
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2014

L a k i

502/2014

rehulain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rehulain (86/2008) 31 §, sellaisena kuin se on laissa 34/2011,
muutetaan 2 §:n 2 momentti, 3—6 ja 10 §, 11 §:n 1 momentti, 17 §:n 4 momentti, 18 §:n

otsikko, 19 §:n 2 momentti, 20 §:n 1 momentti, 21 §, 23 §:n 3 momentti, 27, 28, 32, 34 ja
36 §, 37 §:n 2 ja 4 momentti, 38 §:n 1 momentti sekä 41, 42 ja 46 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3, 41 ja 46 § osaksi laissa 34/2011, 5, 21 ja 32 § laissa 34/2011
sekä 23 §:n 3 momentti laissa 1508/2009, sekä

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 34/2011, uusi 4 momentti, lakiin uusi 10 a ja
10 b §, 25 §:ään uusi 2 ja 3 momentti sekä lakiin uusi 28 a, 28 b, 44 a ja 44 b § seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki ei koske rehua, jota käytetään

tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettä-
vien eläinten ruokintaan. Lain 10 a ja
10 b §:ää sovelletaan kuitenkin tieteellisessä
kokeessa tuotantoeläimen rehun lisäaineena
käytettävään aineeseen, jota ei ole hyväksytty
kyseiseen tarkoitukseen.

3 §

Euroopan unionin rehulainsäädäntö

Jollei muussa laissa säädetä toisin, tätä la-
kia sovelletaan myös seuraavien rehuja ja
rehuvalvontaa koskevien Euroopan unionin
säädösten sekä niiden nojalla annettujen
säännösten noudattamisen valvontaan:

1) elintarvikelainsäädäntöä koskevista ylei-
sistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen perusta-

misesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen
liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
178/2002 (yleinen elintarvikeasetus);

2) rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suo-
ritetusta virallisesta valvonnasta annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 882/2004 (valvonta-asetus);

3) rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetus (EY) N:o 183/2005 (rehuhygienia-
asetus);

4) eläinten ruokinnassa käytettävistä lisä-
aineista annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003 (lisä-
aineasetus);

5) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitet-
tujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja
niistä johdettujen tuotteiden terveyssään-
nöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002
kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 (si-
vutuoteasetus);
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6) torjunta-ainejäämien enimmäismääristä
kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja
rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston
direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta an-
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EY) N:o 396/2005;

7) muuntogeenisistä elintarvikkeista ja re-
huista annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 1829/2003 (gm-elin-
tarvike- ja rehuasetus);

8) muuntogeenisten organismien jäljitettä-
vyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeeni-
sistä organismeista valmistettujen elintarvik-
keiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä di-
rektiivin 2001/18/EY muuttamisesta annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 1830/2003 (gmo-jäljitettävyysase-
tus);

9) muuntogeenisten organismien valtioi-
den rajat ylittävistä siirroista annettu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 1946/2003;

10) tiettyjen tarttuvien spongiformisten en-
kefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävit-
tämistä koskevista säännöistä annettu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 999/2001 (TSE-asetus);

11) salmonellan ja muiden tiettyjen elintar-
vikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoo-
sien aiheuttajien valvonnasta annettu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 2160/2003;

12) rehun markkinoille saattamisesta ja
käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttami-
sesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY,
komission direktiivin 80/511/ETY, neuvos-
ton direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY,
93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja ko-
mission päätöksen 2004/217/EY kumoami-
sesta annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 767/2009 (markki-
noille saattamista ja käyttöä koskeva asetus);

13) elintarvikehygieniasta annettu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 852/2004;

14) luonnonmukaisesta tuotannosta ja
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o
2092/91 kumoamisesta annettu neuvoston
asetus (EY) N:o 834/2007.

4 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista
tuotavien eläinperäisten rehujen tuonnista ja
tuonnin valvonnasta säädetään eläinlääkinnäl-
lisestä rajatarkastuksesta annetussa laissa
(1192/1996). Rehujen säteilyturvallisuuden
arvioinnin perusteisiin sovelletaan säteilylakia
(592/1991). Muuntogeenisten organismien
suljetusta ja avoimesta käytöstä sekä muunto-
geenisten organismien käsittelyyn tarkoitetun
laitoksen tai toimitilan käyttöönotosta ja toi-
minnasta säädetään geenitekniikkalaissa
(377/1995). Lääkkeiden valmistuksesta, tuon-
nista, jakelusta ja myynnistä sekä muusta ku-
lutukseen luovutuksesta säädetään lääkelaissa
(395/1987). Lääkkeiden ja muiden eläinten
käsittelyssä käytettävien aineiden käytöstä ja
valvonnasta sekä eläinten lääkitsemisessä käy-
tettävien välineiden käytöstä ja valvonnasta
säädetään eläinten lääkitsemisestä annetussa
laissa (617/1997). Tieteellisiin tai opetustar-
koituksiin käytettävien eläinten suojelusta an-
netussa laissa (497/2013) säädetään vaatimuk-
sista alan toiminnanharjoittajille ja laitoksille
sekä lupien myöntämisestä ja valvonnasta.

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rehulla yleisen elintarvikeasetuksen 3

artiklan 4 kohdassa määriteltyä rehua;
2) rehuaineella markkinoille saattamista ja

käyttöä koskevan asetuksen 3 artiklan 2 koh-
dan g alakohdassa määriteltyä rehuainetta;

3) rehuseoksella markkinoille saattamista
ja käyttöä koskevan asetuksen 3 artiklan 2
kohdan h alakohdassa määriteltyä rehuseosta;

4) rehuerällä markkinoille saattamista ja
käyttöä koskevan asetuksen 3 artiklan 2 koh-
dan r alakohdassa määriteltyä erää;

5) rehun lisäaineella lisäaineasetuksen 2
artiklan 2 kohdan a alakohdassa määriteltyä
rehun lisäainetta;

6) muuntogeenisellä rehulla gm-elintar-
vike- ja rehuasetuksen 2 artiklan 7 kohdassa
määriteltyä rehua;

7) lääkerehulla eläinlääkkeen tai eläinlääk-
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keiden ja rehun sekoitusta, joka on valmistettu
markkinoille saattamista varten valmiiksi ja
tarkoitettu sellaisenaan eläimille syötettäväksi
sairautta parantavien tai ehkäisevien tai mui-
den lääkkeellisten ominaisuuksiensa vuoksi;

8) erityisravinnoksi tarkoitetulla rehulla
markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan
asetuksen 3 artiklan 2 kohdan o alakohdassa
määriteltyä erityisravinnoksi tarkoitettua rehua;

9) haitallisella aineella, tuotteella ja eliöllä
sellaista rehussa olevaa ainetta, tuotetta ja
eliötä, joka voi aiheuttaa terveydellistä vaaraa
eläimille tai eläimistä saatavien tuotteiden
kautta ihmisille taikka vaaraa ympäristölle;

10) etiketillä markkinoille saattamista ja
käyttöä koskevan asetuksen 3 artiklan 2 koh-
dan t alakohdassa määriteltyä etikettiä;

11) rehualan toimijalla luonnollista henki-
löä tai oikeushenkilöä, joka toteuttaa mitä
tahansa rehun tuotanto-, valmistus- tai jakelu-
vaihetta, sekä toimijaa, joka käyttää rehuja
omistamiensa tai hallitsemiensa elintarvike-
tuotantoeläinten ruokkimiseen; rehualan toi-
mijana ei kuitenkaan pidetä toimijaa, joka
harjoittaa yksinomaan:

a) yksityiseen kotikäyttöön tarkoitettujen
elintarviketuotantoeläinten ruokintaa;

b) rehun valmistusta omistamilleen tai hal-
litsemilleen muille kuin elintarviketuotanto-
eläimille;

c) lemmikkieläinten ruoan vähittäiskaup-
paa;

d) hoito- tai vapaa-ajankalastusta;
12) rehun alkutuotannolla rehuhygienia-

asetuksen 3 artiklan f kohdassa määriteltyä
rehun alkutuotantoa;

13) rehualan alkutuotannon toimijalla re-
huhygienia-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan
a—c alakohdassa tarkoitettua toimintaa har-
joittavaa sekä toimijaa, joka käyttää rehuja
omistamiensa tai hallitsemiensa elintarvike-
tuotantoeläinten ruokkimiseen;

14) tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheella
mitä tahansa vaihetta rehun alkutuotannosta
rehun toimittamiseen lopulliselle käyttäjälle;

15) laitoksella mitä tahansa rehujen tuo-
tanto-, valmistus- ja jakeluvaihetta toteutta-
van rehualan yrityksen yksikköä;

16) omavalvonnalla rehualan toimijan
omaa valvontajärjestelmää, jolla toimija pyr-
kii varmistamaan, että rehu ja sen käsittely
täyttävät niille asetetut vaatimukset;

17) näytteellä tutkittavasta rehuerästä tai
sen osasta otettujen yhden tai useamman osa-
näytteen muodostamaa kokonaisuutta;

18) lähtömaalla sitä maata, mistä rehuerä
tuodaan Suomeen;

19) laskentaperusteilla Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskuksen laskentakaa-
voja vakioineen, rehutaulukossa annettuja su-
lavuuskertoimia ja märehtijöiden rehujen
osalta myös hajoavan valkuaisen osuutta;

20) markkinoille saattamisella yleisen
elintarvikeasetuksen 3 artiklan 8 kohdassa
määriteltyä rehujen saattamista markkinoille;

21) jäljitettävyydellä mahdollisuutta jäljit-
tää rehu kaikissa tuotanto-, valmistus- ja jake-
luvaiheissa sekä seurata sitä näissä vaiheissa;

22) maahantuonnilla tuontia muusta kuin
Euroopan unionin jäsenvaltiosta;

23) maastaviennillä vientiä muuhun kuin
Euroopan unionin jäsenvaltioon;

24) sisämarkkinakaupalla tuontia muusta
Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen
sekä vientiä Suomesta toiseen Euroopan
unionin jäsenvaltioon;

25) salmonellabakteerilla kaikkia Salmo-
nella-sukuun kuuluvia bakteereita;

26) tuotantoeläimellä sivutuoteasetuksen 1
jakson 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua
eläintä.

Mitä tässä laissa säädetään Euroopan unio-
nista tai Euroopan unionin jäsenvaltioista,
koskee myös Euroopan talousaluetta ja siihen
kuuluvia valtioita.

6 §

Rehujen yleiset laatuvaatimukset

Rehujen tulee olla tämän lain ja Euroopan
unionin rehulainsäädännön vaatimusten mu-
kaisia, aitoja, hyvälaatuisia ja turvallisia sekä
eläinten ravitsemukseen sopivia. Rehujen tur-
vallisuutta koskevista yleisistä vaatimuksista
säädetään myös yleisen elintarvikeasetuksen
11 ja 15 artiklassa ja yhteisöstä vietävien
rehujen erityisistä edellytyksistä mainitun
asetuksen 12 artiklassa.

Rehu ei saa sisältää haitallisia aineita, tuot-
teita eikä eliöitä siten, että sen käytöstä voi
aiheutua vaaraa ihmisten tai eläinten tervey-
delle taikka ympäristölle taikka laatuvirheitä
eläimistä saataviin tuotteisiin. Rehussa ei saa
esiintyä salmonellabakteeria.
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Haitallisten aineiden ja tuotteiden salli-
tuista enimmäispitoisuuksista rehuissa sääde-
tään komission täytäntöönpanoasetuksilla
haitallisista aineista eläinten rehuissa annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2002/32/EY liitteen I muuttamisesta.

9 §

Erityisravinnoksi tarkoitetut rehut

— — — — — — — — — — — — —
Erityisravinnoksi tarkoitetun rehun käyttö-

tarkoitusluettelon muutoksista säädetään ko-
mission täytäntöönpanoasetuksilla erityisra-
vinnoksi tarkoitettujen rehujen käyttötarkoi-
tusten luettelosta annetun komission direktii-
vin 2008/38/EY liitteen I muuttamisesta.

10 §

Rehun lisäaineet

Rehun lisäaineiden hyväksymisestä ja
markkinoille saattamisesta säädetään lisäai-
neasetuksen 3—5 artiklassa.

10 a §

Lupa käyttää hyväksymätöntä rehun
lisäainetta

Rehualan toimijan, joka aikoo käyttää tie-
teellisessä kokeessa tuotantoeläinten ruokin-
nassa lisäaineena ainetta, jota ei ole hyväk-
sytty kyseiseen tarkoitukseen, tulee hakea
lupa käytölle Elintarviketurvallisuusviras-
tolta. Elintarviketurvallisuusvirasto voi
myöntää luvan käyttää ainetta tieteellisessä
kokeessa, jos aineen hyväksymisen edelly-
tyksenä on sen tehokkuuden osoittaminen
tuotantokokeessa. Lupa myönnetään, jos ar-
vioidaan, ettei kokeesta ole todennäköisiä
haitallisia vaikutuksia ihmisten tai tuotanto-
eläinten terveyteen tai ympäristöön.

Luvan hakijan on nimettävä kokeelle vas-
tuuhenkilö. Hakijan on liitettävä lupahake-
mukseen koesuunnitelma, josta käyvät ilmi
tiedot käytettävästä aineesta, sen käyttötar-
koituksesta, käyttömäärästä, kokeessa käytet-
tävistä tuotantoeläimistä, koe-asetelmasta ja
kokeen kestosta.

Tarkempia säännöksiä lupahakemusmenet-

telystä ja lupahakemuksen sisällöstä annetaan
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

10 b §

Tieteellisen kokeen keskeyttäminen

Edellä 10 a §:ssä tarkoitettu koe on kes-
keytettävä, jos kokeen aikana ilmenee, että
aineella on sellaisia merkittäviä haitallisia
vaikutuksia ihmisten tai tuotantoeläinten ter-
veyteen tai ympäristöön, joita ei ole voitu
ennakoida lupaa myönnettäessä. Kokeen vas-
tuuhenkilön on ilmoitettava asiasta viipy-
mättä Elintarviketurvallisuusvirastolle.

11 §

Muuntogeeniset rehut

Gm-elintarvike- ja rehuasetuksen sovelta-
misalaan kuuluvien rehujen hyväksymisestä ja
markkinoille saattamisesta säädetään gm-elin-
tarvike- ja rehuasetuksen 17—19 artiklassa.
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Toiminnan järjestäminen

— — — — — — — — — — — — —
Tarkempia säännöksiä rehujen käsittely-,

käyttö-, kuljetus- ja varastointivaatimuksista
sekä toimijoiden omavalvonnasta ja omaval-
vonnassa tehtävistä tutkimuksista ja toimen-
piteistä havaittaessa määräysten vastaista re-
hua annetaan maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella.

18 §

Rehualan toimijan ilmoitusvelvollisuus
— — — — — — — — — — — — —

19 §

Tietojen kirjaamista ja jäljitettävyyttä
koskevat vaatimukset

— — — — — — — — — — — — —
Tarkempia säännöksiä tiedoston sisällöstä,

järjestämisestä ja säilytyksestä annetaan maa-
ja metsätalousministeriön asetuksella.
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20 §

Rehualan toimijan hyväksyminen

Rehualan toimijan on ennen toiminnan
aloittamista haettava toiminnalleen Elintarvi-
keturvallisuusviraston hyväksyminen, jos tar-
koituksena on harjoittaa rehuhygienia-asetuk-
sen 10 artiklassa tai liitteen II kohdan ″toimi-
tilat ja laitteisto″ 10 alakohdassa tarkoitettua
toimintaa, TSE-asetuksen liitteessä IV tai
markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan
asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
hyväksyntää edellyttävää toimintaa, markki-
noille saattamista ja käyttöä koskevan asetuk-
sen liitteen VIII I kohdassa tarkoitettua toi-
mintaa taikka lääkerehujen valmistusta tai
niiden markkinoille saattamista. Rehuhygie-
nia-asetuksen ja TSE-asetuksen mukaisista
hyväksymisen edellytyksistä säädetään rehu-
hygienia-asetuksen 13 artiklassa ja TSE-ase-
tuksen liitteessä IV.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Rehualan toimijan tiedonantovelvollisuus

Jos rehualan toimijalla on syytä epäillä,
ettei sen markkinoille saattama tai käyttämä
rehu täytä rehujen turvallisuutta koskevia
vaatimuksia taikka omavalvonnassa havai-
taan haitallisten aineiden, tuotteiden tai eliöi-
den suurimpien sallittujen enimmäispitoi-
suuksien ylittyneen, siitä on välittömästi il-
moitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle.
Markkinoille saatetun rehun aiheuttamien ris-
kien välttämiseksi rehun markkinoille saatta-
neen toimijan on välittömästi ilmoitettava re-
hun salmonellahavainnosta toimijalle, jolle
rehua on toimitettu. Rehua käyttävän toimi-
jan on ilmoitettava välittömästi rehun valmis-
tajalle, jos eläintunnistusjärjestelmästä anne-
tussa laissa (238/2010) tarkoitetulle pitopai-
kalle on annettu eläintautilain (441/2013)
23 §:ssä tarkoitettu viralliseen salmonellatar-
tuntaepäilyyn tai todettuun salmonellatartun-
taan perustuva päätös.

Rehualan toimijan on viivytyksettä ilmoi-
tettava Elintarviketurvallisuusvirastolle sään-
nösten vastaiseen rehuun viittaavista tutki-
mustuloksista, jos tutkimuksen on tehnyt

28 b §:ssä tarkoitettu laboratorio, sekä annet-
tava laboratoriolle ohjeet 28 §:ssä tarkoitettu-
jen ilmoitusten ja yhteenvetojen lähettämi-
seen.

Tarkempia säännöksiä ilmoitusten tekemi-
sestä voidaan antaa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asetuksella.

Määräysten vastaisen rehun markkinoilta
poistamisesta säädetään yleisen elintarvike-
asetuksen 20 artiklassa.

23 §

Valvontaviranomaiset

— — — — — — — — — — — — —
Tulli valvoo Elintarviketurvallisuusviras-

ton ohella rehujen maahantuontia ja maasta-
vientiä sekä kauttakuljetusta.
— — — — — — — — — — — — —

5 luku

Laboratoriot

25 §

Näytteiden tutkiminen

— — — — — — — — — — — — —
Salmonellan varalta otetut lainsäädännön

edellyttämät omavalvontanäytteet on tutkit-
tava hyväksytyssä omavalvontalaboratori-
ossa, viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksy-
tyssä laboratoriossa taikka kansallisessa ver-
tailulaboratoriossa.

Omavalvontanäytteiden tutkimisesta diok-
siinin varalta säädetään rehuhygienia-asetuk-
sessa.

27 §

Hyväksytyt laboratoriot

Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy vi-
ranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion ja
omavalvontalaboratorion hakemuksesta. La-
boratoriolla voi olla myös liikkuva toimin-
tayksikkö.

Omavalvontalaboratorion hyväksymisen
edellytyksenä on, että pätevyyden täyttymi-
nen on osoitettu vaatimustenmukaisuuden ar-
viointipalvelujen pätevyyden toteamisesta an-
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netun lain (920/2005) säännösten mukaisesti
akkreditoinnin tai akkreditointiin rinnastetta-
van pätevyyden arvioinnin perusteella. Arvi-
oidun laboratorion pätevyys on arvioitava uu-
delleen vähintään kolmen vuoden välein.

Viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion
tulee täyttää valvonta-asetuksen 12 artiklan 2
kohdassa säädetyt vaatimukset.

Jos laboratorio ei täytä tässä pykälässä sää-
dettyjä vaatimuksia, mutta puutteet ovat sel-
laisia, ettei tutkimusten luotettavuus vaa-
rannu, Elintarviketurvallisuusvirasto voi hy-
väksyä laboratorion määräajaksi. Laborato-
rion on korjattava puutteet ja haettava lopul-
lista hyväksymistä annetun määräajan kulu-
essa.

Hyväksytylle laboratoriolle voidaan ihmis-
ten tai eläinten terveydelle taikka ympäris-
tölle aiheutuvien vaarojen ennaltaehkäisemi-
seksi asettaa toimintaa koskevia vaatimuksia,
rajoituksia ja muita ehtoja.

Tarkempia säännöksiä hyväksyttyjä labo-
ratorioita kuvaavista standardeista, laborato-
rioiden laatujärjestelmille asetettavista vaati-
muksista ja muista laboratorioiden hyväksy-
misen vaatimuksista voidaan antaa valtioneu-
voston asetuksella.

28 §

Hyväksyttyjen laboratorioiden ilmoitus-
velvollisuus

Hyväksytyn laboratorion on viivytyksettä
ilmoitettava säännösten vastaiseen rehuun
viittaavista tutkimustuloksista toimeksianta-
jalleen.

Hyväksytyn laboratorion on myös ilmoitet-
tava eläimen ja ihmisten välillä mahdollisesti
suoraan tai välillisesti siirtyvien tautien tai
tartuntojen (zoonoosien) seurantaan ja val-
vontaan liittyvistä tutkimuksista ja niiden tu-
loksista Elintarviketurvallisuusvirastolle sekä
toimitettava tutkimuksissa eristetyt mikrobi-
kannat kansalliseen vertailulaboratorioon.

Hyväksytyn laboratorion on Elintarvike-
turvallisuusviraston pyynnöstä toimitettava
sille yhteenveto tekemistään 25 §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitetuista tutkimuksista ja
niiden tuloksista. Edellä 25 §:n 2 momentissa
tarkoitettujen tutkimusten ja niiden tulosten
yhteenvedot eivät saa sisältää henkilötietoja
eivätkä valvontakohteen tunnistetietoja.

Hyväksytyn laboratorion on ilmoitettava
viipymättä Elintarviketurvallisuusvirastolle
toiminnan olennaisesta muuttamisesta, toi-
minnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopet-
tamisesta.

Tarkempia säännöksiä ilmoitusten ja yh-
teenvetojen sisällöstä ja toimittamisesta sekä
mikrobikantojen lähettämisestä annetaan val-
tioneuvoston asetuksella.

28 a §

Kansallisen vertailulaboratorion ilmoitus-
velvollisuus

Kansallisen vertailulaboratorion on pyy-
dettäessä ilmoitettava Elintarviketurvallisuus-
virastolle ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tokselle epidemiologista seurantaa varten tar-
vittavat tiedot sekä Elintarviketurvallisuusvi-
rastolle lisäksi valvonnan ohjausta varten tar-
vittavat tiedot 28 §:n 2 momentissa tarkoite-
tuista mikrobikannoista. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselle toimitettavat tiedot
eivät saa sisältää valvontakohteiden tunniste-
tietoja.

Tarkempia säännöksiä ilmoituksen sisäl-
löstä ja toimittamisesta voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.

28 b §

Nimetyt laboratoriot

Elintarviketurvallisuusvirasto voi nimetä
toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa si-
jaitsevan laboratorion tutkimaan salmonellan
varalta otettuja lainsäädännön edellyttämiä
omavalvontanäytteitä.

Elintarviketurvallisuusvirasto nimeää 1
momentissa tarkoitetut laboratoriot rehualan
toimijan hakemuksesta. Nimeämisen edelly-
tyksenä on, että laboratorio täyttää salmonel-
lan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden
kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheut-
tajien valvonnasta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
2160/2003 12 artiklan 1 kohdan vaatimukset
laadunvarmistusjärjestelmästä ja kyseinen
laadunvarmistusjärjestelmä on kyseisen jä-
senvaltion asianomaisen toimielimen toden-
tama.
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Nimeämistä ei tarvitse hakea, mikäli labo-
ratorio täyttää valvonta-asetuksen 12 artiklan
2 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Tarkempia säännöksiä hakemusmenettelystä
ja laboratorioiden nimeämisestä annetaan maa-
ja metsätalousministeriön asetuksella.

32 §

Ennakkoilmoitus ja näytteenotto maahan-
tuotavasta rehusta

Rehualan toimijan on ilmoitettava maahan-
tuotavista, valvonta-asetuksen 15 artiklan 5
kohdassa ja 17 artiklan 1 kohdan 2 kappa-
leessa tarkoitetuista rehueristä ennen erän
vastaanottamista Elintarviketurvallisuusviras-
tolle mahdollista näytteenottoa varten.

Ennakkoilmoituksessa tulee esittää seuraa-
vat tiedot:

1) maahantuojan nimi ja osoite;
2) maahantuojan yritys- tai yhteisötunnus

tai jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus;
3) rehun nimi ja luonne;
4) rehuerän määrä;
5) lähtömaa;
6) Suomen alueelle saapumisen ajankohta

ja paikka;
7) tuontitapa.
Maahantuotavaa rehua voidaan valvontavi-

ranomaisen määräyksestä säilyttää Tullin val-
vonnassa valvontaviranomaisen hyväksymässä
paikassa, kunnes valvontaviranomainen on saa-
nut riittävän selvityksen siitä, että Euroopan
unionin rehulainsäädännössä sekä tässä laissa
ja sen nojalla säädetyt vaatimukset täyttyvät.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella
annetaan tarkemmat säännökset siitä, milloin
ja miten rehualan toimijan on tehtävä ennak-
koilmoitus 1 momentissa tarkoitetuista re-
hueristä Elintarviketurvallisuusvirastolle sekä
siitä, miten näytteenotto ja muu maahantuon-
titarkastus tulee suorittaa.

34 §

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus

Valvontaviranomaisella ja valtuutetuilla
tarkastajilla on oikeus valvontaa varten to-
teuttaa tässä laissa ja Euroopan unionin lain-
säädännössä säädettyjä toimenpiteitä, päästä

paikkoihin, joissa rehuja ja niitä koskevia
asiakirjoja käsitellään, käytetään tai säilyte-
tään, tarkastaa kuljetusvälineitä, rehualan toi-
mijan kirjanpitoa ja 19 §:ssä tarkoitettua tie-
dostoa sekä ottaa maksutta tarpeellisia näyt-
teitä rehuista. Pysyväisluonteiseen asumiseen
käytetyissä tiloissa tarkastuksen saa tehdä
vain viranomainen. Tällaisissa tiloissa tarkas-
tus saadaan toimittaa vain, jos se on välttä-
mätöntä tarkastuksen kohteena olevien seik-
kojen selvittämiseksi ja on perusteltua syytä
epäillä jonkun syyllistyneen tässä laissa ran-
gaistavaksi säädettyyn menettelyyn ja tarkas-
tus on välttämätön rikoksen selvittämiseksi.

Valvontaviranomaisella sekä valtuutetuilla
tarkastajilla on oikeus saada tässä laissa ja
Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyä
tarkastusta ja valvontaa varten tarpeelliset tie-
dot ja asiakirjat rehualan toimijalta. Rehualan
toimijan on vaadittaessa annettava valvonta-
viranomaiselle ja valtuutetuille tarkastajille
kaikki tarkastusta ja valvontaa varten tarpeel-
liset tiedot.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään Suomen
viranomaisten tarkastus- ja tiedonsaantioi-
keudesta, koskee myös Euroopan unionin tar-
kastajia. Valvontaviranomaisen on näissä tar-
kastuksissa toimittava yhteistyössä Euroopan
unionin tarkastajien kanssa.

Tarkempia säännöksiä tarkastus- ja val-
vontamenettelystä sekä näytteiden ottami-
sesta ja tutkimisesta voidaan antaa maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella.

36 §

Valvontarekisteri

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää valvon-
taa varten valtakunnallista rekisteriä 18 §:ssä
tarkoitetuista ilmoitusvelvollisista rehualan
toimijoista, 27 §:ssä tarkoitetuista hyväksy-
tyistä laboratorioista ja 28 b §:ssä tarkoite-
tuista nimetyistä laboratorioista.

37 §

Valvontarekisteriin merkittävät tiedot

— — — — — — — — — — — — —
Hyväksytyistä ja nimetyistä laboratorioista

valvontarekisteriin merkitään:
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1) laboratorion nimi ja osoite sekä muut
yhteystiedot;

2) arvioinnin tai akreditoinnin piirissä ole-
vat määritysmenetelmät;

3) 28 b §:ssä tarkoitetun laboratorion mää-
ritysmenetelmä;

4) laboratoriossa tutkimuksesta vastaavan
henkilön nimi;

5) tieto hyväksymisen peruuttamisesta
44 §:n tai nimeämisen peruuttamisesta
44 a §:n nojalla tai muusta seuraamuksesta;

6) tiedot suoritetuista valvontatoimista hy-
väksytyissä laboratorioissa sekä vastaavat
muut tämän lain taikka sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten mukaiset valvon-
nan kannalta tarpeelliset tiedot.
— — — — — — — — — — — — —

Tiedot rehualan toimijoista poistetaan re-
kisteristä kymmenen vuoden ja laboratori-
oista kolmen vuoden kuluessa siitä, kun toi-
mija tai laboratorio on ilmoittanut valvontavi-
ranomaiselle toimintansa loppumisesta, tai
siitä, kun toiminta on loppunut. Rekisterimer-
kintä rangaistuksesta poistetaan kuitenkin,
kun rangaistukseen tuomitsemisen syynä ol-
leen teon rangaistavuus on poistettu. Jos re-
kisteriin merkitty tieto perustuu päätökseen,
joka ei ole vielä lainvoimainen ja päätös sit-
temmin kumotaan, on tieto poistettava välit-
tömästi kumoamista koskevan päätöksen saa-
tua lainvoiman.
— — — — — — — — — — — — —

38 §

Valvontaviranomaisen ja valtuutetun tarkas-
tajan tiedonantovelvollisuus

Jos valvontaviranomainen tai valtuutettu
tarkastaja tietää tai tällä on syytä epäillä, että
rehu tai sen käyttö voi aiheuttaa vaaraa ih-
misten tai eläinten terveydelle taikka ympä-
ristölle, on valvontaviranomaisen ja valtuute-
tun tarkastajan salassapitosäännösten estä-
mättä ilmoitettava tästä välittömästi toimival-
taiselle ympäristö-, elintarvike-, eläinlää-
kintä- tai terveydensuojeluviranomaiselle. Il-
moitus tulee tehdä aina myös
Elintarviketurvallisuusvirastolle. Elintarvike-
turvallisuusviraston on tehtävä ilmoitus Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokselle, jos rehu

tai sen käyttö voi aiheuttaa vaaraa ihmisen
terveydelle.
— — — — — — — — — — — — —

41 §

Kielto

Valvontaviranomainen voi kieltää rehun:
1) tuotannon ja valmistuksen, jos tuo-

tanto-, valmistus- tai säilytystilat, valmistus-
menetelmät tai -laitteet taikka valmistajan
laadunvarmistusjärjestelmät tai tuotteet eivät
täytä niille Euroopan unionin rehulainsäädän-
nössä taikka tässä laissa tai sen nojalla sää-
dettyjä vaatimuksia;

2) käsittelyn, jos käsittely- tai säilytystilat,
käsittelymenetelmät tai -laitteet taikka re-
hualan toimijan laadunvarmistusmenetelmät
tai tuotteet eivät täytä niille Euroopan unio-
nin rehulainsäädännössä taikka tässä laissa tai
sen nojalla säädettyjä vaatimuksia;

3) markkinoille saattamisen tai käytön:
a) jos rehu, sen pakkaaminen tai siitä an-

nettavat tiedot eivät täytä Euroopan unionin
rehulainsäädännössä taikka tässä laissa tai
sen nojalla säädettyjä vaatimuksia;

b) jos rehua käytetään sen käyttöohjeiden
vastaisesti;

c) jos rehun valmistaja, markkinoille saat-
taja tai käyttäjä on laiminlyönyt 18 §:n mu-
kaisen ilmoitusvelvollisuuden;

d) jos valmistajaa, markkinoille saattajaa
tai käyttäjää ei ole hyväksytty 20 §:n mukai-
sesti; taikka

e) jos rehun tuotantoympäristössä tai kulje-
tuskalustossa on todettu salmonellabakteeri;

4) kuljetuksen tai varastoinnin, jos kuljetus-
kalusto tai varastointitilat eivät täytä Euroopan
unionin rehulainsäädännössä taikka tässä
laissa tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia;

5) sisämarkkinakaupan, maahantuonnin ja
maastaviennin, jos rehu ei täytä Euroopan
unionin rehulainsäädännössä taikka tässä
laissa tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia.

Kielto voidaan määrätä vain, jos epäkoh-
dasta voi aiheutua vaaraa ihmisten tai eläin-
ten terveydelle taikka ympäristölle, jos se
jatkuu tai toistuu taikka jos se aiheutetaan
tahallisesti.

Kielto on määrättävä väliaikaisena, jos sen
perusteena oleva epäkohta on mahdollista
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poistaa. Väliaikainen kielto on voimassa,
kunnes valvontaviranomainen antaa asiassa
lopullisen ratkaisunsa. Kielto on viipymättä
peruutettava, jos sen perusteena oleva epä-
kohta on poistettu tai jos sillä ei enää kiellon
määräämisen kannalta ole merkitystä.

Kieltoa on muutoksenhausta huolimatta
noudatettava, jollei muutoksenhakuviran-
omainen kiellä valvontaviranomaisen päätök-
sen täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskey-
tettäväksi.

42 §

Rehun uudelleenkäsittely, hävittäminen ja
palauttaminen

Jos valvontaviranomainen on 41 §:n no-
jalla määrännyt rehun tuotantoa, valmistusta,
käsittelyä, markkinoille saattamista, käyttöä,
sisämarkkinakauppaa, maahantuontia tai
maastavientiä koskevan kiellon, Elintarvike-
turvallisuusvirasto voi määrätä rehun hyväk-
symällään tavalla rehualan toimijan kustan-
nuksella käsiteltäväksi uudelleen, hävitettä-
väksi, käytettäväksi muuhun tarkoitukseen tai
palautettavaksi lähtömaahan. Päätökseen voi-
daan liittää määräyksiä sen täytäntöönpa-
nossa noudatettavasta menettelystä.

44 a §

Laboratorion nimeämisen peruuttaminen

Elintarviketurvallisuusviraston on peruu-
tettava laboratorion nimeämistä koskevan
päätöksensä 28 b §:ssä tarkoitetun rehualan
toimijan pyynnöstä tai jos Elintarviketurvalli-
suusviraston tietoon tulee, että laboratorio lo-
pettaa toimintansa.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa
laboratorion nimeämistä koskevan päätök-
sensä, jos Elintarviketurvallisuusviraston tie-
toon tulee, että laboratorio tai siellä harjoitet-
tava toiminta olennaisesti rikkoo tässä laissa
säädettyjä vaatimuksia.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa
laboratorion nimeämistä koskevan päätök-
sensä myös 2 momentissa tarkoitetun asian
käsittelyn vaatimaksi ajaksi, jos se on ihmis-
ten tai eläinten terveydelle taikka ympäris-
tölle toiminnasta aiheutuvan kohtuuttoman

vahingon vuoksi välttämätöntä taikka jos
puute laboratorion toiminnassa on sellainen,
että se voi vaarantaa tutkimustulosten luotet-
tavuuden.

44 b §

Luvan peruuttaminen

Elintarviketurvallisuusvirasto voi peruuttaa
10 a §:ssä tarkoitetun luvan, jos luvanhaltija
rikkoo olennaisella tavalla tässä laissa säädet-
tyjä lupaehtoja.

46 §

Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta

1) tuottaa, valmistaa, saattaa markkinoille,
tuo maahan tai vie maasta rehua, joka ei täytä
6, 7 tai 9—15 a §:ssä taikka niiden nojalla
säädettyjä vaatimuksia,

2) rikkoo rehun valmistusta, käsittelyä,
kuljetusta, varastointia, käyttöä tai laadunvar-
mistusta koskevaa 17 §:ää tai sen nojalla
annettua säännöstä,

3) rikkoo 16 §:n nojalla annettua tilapäistä
kieltoa,

4) laiminlyö 18 §:ssä säädetyn ilmoitusvel-
vollisuuden, 19 §:ssä säädetyn velvollisuuden
pitää tiedostoa taikka 34 §:n 2 momentissa
säädetyn velvollisuuden antaa tietoja,

5) laiminlyö hakea 20 §:ssä tarkoitetun
rehualan toimijan hyväksymistä,

6) antaa 14 tai 15 §:n vastaisesti tai muuten
harhaanjohtavia tietoja rehusta tai sen omi-
naisuuksista,

7) laiminlyö noudattaa 15 a §:ssä säädet-
tyjä pakkausvaatimuksia,

8) rikkoo 40 §:n nojalla annettua määrä-
ystä, 41 §:n nojalla annettua kieltoa, 42 §:n
nojalla annettua käsittely-, hävittämis- tai pa-
lauttamismääräystä taikka jatkaa toimin-
taansa, vaikka rekisteröinti tai hyväksyminen
on rehuhygienia-asetuksen 14 artiklan nojalla
keskeytetty tai 15 artiklan nojalla peruutettu
taikka

9) rikkoo:
a) yleisen elintarvikeasetuksen 15 artiklan,

rehuhygienia-asetuksen 4 artiklan taikka liit-
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teen I osan A, liitteen II tai liitteen III taikka
markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan
asetuksen 4 tai 6 artiklan rehujen turvalli-
suutta koskevia yleisiä vaatimuksia,

b) yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan,
gmo-jäljitettävyysasetuksen 4 artiklan A koh-
dan tai 5 artiklan taikka rehuhygienia-asetuk-
sen liitteen I osan A kohdan II tai liitteen II
vaatimuksia rehujen jäljitettävyydestä ja tie-
tojen kirjaamisesta,

c) rehuhygienia-asetuksen 9 artiklan vaati-
musta ilmoituksesta rekisteröintiä varten,

d) rehuhygienia-asetuksen 10 artiklan tai
liitteen II kohdan ″toimitilat ja laitteisto″ 10
alakohdan, markkinoille saattamista ja käyt-
töä koskevan asetuksen 8 artiklan 2 kohdan
tai liitteen VIII 1 kohdan ja TSE-asetuksen
liitteen IV vaatimusta laitoksen hyväksymi-
sestä;

e) yleisen elintarvikeasetuksen 20 artiklan
taikka markkinoille saattamista ja käyttöä
koskevan asetuksen 5 artiklan rehualan toimi-
jaa koskevia vastuusäännöksiä,

f) rehuhygienia-asetuksen 5—7 artiklan tai
liitteen I ja II omavalvontaa koskevia velvoit-
teita,

g) yleisen elintarvikeasetuksen 12 artiklaa
maastaviennistä,

h) rehun lisäaineasetuksen 3 artiklan tai
markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan
asetuksen 9 artiklan säännöstä markkinoille
saattamisesta,

i) rehun lisäaineasetuksen 16 artiklan tai
liitteen III, gm-elintarvike- ja rehuasetuksen
25 artiklan, gmo-jäljitettävyysasetuksen 4 ar-

tiklan b kohdan tai markkinoille saattamista
ja käyttöä koskevan asetuksen 11 tai 13—20
artiklan taikka liitteen II tai V—VIII merkin-
tää tai esillepanoa koskevia säännöksiä,

j) lisäaineasetuksen 16 artiklan tai markki-
noille saattamista ja käyttöä koskevan asetuk-
sen 23 artiklan säännöstä pakkaamisesta,

k) lisäaineasetuksen liitteen IV ja markki-
noille saattamista ja käyttöä koskevan asetuk-
sen liitteen I säännöksiä yleisistä käyttöedel-
lytyksistä,

l) lisäaineasetuksen 4 artiklan tai gm-elin-
tarvike- ja rehuasetuksen 16 artiklan vaati-
musta hyväksynnän hakemisesta,

m) TSE-asetuksen liitteen IV tai markki-
noille saattamista ja käyttöä koskevan asetuk-
sen liitteen III eläinten ruokintaa koskevia
kieltoja taikka

n) a—m alakohdassa mainittujen asetusten
täytäntöönpanosta annettua Euroopan unio-
nin lainsäädännön rehusäädöstä,

on tuomittava, jollei laiminlyöntiä tai te-
osta aiheutunutta vaaraa ihmisten tai eläinten
terveydelle taikka ympäristölle ole pidettävä
vähäisenä taikka jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, rehulakirik-
komuksesta sakkoon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2014.

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksytty
27 §:ssä tarkoitettu omavalvontalaboratorio
saa ilman eri hyväksyntää jatkaa toimintaansa
ilman akkreditointia tai pätevyyden arviointia
puolitoista vuotta lain voimaantulosta.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo
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