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Laki
rehulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rehulain (86/2008) 50 §,
muutetaan 3–5, 10 a, 10 b, 16–18, 20–28, 28 a, 28 b, 29, 30, 32–40, 42, 44, 44 a, 44 b,

45–49 ja 51 §, sellaisina kuin niistä ovat 3, 5, 10 a, 10 b, 21, 27, 28, 28 a, 28 b, 32, 34, 36,
42, 44 a, 44 b ja 46 § laissa 502/2014, 4 ja 23 § laissa 1282/2019, 17, 20, 25 ja 38 § osaksi
laissa 502/2014, 18 § osaksi laeissa 502/2014 ja 34/2011, 37 § osaksi laeissa 502/2014 ja
63/2019 sekä 51 § laissa 978/2015, sekä

lisätään lakiin uusi 23 a–23 c, 24 a, 34 a, 39 a ja 51 a § seuraavasti:

3 §

Euroopan unionin rehulainsäädäntö

Jollei muussa laissa säädetä toisin, tätä lakia sovelletaan myös seuraavien rehuja ja re-
huvalvontaa koskevien Euroopan unionin säädösten sekä niiden nojalla annettujen sään-
nösten noudattamisen valvontaan:

1) elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroo-
pan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvalli-
suuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 178/2002, jäljempänä yleinen elintarvikeasetus;

2) virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike-
ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuo-
jeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009,
(EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja
(EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvos-
ton direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY
muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja
(EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY,
91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY ku-
moamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EU) 2017/625, jäljempänä valvonta-asetus;

3) rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EY) N:o 183/2005, jäljempänä rehuhygienia-asetus;

4) eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 1831/2003, jäljempänä lisäaineasetus;

5) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä
johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta
HE 70/2019
MmVM 5/2019
EV 66/2019
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(sivutuoteasetus) annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009,
jäljempänä sivutuoteasetus;

6) torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja
rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005;

7) muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 1829/2003, jäljempänä gm-elintarvike- ja rehuasetus;

8) muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeeni-
sistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä di-
rektiivin 2001/18/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 1830/2003, jäljempänä gmo-jäljitettävyysasetus;

9) muuntogeenisten organismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1946/2003;

10) tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hä-
vittämistä koskevista säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 999/2001, jäljempänä TSE-asetus;

11) salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoo-
noosien aiheuttajien valvonnasta annettu Euroopan 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 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY,
komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY,
93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, jäljempänä mark-
kinoille saattamista ja käyttöä koskeva asetus;

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

14) luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden mer-
kinnöistä 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 rehujen tuonnista ja tuonnin val-
vonnasta säädetään tämän lain lisäksi eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta
annetussa laissa (1277/2019), jäljempänä tuontivalvontalaki. Rehujen säteilyturvallisuu-
den arvioinnin perusteista säädetään säteilylaissa (859/2018). Muuntogeenisten organis-
mien käytöstä suljetussa tilassa ja tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön, sekä
muuntogeenisten organismien käsittelyyn tarkoitetun laitoksen tai toimitilan käyttöön-
otosta ja toiminnasta, säädetään geenitekniikkalaissa (377/1995). Lääkkeiden valmistuk-
sesta, tuonnista, jakelusta ja myynnistä sekä muusta kulutukseen luovutuksesta säädetään
lääkelaissa (395/1987). Lääkkeiden ja muiden eläinten käsittelyssä käytettävien aineiden
käytöstä ja valvonnasta sekä eläinten lääkitsemisessä käytettävien välineiden käytöstä ja
valvonnasta säädetään eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (387/2014). Tieteellisiin
tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetussa laissa (497/2013) sääde-
tään vaatimuksista alan toiminnanharjoittajille ja laitoksille sekä lupien myöntämisestä ja
valvonnasta.
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5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rehulla yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua rehua;
2) rehuaineella markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 3 artiklan

2 kohdan g alakohdassa tarkoitettua rehuainetta;
3) rehuseoksella markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 3 artiklan

2 kohdan h alakohdassa tarkoitettua rehuseosta;
4) rehuerällä markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 3 artiklan 2 koh-

dan r alakohdassa tarkoitettua erää;
5) rehun lisäaineella lisäaineasetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua

rehun lisäainetta;
6) muuntogeenisellä rehulla gm-elintarvike- ja rehuasetuksen 2 artiklan 7 kohdassa

tarkoitettua rehua;
7) lääkerehulla eläinlääkkeen tai eläinlääkkeiden ja rehun sekoitusta, joka on valmis-

tettu markkinoille saattamista varten valmiiksi ja tarkoitettu sellaisenaan eläimille syötet-
täväksi sairautta parantavien tai ehkäisevien tai muiden lääkkeellisten ominaisuuksiensa
vuoksi;

8) erityisravinnoksi tarkoitetulla rehulla markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan
asetuksen 3 artiklan 2 kohdan o alakohdassa tarkoitettua erityisravinnoksi tarkoitettua re-
hua;

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 tarkoitettua etikettiä;

11) rehualan toimijalla luonnollista henkilöä ja oikeushenkilöä, joka toteuttaa mitä ta-
hansa rehun tuotanto-, valmistus- tai jakeluvaihetta, sekä toimijaa, joka käyttää rehuja
omistamiensa tai hallitsemiensa elintarviketuotantoeläinten ruokkimiseen; rehualan toi-
mijana ei kuitenkaan pidetä toimijaa, joka harjoittaa yksinomaan:

a) yksityiseen kotikäyttöön tarkoitettujen elintarviketuotantoeläinten ruokintaa;
b) rehun valmistusta omistamilleen tai hallitsemilleen muille kuin elintarviketuotanto-

eläimille;
c) lemmikkieläinten ruoan vähittäiskauppaa;
d) hoito- tai vapaa-ajankalastusta;
12) rehun alkutuotannolla rehuhygienia-asetuksen 3 artiklan f kohdassa tarkoitettua

rehun alkutuotantoa;
13) rehualan alkutuotannon toimijalla rehuhygienia-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan a–c

alakohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittavaa sekä toimijaa, joka käyttää rehuja omista-
miensa tai hallitsemiensa elintarviketuotantoeläinten ruokkimiseen;

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

15) laitoksella mitä tahansa rehujen tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaihetta toteuttavan
rehualan yrityksen yksikköä;

16) omavalvonnalla rehualan toimijan omaa valvontajärjestelmää, jolla toimija pyrkii
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;
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19) laskentaperusteilla Luonnonvarakeskuksen laskentakaavoja vakioineen, rehutau-
lukossa annettuja sulavuuskertoimia ja märehtijöiden rehujen osalta myös hajoavan val-
kuaisen osuutta;

20) markkinoille saattamisella yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 8 kohdassa tar-
koitettua rehujen saattamista markkinoille;

21) jäljitettävyydellä mahdollisuutta jäljittää rehu kaikissa tuotanto-, valmistus- ja ja-
keluvaiheissa 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 Salmonella-sukuun kuuluvia bakteereita;
26) tuotantoeläimellä sivutuoteasetuksen 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua eläintä.
Mitä tässä laissa säädetään Euroopan unionista tai Euroopan unionin jäsenvaltioista,

koskee myös Euroopan talousaluetta ja siihen kuuluvia valtioita.

10 a §

Lupa käyttää hyväksymätöntä rehun lisäainetta

Rehualan toimijan, joka aikoo käyttää tieteellisessä kokeessa tuotantoeläinten ruokin-
nassa lisäaineena ainetta, jota ei ole hyväksytty kyseiseen tarkoitukseen, tulee hakea lupa
käytölle Ruokavirastolta. Ruokavirasto voi myöntää luvan käyttää ainetta tieteellisessä
kokeessa, jos aineen hyväksymisen edellytyksenä on sen tehokkuuden osoittaminen tuo-
tantokokeessa. Lupa myönnetään, jos arvioidaan, ettei kokeesta ole todennäköisiä haital-
lisia vaikutuksia ihmisten tai tuotantoeläinten terveyteen tai ympäristöön.

Luvan hakijan on nimettävä kokeelle vastuuhenkilö. Hakijan on liitettävä lupahake-
mukseen koesuunnitelma, josta käyvät ilmi tiedot käytettävästä aineesta, sen käyttötarkoi-
tuksesta, käyttömäärästä, kokeessa käytettävistä tuotantoeläimistä, koe-asetelmasta ja ko-
keen kestosta.

Tarkempia säännöksiä lupahakemusmenettelystä ja lupahakemuksen sisällöstä anne-
taan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

10 b §

Tieteellisen kokeen keskeyttäminen

Edellä 10 a §:ssä tarkoitettu koe on keskeytettävä, jos kokeen aikana ilmenee, että ai-
neella on sellaisia merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai tuotantoeläinten tervey-
teen tai ympäristöön, joita ei ole voitu ennakoida lupaa myönnettäessä. Kokeen vastuu-
henkilön on ilmoitettava asiasta viipymättä Ruokavirastolle.

16 §

Tilapäiset rajoitukset

Jos on perusteltua syytä olettaa, että rehu voi aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten tai
eläinten terveydelle taikka ympäristölle, maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voi-
daan tilapäisesti kieltää rehun valmistus, markkinoille saattaminen, käyttö, tuonti tai vienti
taikka rajoittaa niitä sekä määrätä kielletyt rehut poistettaviksi markkinoilta tai alkutuo-
tantopaikkojen ja muiden rehun hallussapitäjien varastoista. Asetuksessa voidaan lisäksi
säätää, että Ruokavirasto voi yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa mainitussa ase-
tuksessa säädetyistä kielloista ja rajoituksista, jos voidaan varmistua siitä, että luvan koh-
teena oleva rehu ei aiheuta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle.
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Tällöin asetuksessa on lisäksi annettava tarkemmat säännökset luvan myöntämisen edel-
lytyksistä.

17 §

Toiminnan järjestäminen

Rehualan toimija on velvollinen järjestämään toimintansa siten, että toiminnalle ja re-
huille Euroopan unionin rehulainsäädännössä sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetyt vaa-
timukset täyttyvät. Rehualan toimijoiden vastuusta rehujen turvallisuudesta säädetään
myös yleisen elintarvikeasetuksen 17 artiklan 1 kohdassa.

Rehualan toimijan velvollisuudesta järjestää toimintansa laadunvarmistus säädetään re-
huhygienia-asetuksen 5–7 artiklassa.

Rehualan toimijalla on oltava rehujen tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheissa asianmu-
kaiset tilat, laitteet ja kalusto. Rehujen käsittelyssä, käytössä, kuljetuksessa ja varastoin-
nissa on noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys-, turvallisuus- ja
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Vietäessä rehuja Euroopan unionin ulkopuoliseen valtioon rehualan toimija vastaa vas-
taanottajavaltion viranomaisten asettamien tuontivaatimusten ja mahdollisten kauttakulje-
tukseen liittyvien vaatimusten selvittämisestä ja täyttämisestä.

Tarkemmat säännökset rehujen käsittely-, käyttö-, kuljetus- ja varastointivaatimuksista
sekä toimijoiden omavalvonnasta ja omavalvonnassa tehtävistä tutkimuksista ja toimen-
piteistä havaittaessa määräysten vastaista rehua annetaan maa- ja metsätalousministeriön
asetuksella.

18 §

Rehualan toimijan ilmoitusvelvollisuus

Rehualan toimijan on tehtävä Ruokavirastolle kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ja sen
olennaisista muutoksista sekä toiminnan lopettamisesta rekisteröintiä varten siten kuin re-
huhygienia-asetuksen 9 artiklassa säädetään. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske re-
hualan toimijoita, jotka yksinomaan toimittavat pieniä määriä tuottamiaan alkutuotannon
tuotteita suoraan paikalliselle maatilalle siellä edelleen käytettäviksi.

Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat tiedot:
1) toimijan nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot laitoskohtaisesti;
2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai, jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus;
3) tieto toiminnan luonteesta tai sen olennaisesta muuttamisesta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun rehualan toimijan on ilmoitettava kerran vuodessa

Ruokavirastolle sen pyytämällä tavalla tiedot rehujen valmistusmääristä, valmistukseen
käytetyistä rehuista ja näiden alkuperästä, markkinoille saatetuista, tuoduista ja viedyistä
rehuista sekä niiden määristä.

Tarkempia säännöksiä ilmoitettavista tiedoista ja ilmoitusmenettelystä voidaan antaa
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

20 §

Rehualan toimijan hyväksyminen

Rehualan toimijan on ennen toiminnan aloittamista haettava toiminnalleen Ruokaviras-
ton hyväksyminen, jos tarkoituksena on harjoittaa rehuhygienia-asetuksen 10 artiklassa tai
liitteen II kohdan "toimitilat ja laitteisto" 10 alakohdassa tarkoitettua toimintaa, TSE-ase-
tuksen liitteessä IV tai markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 8 artiklan
2 kohdassa tarkoitettua hyväksyntää edellyttävää toimintaa, markkinoille saattamista ja
käyttöä koskevan asetuksen liitteen VIII 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa taikka lääkere-
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hujen valmistusta tai niiden markkinoille saattamista. Rehuhygienia-asetuksen ja TSE-
asetuksen mukaisista hyväksymisen edellytyksistä säädetään rehuhygienia-asetuksen
13 artiklassa ja TSE-asetuksen liitteessä IV.

Hyväksymistä koskevaan hakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot:
1) toimijan nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot laitoskohtaisesti;
2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai, jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatunnus;
3) tieto toiminnan luonteesta tai sen olennaisesta muuttamisesta;
4) ajankohta, jolloin toiminta tai muutettu toiminta on tarkoitus aloittaa.
Myös hyväksytyn laitoksen harjoittaman toiminnan olennaisen muutoksen on oltava

hyväksytty ennen muutetun toiminnan aloittamista. Toimijan on varattava valvontaviran-
omaiselle tilaisuus tarkastuksen suorittamiseen tuotantoyksiköissään ja muissa toimiti-
loissaan ennen toiminnan aloittamista.

Rehualan toimija on hyväksyttävä, jos rehuhygienia-asetuksessa ja TSE-asetuksessa
säädetyt vaatimukset täyttyvät. Hyväksyminen voidaan antaa ehdollisena rehuhygienia-
asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Hyväksytylle toimijalle voidaan ihmisten tai
eläinten terveydelle taikka ympäristölle aiheutuvien vaarojen ennaltaehkäisemiseksi aset-
taa toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja muita ehtoja.

Tarkempia säännöksiä toimijan hyväksymistä koskevassa hakemuksessa annettavien
tietojen sisällöstä ja hakemusmenettelystä annetaan maa- ja metsätalousministeriön ase-
tuksella.

21 §

Rehualan toimijan tiedonantovelvollisuus

Jos rehualan toimijalla on syytä epäillä, ettei sen markkinoille saattama tai käyttämä
rehu täytä rehujen turvallisuutta koskevia vaatimuksia taikka omavalvonnassa havaitaan
haitallisten aineiden, tuotteiden tai eliöiden suurimpien sallittujen enimmäispitoisuuksien
ylittyneen, siitä on välittömästi ilmoitettava Ruokavirastolle. Markkinoille saatetun rehun
aiheuttamien riskien välttämiseksi rehun markkinoille saattaneen toimijan on välittömästi
ilmoitettava rehun salmonellahavainnosta toimijalle, jolle rehua on toimitettu. Rehua
käyttävän toimijan on ilmoitettava välittömästi rehun valmistajalle, jos tarttuvista eläin-
taudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamises-
ta ("eläinterveyssäännöstö") annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2016/4294 artiklan 27 kohdassa tarkoitettuun pitopaikkaan on salmonellaepäilyn tai
todetun salmonellatartunnan vuoksi kohdistettu taudin leviämisen estämistä koskeva pää-
tös.

Rehualan toimijan on viivytyksettä ilmoitettava Ruokavirastolle säännösten vastaiseen
rehuun viittaavista tutkimustuloksista, jos tutkimuksen on tehnyt 28 b §:ssä tarkoitettu la-
boratorio, sekä annettava laboratoriolle ohjeet 28 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten ja yh-
teenvetojen lähettämiseen.

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

Määräysten vastaisen rehun markkinoilta poistamisesta säädetään yleisen elintarvikea-
setuksen 20 artiklassa.
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4 luku

Viranomaiset ja niiden tehtävät

22 §

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävänä on tämän lain ja Euroopan unionin rehuja
koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon yleinen ohjaus ja seuranta.

Maa- ja metsätalousministeriö nimeää kansalliset vertailulaboratoriot valvonta-asetuk-
sen 100 artiklan mukaisesti.

23 §

Ruokavirasto

Ruokavirasto:
1) suunnittelee, ohjaa ja kehittää valtakunnallista rehuvalvontaa;
2) vastaa tämän lain sekä Euroopan unionin rehulainsäädännön täytäntöönpanon ja

noudattamisen valtakunnallisesta valvonnasta;
3) huolehtii valtakunnallisesta tiedottamisesta ja valvontatulosten julkaisusta vuosit-

tain;
4) laatii valvontasuunnitelmat ja raportit valvonnan toteutumisesta;
5) nimeää ja hyväksyy laboratoriot;
6) antaa vientitodistuksia;
7) myöntää luvan tieteellisessä kokeessa rehun lisäaineena käytettävälle ei-hyväksy-

tylle aineelle;
8) toimii yleisen elintarvikeasetuksen 50 artiklan mukaisena nopean hälytysjärjestel-

män kansallisena yhteyspisteenä;
9) arvioi rehuhygienia-asetuksen 21 artiklassa tarkoitetut kansalliset hyvän käytännön

ohjeet;
10) pitää yllä rehuhygienia-asetuksen 24 artiklassa tarkoitettua kolmansien maiden

tuotantolaitosten luetteloa;
11) vastaa valvonta-asetuksen 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta virallista valvontaa

suorittavien henkilöiden koulutuksesta;
12) vastaa valvonta-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta koordi-

naatiosta ja yhteydenpidosta komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa;
13) nimeää luonnolliset henkilöt, joille tiettyjä viralliseen valvontaan kuuluvia tehtäviä

on siirretty valvonta-asetuksen 28 artiklan perusteella;
14) toimii valvonta-asetuksen 103 artiklassa tarkoitettuna yhteyselimenä jäsenvaltioi-

den toimivaltaisten viranomaisten välillä;
15) vastaa valvonta-asetuksen 115 artiklassa tarkoitetun erityistilanteisiin varautumis-

ta koskevan valtakunnallisen valmiussuunnitelman laatimisesta ja toimittaa sen ja siihen
tehdyt muutokset maa- ja metsätalousministeriölle.

Lisäksi Ruokavirasto vastaa Euroopan unionin rehulainsäädännössä toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle säädetyistä tehtävistä, jollei tehtävää ole tässä laissa siirretty muulle viran-
omaiselle.

23 a §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ruokavirasto käyttää valvonnassa apunaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia.
7



1548/2019  
23 b §

Aluehallintoviranomainen

Aluehallintovirastot valvovat Ruokaviraston ohella lääkerehuja.

23 c §

Tulli

Tulli valvoo Ruokaviraston ohella rehujen maastavientiä sekä salmonellabakteerin
esiintymistä rehujen maahantuonnin yhteydessä.

24 §

Valtuutetut tarkastajat

Ruokavirasto voi kirjallisesti nimetä ulkopuolisen luonnollisen henkilön suorittamaan
erikseen määriteltyjä viralliseen valvontaan liittyviä tehtäviä valvonta-asetuksen 28 artik-
lan mukaisesti (valtuutettu tarkastaja). Tarkastusten perusteella mahdollisesti tehtävät
hallinnolliset päätökset tekee Ruokavirasto.

Valtuutettuun tarkastajaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä hänen suorittaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta sää-
detään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Valtuutettuun tarkastajaan sovelletaan hänen hoitaessaan edellä 1 momentissa tarkoi-
tettuja tehtäviä hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), saamen kielilakia
(1086/2003), julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia (906/2019) ja digitaalis-
ten palvelujen tarjoamisesta annettua lakia (306/2019). Valtuutetulle tarkastajalle annet-
tujen ja tarkastajan laatimien asiakirjojen julkisuudesta, tarkastajan vaitiolovelvollisuu-
desta ja asiakirjan julkisuuden toteuttamisesta säädetään viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999).

Valtuutetun tarkastajan tulee rehualan toimijan niin vaatiessa esittää kirjallinen selvitys
valtuutuksestaan.

24 a §

Rehujen vienti

Ruokavirasto antaa rehualan toimijan pyynnöstä rehuja koskevia vientitodistuksia, jos
todistettavaksi vaadittujen asioiden paikkansapitävyydestä voidaan varmistua ja vastaan-
ottajavaltion asettamat vaatimukset todistuksen antamiselle täyttyvät sekä osallistuu tar-
vittaessa 17 §:n 4 momentissa tarkoitettujen viranomaisvaatimusten selvittämiseen, jollei
vaatimuksista voida muulla tavalla varmistua. Lisäksi Ruokavirasto osallistuu tarvittaessa
rehujen markkinoillepääsyn ja markkinoilla pysymisen edellytyksenä olevien asiakirjojen
laatimiseen ja muuhun selvitystyöhön.

Ruokavirasto voi keskeyttää osallistumisen mainittujen tehtävien hoitamiseen, jos edel-
lytyksiä selvitystyön jatkamiselle ei enää ole.

25 §

Viralliset laboratoriot ja viranomaisnäytteiden tutkiminen

Valvontaviranomaisen tämän lain mukaista valvontaa varten ottamat tai otattamat näyt-
teet on tutkittava Ruokavirastossa taikka Ruokaviraston nimeämässä Suomessa tai toises-
sa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevassa virallisessa laboratoriossa. Näytteitä tut-
kivan laboratorion tulee täyttää valvonta-asetuksessa säädetyt vaatimukset. Laboratoriolla
voi olla myös liikkuva toimintayksikkö.
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26 §

Omavalvontalaboratoriot ja omavalvontanäytteiden tutkiminen

Salmonellan varalta otetut lainsäädännön edellyttämät omavalvontanäytteet on tutkitta-
va Ruokaviraston hyväksymässä omavalvontalaboratoriossa, Ruokavirastossa taikka
Ruokaviraston nimeämässä virallisessa laboratoriossa. Laboratoriolla voi olla myös liik-
kuva toimintayksikkö.

Omavalvontanäytteiden tutkimisesta dioksiinin varalta säädetään rehuhygienia-asetuk-
sen liitteessä II.

27 §

Omavalvontalaboratorion hyväksyminen

Omavalvontalaboratorion hyväksymisen edellytyksenä on, että pätevyyden täyttymi-
nen on osoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta
annetun lain (920/2005) mukaisesti akkreditoinnin tai akkreditointiin rinnastettavan päte-
vyyden arvioinnin perusteella. Arvioidun laboratorion pätevyys on arvioitava uudelleen
vähintään kolmen vuoden välein.

Jos laboratorio ei täytä 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia, mutta puutteet ovat sel-
laisia, ettei tutkimusten luotettavuus vaarannu, Ruokavirasto voi hyväksyä laboratorion
määräajaksi. Laboratorion on korjattava puutteet ja haettava lopullista hyväksymistä an-
netun määräajan kuluessa.

Hyväksytylle laboratoriolle voidaan ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristöl-
le aiheutuvien vaarojen ennaltaehkäisemiseksi asettaa toimintaa koskevia vaatimuksia, ra-
joituksia ja muita ehtoja.

Tarkempia säännöksiä hyväksyttyjä laboratorioita kuvaavista standardeista, laboratori-
oiden laatujärjestelmille asetettavista vaatimuksista ja muista laboratorioiden hyväksymi-
sen vaatimuksista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

28 §

Virallisen laboratorion ja hyväksytyn omavalvontalaboratorion ilmoitusvelvollisuus

Virallisen laboratorion ja hyväksytyn omavalvontalaboratorion on viivytyksettä ilmoi-
tettava säännösten vastaiseen rehuun viittaavista tutkimustuloksista toimeksiantajalleen ja
eläimen ja ihmisten välillä mahdollisesti suoraan tai välillisesti siirtyvien tautien tai tar-
tuntojen (zoonoosien) seurantaan ja valvontaan liittyvistä tutkimuksista ja niiden tuloksis-
ta Ruokavirastolle.

Virallisen laboratorion ja hyväksytyn omavalvontalaboratorion on toimitettava tutki-
muksissa eristetyt mikrobikannat kansalliseen vertailulaboratorioon sekä Ruokavirastolle
viraston pyynnöstä yhteenveto tekemistään 25 ja 26 §:ssä tarkoitetuista tutkimuksista ja
niiden tuloksista. Edellä 26 §:ssä tarkoitettujen tutkimusten ja niiden tulosten yhteenvedot
eivät saa sisältää henkilötietoja eivätkä valvontakohteen tunnistetietoja.

Virallisen laboratorion ja hyväksytyn omavalvontalaboratorion on ilmoitettava viipy-
mättä Ruokavirastolle toiminnan olennaisesta muuttamisesta, toiminnan keskeyttämisestä
ja toiminnan lopettamisesta.

Tarkemmat säännökset ilmoitusten ja yhteenvetojen sisällöstä ja toimittamisesta sekä
mikrobikantojen lähettämisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella.
9



1548/2019  
28 a §

Kansallisen vertailulaboratorion ilmoitusvelvollisuus

Kansallisen vertailulaboratorion on pyydettäessä ilmoitettava Ruokavirastolle ja Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokselle epidemiologista seurantaa varten tarvittavat tiedot sekä
Ruokavirastolle lisäksi valvonnan ohjausta varten tarvittavat tiedot 28 §:n 2 momentissa
tarkoitetuista mikrobikannoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle toimitettavat tiedot
eivät saa sisältää valvontakohteiden tunnistetietoja.

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

28 b §

Nimetyt laboratoriot

Ruokavirasto voi nimetä toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevan laborato-
rion tutkimaan salmonellan varalta otettuja lainsäädännön edellyttämiä omavalvontanäyt-
teitä.

Ruokavirasto nimeää 1 momentissa tarkoitetut laboratoriot rehualan toimijan hakemuk-
sesta. Nimeämisen edellytyksenä on, että laboratorio täyttää salmonellan ja muiden tietty-
jen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/200312 artiklan 1 koh-
dan vaatimukset laadunvarmistusjärjestelmästä ja kyseinen laadunvarmistusjärjestelmä
on kyseisen jäsenvaltion asianomaisen toimielimen todentama.

Nimeämistä ei tarvitse hakea, jos laboratorio täyttää valvonta-asetuksen 37 artiklan
4 kohdan e alakohdassa säädetyt vaatimukset.

Tarkempia säännöksiä hakemusmenettelystä ja laboratorioiden nimeämisestä voidaan
antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

6 luku

Valvonta

29 §

Valvonnan järjestäminen

Rehuja ja rehualan toimijoita on valvottava tasapuolisesti ja säännöllisesti. Valvontaa
on tehostettava, jos on epäiltävissä, että rehu tai rehualan toimijan toiminta ei täytä Euroo-
pan unionin rehulainsäädännössä taikka tässä laissa säädettyjä vaatimuksia. Valvontatoi-
menpiteiden on oltava tarkoituksenmukaisia ja ne on sopivalla tavalla kohdistettava kaik-
kiin rehujen tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheisiin alkutuotannosta markkinoille saatta-
miseen ja käyttöön.

Valvontaviranomaisen on tarvittaessa neuvottava rehualan toimijaa Euroopan unionin
rehulainsäädännön ja tämän lain vaatimusten noudattamisesta. Tarkempia säännöksiä val-
vonnan järjestämisestä voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Valvonnan järjestämisestä säädetään lisäksi rehujen valvontaa, turvallisuutta ja tervey-
dellistä laatua sekä rehuhygieniaa koskevassa Euroopan unionin lainsäädännössä.

30 §

Laboratorioiden valvonta

Ruokavirasto valvoo, että 25 ja 26 §:ssä tarkoitettuja tutkimuksia tekevät laboratoriot
noudattavat tätä lakia.
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32 §

Ennakkoilmoitus ja näytteenotto maahantuotavasta erityisen riskialttiista rehusta

Rehualan toimijan on ilmoitettava maahantuotavista erityisen riskialttiista rehueristä
ennen erän vastaanottamista Ruokavirastolle mahdollista näytteenottoa varten. Erityisen
riskialttiilla rehuerällä tarkoitetaan rehua, johon yleisen elintarvikeasetuksen 50 artiklassa
tarkoitetun elintarvikkeiden ja rehujen nopean hälytysjärjestelmän mukaisten ilmoitusten
tai tieteellisten riskinarviointien perusteella sisältyy muita rehuja suurempi salmonellaris-
ki.

Ennakkoilmoituksessa tulee esittää seuraavat tiedot:
1) maahantuojan nimi ja osoite;
2) maahantuojan yritys- tai yhteisötunnus tai, jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tilatun-

nus;
3) rehun nimi ja luonne;
4) rehuerän määrä;
5) lähtömaa;
6) Suomen alueelle saapumisen ajankohta ja paikka;
7) tuontitapa.
Maahantuotavaa rehua voidaan Ruokaviraston määräyksestä säilyttää Tullin valvon-

nassa Ruokaviraston hyväksymässä paikassa, kunnes Ruokavirasto on saanut riittävän sel-
vityksen siitä, että Euroopan unionin rehulainsäädännössä ja tässä laissa säädetyt vaati-
mukset täyttyvät.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset, milloin ja
miten rehualan toimijan on tehtävä ennakkoilmoitus 1 momentissa tarkoitetuista rehueris-
tä Ruokavirastolle sekä siitä, miten näytteenotto ja muu maahantuontitarkastus tulee suo-
rittaa.

33 §

Valvontasuunnitelma ja raportointi

Ruokavirasto laatii rehuvalvonnan ohjaamiseksi ja yhteensovittamiseksi valtakunnalli-
sen valvontasuunnitelman osana valvonta-asetuksen 109 artiklassa tarkoitettua monivuo-
tista kansallista valvontasuunnitelmaa. Lisäksi Ruokavirasto laatii vuosittaisen valvonta-
suunnitelman rehuvalvonnan järjestämiseksi sekä raportit rehuvalvonnan toteutumisesta.

Vuosittaisessa valvontasuunnitelmassa on määritettävä suoritettavien tarkastusten si-
sältö sekä valvontakohteiden tarkastustiheys. Lisäksi suunnitelmassa on esitettävä valvon-
takohteiden riskinarvioinnin ja suunnitelman toteutumisen arvioinnin perusteet.

Vuosiraportoinnin tulee sisältää rehunäytteiden analyysitulokset sekä koottuina val-
vonnan kannalta muut olennaiset tulokset, merkittävät muutokset, todettujen rikkomusten
lukumäärä ja luonne sekä rikkomusten johdosta määrätyt toimenpiteet. Raportoinnin tulee
sisältää myös tiedot rehujen alkuperästä sekä tilastot Suomessa valmistukseen käytetyistä
ja valmistetuista rehuista, tuodut ja viedyt rehut eriteltyinä, sekä edellä mainittujen mää-
ristä.

Ruokaviraston on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle kuluvan vuoden val-
vontasuunnitelma kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä sekä raportit edeltävän
kalenterivuoden valvonnasta kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

34 §

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus

Tarkastusta ja näytteenottoa koskevasta virallisesta valvonnasta säädetään valvonta-
asetuksen I jaksossa.
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Valvontaviranomaisella ja valtuutetuilla tarkastajilla on oikeus valvontaa varten toteut-
taa tässä laissa ja Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjä toimenpiteitä, päästä paik-
koihin, joissa rehuja ja niitä koskevia asiakirjoja käsitellään, käytetään tai säilytetään, tar-
kastaa kuljetusvälineitä, rehualan toimijan kirjanpitoa ja 19 §:ssä tarkoitettua tiedostoa
sekä ottaa maksutta tarpeellisia näytteitä rehuista. Pysyväisluonteiseen asumiseen käyte-
tyissä tiloissa tarkastuksen saa tehdä vain viranomainen. Tällaisissa tiloissa tarkastus saa-
daan toimittaa vain, jos se on välttämätöntä tarkastuksen kohteena olevien seikkojen sel-
vittämiseksi ja on perusteltua syytä epäillä jonkun syyllistyneen tässä laissa rangaistavaksi
säädettyyn menettelyyn ja tarkastus on välttämätön rikoksen selvittämiseksi.

Valvontaviranomaisella sekä valtuutetuilla tarkastajilla on oikeus saada tässä laissa ja
Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyä tarkastusta ja valvontaa varten tarpeelliset
tiedot ja asiakirjat rehualan toimijalta.

Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään Suomen viranomaisten tarkastus- ja tiedonsaantioi-
keudesta, koskee myös Euroopan unionin tarkastajia. Valvontaviranomaisen on näissä tar-
kastuksissa toimittava yhteistyössä Euroopan unionin tarkastajien kanssa.

34 a §

Virka-apu

Poliisi ja Tulli ovat velvollisia antamaan virka-apua valvontaviranomaiselle valvonta-
tehtävän suorittamiseksi. Poliisin velvollisuudesta antaa virka-apua säädetään poliisilain
(872/2011) 9 luvun 1 §:ssä ja Tullin virka-avusta tullilain (304/2016) 100 §:ssä.

35 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Valvonnassa saadut tiedot ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annetun lain ja valvonta-asetuksen 8 artiklan mukaisesti.

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, val-
vonnassa saatuja tietoja saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa, mikäli se on vält-
tämätöntä:

1) 23 ja 23 a–23 c §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tässä laissa säädettyjen tehtävien
hoitamista varten;

2) syyttäjä, poliisi- ja tulliviranomaisille rikoksen selvittämiseksi.

36 §

Valvontarekisteri

Ruokavirasto pitää valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä 18 §:ssä tarkoitetuista
ilmoitusvelvollisista rehualan toimijoista sekä 25, 26 ja 28 b §:ssä tarkoitetuista laborato-
rioista.

37 §

Valvontarekisteriin merkittävät tiedot

Rehualan toimijasta valvontarekisteriin merkitään:
1) rehualan toimijan nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot;
2) toimipaikkojen osoitteet ja yhteystiedot;
3) rehualan toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai, jos sitä ei ole, henkilötunnus tai tila-

tunnus;
4) toiminnan kuvaus;
5) hyväksyntänumero, jos kyseessä on rehuhygienia-asetuksen mukainen hyväksyntä;
12
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6) tieto toimijalle tämän lain 40–42, 44, 44 b, 45 tai 46 §:n taikka rehuhygienia-asetuk-
sen 14–16 artiklan nojalla annetusta määräyksestä, kiellosta, rangaistuksesta tai muusta
seurauksesta;

7) suoritetut valvontatoimenpiteet sekä vastaavat muut tämän lain mukaiset valvonnan
kannalta tarpeelliset tiedot.

Virallisista laboratorioista, hyväksytyistä omavalvontalaboratorioista ja nimetyistä
laboratorioista valvontarekisteriin merkitään:

1) laboratorion nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot;
2) arvioinnin tai akreditoinnin piirissä olevat määritysmenetelmät;
3) 28 b §:ssä tarkoitetun laboratorion määritysmenetelmä;
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 virallisissa laboratorioissa ja hyväksytyissä

omavalvontalaboratorioissa sekä vastaavat muut tämän lain mukaiset valvonnan kannalta
tarpeelliset tiedot.

Ruokavirasto julkaisee 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tietojen perusteella rehualan
toimijoita ja laboratorioita koskevan luettelon.

Tiedot rehualan toimijoista poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden ja laboratorioista
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun toimija tai laboratorio on ilmoittanut valvontaviran-
omaiselle toimintansa loppumisesta, tai siitä, kun toiminta on loppunut. Rekisterimerkintä
rangaistuksesta poistetaan kuitenkin, kun rangaistukseen tuomitsemisen syynä olleen teon
rangaistavuus on poistettu. Jos rekisteriin merkitty tieto perustuu päätökseen, joka ei ole
vielä lainvoimainen ja päätös sittemmin kumotaan, tieto on poistettava välittömästi ku-
moamista koskevan päätöksen saatua lainvoiman.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötie-
tojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY ku-
moamisesta (yleinen tietosuojasetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksessa (EU) 2016/679, tietosuojalaissa (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa. Henkilötietojen käsittelyyn ei kuitenkaan sovelleta mainitun
asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa.

Tarkempia säännöksiä rehualan toimijoiden rekisteriin merkitsemisestä voidaan antaa
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

38 §

Valvontaviranomaisen ja valtuutetun tarkastajan tiedonantovelvollisuus

Jos valvontaviranomainen tai valtuutettu tarkastaja tietää tai tällä on syytä epäillä, että
rehu tai sen käyttö voi aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäris-
tölle, on valvontaviranomaisen ja valtuutetun tarkastajan salassapitosäännösten estämättä
ilmoitettava tästä välittömästi toimivaltaiselle ympäristö-, elintarvike-, eläinlääkintä- tai
terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä aina myös Ruokavirastolle. Ruoka-
viraston on tehtävä ilmoitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, jos rehu tai sen käyttö
voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle.

Valvontaviranomainen tai valtuutettu tarkastaja on velvollinen ilmoittamaan Ruokavi-
rastolle tämän 36 §:n nojalla ylläpitämään rekisteriin tarvittavat tiedot. Lisäksi valvonta-
viranomainen on velvollinen pyydettäessä ilmoittamaan Ruokavirastolle tarkastuksia,
valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja ja valvontaa koskevia muita tietoja
tämän lain mukaisen valvonnan seurantaa varten.

Valvontaviranomaisen ja valtuutetun tarkastajan on toimitettava 1 ja 2 momentissa tar-
koitetut tiedot Ruokaviraston määräämällä tavalla.
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Tarkempia säännöksiä valvontaviranomaisten ja valtuutettujen tarkastajien ilmoitus-
velvollisuudesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

39 §

Valvonnan tulosten julkaiseminen

Ruokavirasto julkaisee internetsivuillaan vuosittain 33 §:ssä tarkoitetut raportit rehu-
valvonnan toteutumisesta. Edellä 35 §:ssä tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja ei kuiten-
kaan saa julkaista.

Virallisen valvonnan luottamuksellisuudesta ja avoimuudesta säädetään valvonta-ase-
tuksen 8 ja 11 artiklassa.

Tarkempia säännöksiä valvonnan tulosten julkaisemisesta voidaan antaa maa- ja met-
sätalousministeriön asetuksella.

39 a §

Koneellinen allekirjoitus

Automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tehty tämän lain mukainen päätös sekä asiaan
liittyvät asiakirjat voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

40 §

Määräys

Sille, joka ei noudata tämän lain, Euroopan unionin rehulainsäädännön tai niiden nojal-
la annettuja säännöksiä, valvontaviranomaisen on annettava asian laatu huomioon ottaen
valvonta-asetuksen 138 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu määräys velvollisuuksien täyttämi-
seksi.

Valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos rehu tai siitä annetut
tiedot, rehun tuotanto-, valmistus- tai jakeluvaihe taikka tuotantotilat, alkutuotantopaikka
tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa rehusta annettu-
jen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden taikka johtaa kuluttajaa harhaan tai eivät muu-
toin vastaa rehulainsäädännön vaatimuksia. Epäkohta on määrättävä poistettavaksi välit-
tömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

42 §

Rehun uudelleenkäsittely, hävittäminen ja palauttaminen

Jos valvontaviranomainen on 41 §:n nojalla määrännyt rehun tuotantoa, valmistusta,
käsittelyä, markkinoille saattamista, käyttöä, sisämarkkinakauppaa, maahantuontia tai
maastavientiä koskevan kiellon, Ruokavirasto voi määrätä rehun hyväksymällään tavalla
rehualan toimijan kustannuksella käsiteltäväksi uudelleen, hävitettäväksi, käytettäväksi
muuhun tarkoitukseen tai palautettavaksi lähtömaahan. Päätökseen voidaan liittää määrä-
yksiä sen täytäntöönpanossa noudatettavasta menettelystä.

44 §

Omavalvontalaboratorion hyväksymisen peruuttaminen

Ruokaviraston on peruutettava hyväksytyn omavalvontalaboratorion hyväksyminen,
jos laboratorio lopettaa toiminnan, jonka perusteella se on hyväksytty.

Lisäksi Ruokavirasto voi peruuttaa omavalvontalaboratorion hyväksymisen, jos labo-
ratorio olennaisesti rikkoo tai siellä harjoitettavassa toiminnassa olennaisesti rikotaan täs-
sä laissa säädettyjä vaatimuksia eikä laboratorio Ruokaviraston määräyksestä huolimatta
14



1548/2019  
korjaa puutteita kohtuullisessa määräajassa. Hyväksyminen voidaan kuitenkin peruuttaa
välittömästi, jos se on ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle toiminnasta ai-
heutuvan kohtuuttoman vahingon vuoksi välttämätöntä.

Ruokavirasto voi peruuttaa omavalvontalaboratorion hyväksymisen myös 2 momentis-
sa tarkoitetun asian käsittelyn ajaksi, jos puute laboratorion toiminnassa on sellainen, että
se voi vaarantaa tutkimustulosten luotettavuuden.

44 a §

Laboratorion nimeämisen peruuttaminen

Ruokaviraston on peruutettava 28 b §:ssä tarkoitetun laboratorion nimeämistä koskeva
päätöksensä rehualan toimijan pyynnöstä tai jos Ruokaviraston tietoon tulee, että labora-
torio lopettaa toimintansa.

Ruokavirasto voi peruuttaa laboratorion nimeämistä koskevan päätöksensä, jos Ruoka-
viraston tietoon tulee, että laboratorio olennaisesti rikkoo tai siellä harjoitettavassa toimin-
nassa olennaisesti rikotaan tässä laissa säädettyjä vaatimuksia.

Ruokavirasto voi peruuttaa laboratorion nimeämistä koskevan päätöksensä myös 2 mo-
mentissa tarkoitetun asian käsittelyn ajaksi, jos se on ihmisten tai eläinten terveydelle taik-
ka ympäristölle toiminnasta aiheutuvan kohtuuttoman vahingon vuoksi välttämätöntä
taikka jos puute laboratorion toiminnassa on sellainen, että se voi vaarantaa tutkimustu-
losten luotettavuuden.

44 b §

Luvan peruuttaminen

Ruokavirasto voi peruuttaa 10 a §:ssä tarkoitetun luvan, jos luvanhaltija rikkoo olennai-
sella tavalla tässä laissa säädettyjä lupaehtoja.

45 §

Uhkasakko ja teettäminen

Ruokavirasto voi tehostaa 40 §:ssä tarkoitettua määräystä, 41 §:ssä tarkoitettua kieltoa
sekä 42 §:ssä tarkoitettua uudelleenkäsittelyä, hävittämistä tai palauttamista koskevaa
määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty teetetään laiminlyöjän kustannuk-
sella.

Uhkasakosta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

46 §

Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) tuottaa, valmistaa, saattaa markkinoille, tuo maahan tai vie maasta rehua, joka ei

täytä 6, 7, 9, 10, 10 a, 10 b, 11–15 tai 15 a §:ssä taikka niiden nojalla säädettyjä vaatimuk-
sia,

2) rikkoo rehun valmistusta, käsittelyä, kuljetusta, varastointia, käyttöä tai laadunvar-
mistusta koskevaa 17 §:n 1–3 momenttia tai 5 momentin nojalla annettua säännöstä,

3) rikkoo 16 §:n nojalla annettua tilapäistä kieltoa,
4) laiminlyö 18 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, 19 §:ssä säädetyn velvollisuu-

den pitää tiedostoa taikka 34 §:n 3 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,
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7) laiminlyö noudattaa 15 a §:ssä säädettyjä pakkausvaatimuksia,
8) rikkoo 40 §:n nojalla annettua määräystä, 41 §:n nojalla annettua kieltoa, 42 §:n no-

jalla annettua käsittely-, hävittämis- tai palauttamismääräystä taikka jatkaa toimintaansa,
vaikka rekisteröinti tai hyväksyminen on rehuhygienia-asetuksen 14 artiklan nojalla kes-
keytetty tai 15 artiklan nojalla peruutettu taikka

9) rikkoo:
a) yleisen elintarvikeasetuksen 15 artiklan, rehuhygienia-asetuksen 4 artiklan taikka

liitteen I osan A, liitteen II tai liitteen III taikka markkinoille saattamista ja käyttöä koske-
van asetuksen 4 tai 6 artiklan rehujen turvallisuutta koskevia yleisiä vaatimuksia,

b) yleisen elintarvikeasetuksen 18 artiklan, gmo-jäljitettävyysasetuksen 4 artiklan
A kohdan tai 5 artiklan taikka rehuhygienia-asetuksen liitteen I osan A kohdan II tai liit-
teen II vaatimuksia rehujen jäljitettävyydestä ja tietojen kirjaamisesta,

c) rehuhygienia-asetuksen 9 artiklan vaatimusta ilmoituksesta rekisteröintiä varten,
d) rehuhygienia-asetuksen 10 artiklan tai liitteen II kohdan "toimitilat ja laitteisto"

10 alakohdan, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuksen 8 artiklan 2 kohdan
tai liitteen VIII 1 kohdan ja TSE-asetuksen liitteen IV vaatimusta laitoksen hyväksymises-
tä,

e) yleisen elintarvikeasetuksen 20 artiklan taikka markkinoille saattamista ja käyttöä
koskevan asetuksen 5 artiklan rehualan toimijaa 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 artiklan b kohdan tai markkinoille saattamista
ja käyttöä koskevan asetuksen 11 tai 13–20 artiklan taikka liitteen II tai V–VIII merkintää
tai esillepanoa koskevia säännöksiä,

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

k) lisäaineasetuksen liitteen IV ja markkinoille saattamista ja käyttöä koskevan asetuk-
sen liitteen I säännöksiä yleisistä käyttöedellytyksistä,

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

m) TSE-asetuksen liitteen IV tai markkinoille 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 teosta aiheutunutta vaaraa ihmisten tai eläinten
terveydelle taikka ympäristölle ole pidettävä vähäisenä taikka jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, rehulakirikkomuksesta sakkoon.

47 §

Rikosilmoituksen tekeminen

Ruokavirasto tekee 23 ja 23 a–23 c §:ssä tarkoitettujen viranomaisten ja 24 §:ssä tarkoi-
tettujen valtuutettujen tarkastajien puolesta rikosilmoituksen rehulakirikkomuksesta. Il-
moitus voidaan jättää tekemättä rikkomuksesta, jota on kokonaisuudessaan pidettävä il-
meisen vähäisenä.
16



1548/2019  
48 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Rehun valmistajan, valmistuttajan ja tuojan on korvattava vahinko, joka rehun ammat-
tikäytössä aiheutuu ostajalle siitä, että rehu ei täytä Euroopan unionin rehulainsäädännös-
sä taikka tässä laissa tai tämän lain nojalla säädettyjä vaatimuksia. Korvaus on suoritetta-
va, vaikka vahinkoa ei ole aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos se, jolta
vaaditaan korvausta, saattaa todennäköiseksi, ettei rehussa ollut vahingon aiheuttanutta
virhettä silloin, kun hän saattoi rehun markkinoille.

Valmistajan, valmistuttajan ja tuojan velvollisuudesta korvata rehusta henkilölle taikka
yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsineen pääasiassa sellai-
seen tarkoitukseen käyttämälle omaisuudelle aiheutunut vahinko säädetään tuotevastuu-
laissa (694/1990).

49 §

Valtion viranomaisen suoritteista perittävät maksut

Valtion viranomaisen tämän lain tai Euroopan unionin lainsäädännön nojalla suoritta-
masta valvonnasta perittävistä maksuista säädetään valvonta-asetuksessa. Tämän lisäksi
sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992), jollei valvonta-asetuksessa toisin sää-
detä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä val-
vonta-asetuksen 79–82 artiklan mukaisista kansallisista järjestelyistä ja maksujen suuruu-
den määräämisestä.

51 §

Muutoksenhaku

Valtion viranomaisen päätökseen, lukuun ottamatta 20, 40–44 ja 44 a §:ssä tarkoitettuja
päätöksiä, saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019).

Muutoksenhausta valtion viranomaisen määräämään maksuun säädetään valtion mak-
superustelaissa.

51 a §

Rikkomuksista ilmoittajan henkilöllisyyden suojaaminen

Jos ilmoituksen valvontaviranomaiselle sen viralliseen valvontaan kuuluvien säännös-
ten todellisesta tai epäillystä rikkomisesta on tehnyt luonnollinen henkilö, ilmoittajan hen-
kilöllisyys on pidettävä salassa, jos henkilöllisyyden paljastamisesta voidaan olosuhteiden
perusteella arvioida aiheutuvan haittaa ilmoittajalle.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Tällä lailla kumotaan rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä annettu maa- ja

metsätalousministeriön asetus (450/2009).
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