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Rehujen alkutuotannon valvonta 2020 
 

Ruokavirasto varmistaa rehujen laatua valvomalla maahantuotuja, kotimaassa valmis-
tettuja ja markkinoilla olevia rehuja sekä tarkastamalla rehualan toimijoiden toimintaa. 
Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rehut ovat turvallisia, jäljitettävissä ja ne 
täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Rehujen turvallisuudesta vastaavat rehualan toi-
mijat, mukaan lukien viljelijät. Rehujen jäljitettävyys on tarpeen, jotta rehuja voidaan 
mahdollisessa vaaratilanteessa, esimerkiksi salmonellatartunta, vetää kohdennetusti 
pois markkinoilta. Rehuketjua valvotaan vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman 
mukaisesti. 
 
Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat myös kaikkia rehualan alkutuotannon toimi-
joita eli kasveja rehuksi viljeleviä, tilarehuseoksia valmistavia ja elintarviketuotan-
toeläimiä ruokkivia tiloja. Maatilojen rehuvalvonta on osa maataloustukiin liittyvää niin 
sanottua täydentävien ehtojen valvontaa. Täydentävien ehtojen vaatimusten noudatta-
minen on useimpien maataloustukien maksamisen ehtona. Ruokavirasto tekee maatilo-
jen rehuvalvonnassa yhteistyötä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-kes-
kukset) kanssa. Koronaviruspandemian vuoksi tarkastajat valvovat rehujen osalta v. 
2020 noin 0,5 % maataloustukia hakeneista eläin- ja kasvitiloista. 
 
Rehujen alkutuotannon valvontakohteet liittyvät rehujen turvallisuuteen ja jäljitettävyy-
teen: 

• kielletyn eläinvalkuaisen käyttö ruokinnassa 

• kullekin eläinlajille soveltuvan eläinvalkuaista sisältävän rehun käytön varmistami-
nen 

• rehujen varastointi 

• rehukirjanpito 

• kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käyttökirjanpito 

• rehujen hankinta rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan toimijalta 
 
ELY-tarkastajalla on oikeus valvontaa varten ottaa maksutta tarpeellisia rehunäytteitä 
tilalta. Esimerkiksi ruokinnassa kielletyn eläinvalkuaisen käyttö valvotaan analysoimalla 
rehunäyte. Ruokavirastossa tutkitaan mikroskooppisella menetelmällä, sisältääkö rehu-
näyte lihaluu-, veri-, hyönteis- tai kalajauhoa. Analyysin yhteydessä todetaan myös mah-
dolliset muut visuaaliset poikkeamat rehussa, kuten elävät tuhohyönteiset, torajyvät ja 
hukkakaura, jotka eivät johda täydentävien ehtojen laiminlyönteihin vaan rehulain mu-
kaisiin toimenpiteisiin. Ruokavirasto voi käyttää rehunäytettä myös muuhun lakisäätei-
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seen valvontaan pistokoeluontoisesti, kuten mykotoksiinien, dioksiinien tai kasvinsuoje-
luainejäämien tutkimiseen. ELY-tarkastajat ottavat myös säilörehunäytteitä kansallista 
seleeniseurantaa varten. 
 
Ruokavirasto lähettää viljelijälle otetun näytteen tutkimustodistuksen ja päätöksen sekä 
kopion myös ’rehualan alkutuotannon toimijan valvonta’ -lomakkeesta, johon Ruokavi-
rasto on tehnyt näytteen tulokseen liittyvät ja muut tarvittavat merkinnät. Lisäksi Ruo-
kavirasto postittaa valitusosoituksen rehun analyysituloksesta, mikäli Ruokavirasto mää-
rää toimenpiteitä tilalle rehunäytteen tuloksen perusteella. Jos olet tyytymätön Ruoka-
viraston antamaan päätökseen, valita päätöksestä viipymättä. ELY-tarkastaja kertoo tar-
kastuksessa tehdyt havainnot, pöytäkirjan sisällön sekä menettelyn pöytäkirjan toimitta-
misessa ja allekirjoittamisessa. Mikäli et hyväksy havaintoja, anna lisäselvityksiä niistä 
kohdista, joista olet eri mieltä. Allekirjoittaminen ei poista viljelijän oikeutta antaa lisä-
selvityksiä valvontaan. 
 
Rehuvalvonta perustuu pääasiassa rehulakiin 86/2008, yleiseen elintarvikeasetukseen 
(EY) N:o 178/2002, rehuhygienia-asetukseen (EY) N:o 183/2005, TSE-asetukseen (EY) 
N:o 999/2001, asetukseen rehualan toiminnanharjoittamisesta 548/2012, lakiin eläi-
mistä saatavista sivutuotteista 517/2015 ja asetukseen näytteenotto ja määritysmene-
telmistä (EU) N:o 691/2013. 

 

 

Lisätietoja rehualan toiminnasta, valvonnasta sekä yhteystiedot: 
 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/rehu--ja-lannoiteala/rehut-ja-rehualan-toimijat/  
http://www.ely-keskus.fi/  
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