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Varmistakaa rehun esiseoksissa käytettyjen lisäaineiden jäljitettävyys 
 
Jäljitettävyys on oleellista rehujen turvallisuuden kannalta. Rehualan toimijat vastaavat siitä, että re-
hujen jäljitettävyys toimii yksi askel taaksepäin ja yksi eteenpäin -periaatteella. 
 
Rehun valmistuksessa käytettävien valmiiden esiseosten sisältämien rehun lisäaineiden osalta on tär-
keää, että jäljitettävyys on kunnossa. Ruokavirasto pyytää toimijoita varmistamaan, että myös esi-
seoksissa käytetyt rehun lisäaineet ovat jäljitettävissä, eli hyväksyntä on olemassa ja alkuperä on tie-
dossa joko lisäaineen tai esiseoksen osalta. Kiinnittäkää huomiota erityisesti fermentaatiolla tuotettu-
jen lisäaineiden, esim. vitamiinien ja entsyymien jäljitettävyyden varmistamiseen. Esiseoksen toimit-
tajalta voi tarvittaessa pyytää näitä tietoja esiseoksessa käytetyistä lisäaineista; lisäaineen valmistajan 
nimen, sen tunnistenumeron ja/tai funktionaalisen ryhmän osalta, mikäli tietoja ei ole muuten saata-
vissa. Rehujaosto tulee valvomaan asiaa tarkastuskäynneillä. Yksittäisen lisäaineen tiedot voi tarkistaa 
komission ylläpitämästä lisäainerekisteristä. 
 
Lisäaineiden hyväksyntä 
 
Hyväksytyt rehun lisäaineet löytyvät Komission ylläpitämästä lisäainerekisteristä, jota päivitetään jat-
kuvasti; https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/rehun-
lisaaineet/rehun-lisaaineiden-rekisteri/  
 
Ainoastaan hyväksyttyjä rehun lisäaineita saa saattaa markkinoille ja käyttää eläinten ruokinnassa. 
Rekisterissä on kunkin lisäaineen kohdalla linkki hyväksyntäasetukseen, jonka liitteissä (joka löytyy 
sarakkeesta ’Reference in OJ’) on tarkemmin esitetty hyväksynnän edellytykset mm. lisäaineen ku-
vaus, kemiallinen kaava, hyväksynnän haltija, eläinlajit ja -kategoriat, käyttömäärät ja muut määräyk-
set samoin kuin hyväksynnän viimeinen voimassaolopäivämäärä. 
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Kuvakaappaus Komission lisäainerekisteristä 
’Reference in OJ’ sarakkeen likistä pääsee tarkastamaan lisäaineen edellytykset. 

 
 
 
Lisätietoja 
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/rehun-li-
saaineet/ 
rehukyselyt@ruokavirasto.fi 
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