintarvikkeita koiranruoaksi. Tällöin vastuu entisen elintarvikkeen rehukelpoisuudesta on
vähittäismyyjällä eli kaupalla. Kaupan on myytävä tai pakastettava entinen elintarvike viimeistään viimeistä myyntipäivää seuraavana päivänä. Kaupan on merkittävä pakkaukset niin, että kuluttajalle on
täysin selvää, että kyseessä ei enää ole elintarvike. Kaupan on myös merkittävä, mille eläinlajille tuote
on tarkoitettu ja otettava huomioon, että kaikki tuotteet eivät sovellu kaikkien lemmikkieläinten ruokintaan. Tuotteeseen on merkittävä myös käyttöaika ja säilytys tai esimerkiksi pakastuspäivä. Pilaantuneet
entiset elintarvikkeet eivät ole rehukelpoisia.
Rehulainsäädäntö säätelee lemmikkieläinten ruokien laatua ja merkintöjä sekä niiden valmistusta, mutta
ei ruokintaa. Lemmikkieläimen ruokinnasta on vastuussa sen omistaja.
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