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TIIVISTELMÄ 
 
Maa- ja metsätalousministeriö asetti 8.1.2003 työryhmän, jonka tehtävänä oli kansallisen rehustrategian 
laatiminen. Työryhmä selvitti rehutalouden nykytilaa, alan ongelmia ja toimintaympäristön muutoksia. Kan-
sallisessa rehustrategiassa ja toimenpideohjelmassa 2004 - 2010 esitetään strategiset linjaukset, keskeiset 
tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset rehutalouden toiminnalle. 
 
Rehukasvien tuotantoon käytettiin Suomessa noin 80 % viljellystä peltoalasta vuonna 2003. Suomessa val-
mistetaan vuosittain n. 1400 milj. kg rehuseoksia, joka on n. 1 % Euroopan Unionin (EU) teollisten re-
huseosten valmistuksesta. Eläintuotteiden myyntitulot koko maa- ja puutarhatalouden myyntitulosta olivat 
68 % vuonna 2003. Eläintuotannossa rehuilla on suuri taloudellinen merkitys. Pääosa tuotantoeläinten ruo-
kintaan tarkoitetuista rehuista tuotetaan ja käytetään suomalaisilla maatiloilla. Elintarviketuotantoeläimille 
käytettävät rehut ovat pitkälle kotimaisia lukuun ottamatta tarpeellisia valkuaisrehuja kuten soija ja rehun 
lisäaineita. Rehuteollisuuden tuotteet vastaavat keskimäärin kolmanneksesta suomalaisten tuotantoeläinten 
energiansaannista, mutta esimerkiksi sikojen ja siipikarjan osalta teollisten rehujen osuus ruokinnassa on 
huomattavasti suurempi. 
 
Suomessa rehu- ja elintarveketjun toimijoiden vastuullisella toiminnalla sekä rehujen ja niiden raaka-
aineiden turvallisuuden ja laadun valvonnalla on pitkät perinteet. Esimerkiksi salmonellan esiintymistä rehuis-
sa on valvottu vuodesta 1960 lähtien, ja rehujen hygieenisen omavalvonnan järjestelmä perustettiin valvon-
nan ja rehuyritysten yhteistyönä 1990-luvun alussa. Lakisääteisistä muutoksista on viime vuosina aiheutunut 
rehuteollisuudelle lisäkustannuksia. Panostukset rehujen turvallisuuteen eivät helposti välity elintarvikeketjus-
sa eteenpäin elintarvikkeiden hintoihin. EU:n elintarvikeketjun toimintaa ovat leimanneet viime vuosikymme-
nenä erityisesti rehuperäiset elintarvikekriisit, joita Suomessa ei ole esiintynyt lukuun ottamatta yhtä BSE -
tapausta.  
 
Raportissa on kuvattu alkutuotannon, rehujen teollisen valmistuksen ja elintarvikeketjun toiminnan, lainsää-
dännön, valvonnan, neuvonnan ja tutkimuksen nykytilaa sekä arvioitu toimintaympäristön muutostekijöitä ja 
tulevaisuuden muutoksia. Raporttiin on liitetty erillinen toimenpideohjelma vuosille 2004 - 2010. Aihealuee-
seen liittyviä seminaareja järjestettiin kaksi.   
 
Työryhmä päätyi laatiman vision, tekemään strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset ottaen huomioon 
alan toimintaympäristön muutokset ja kehitysnäkymät sekä alan toimintaedellytysten kehittämistarpeet. 
 
Työryhmän visio:  
Turvalliset ja korkealaatuiset sekä tuotantovaikutuksiltaan kilpailukykyiset rehut ovat kansallisen eläin- ja 
elintarviketuotannon vahvuus.  
 
Työryhmän strategiset linjaukset:  
1. Turvalliset ja korkealaatuiset sekä tuotantovaikutuksiltaan kilpailukykyiset rehut edistävät eläintuotantoa 

ja tukevat sen kannattavuutta sekä varmistavat elintarvikeketjun laatua ja turvallisuutta. 
2. Eläinten ruokinnassa otetaan aina huomioon lajinmukaiset tarpeet, eläinten hyvinvointi ja ympäristönäkö-

kulma.  
3. Eläinravitsemuksen osaamista kehitetään ja varmistetaan sen riittävän korkea taso eläintuotannon keskei-

sillä alueilla. 



 

 

4. Rehulainsäädäntöä kehitetään tarpeiden mukaisesti riskinarviointiin perustuen ja ottaen huomioon lain-
säädännön toteuttamiskelpoisuus. 

 
Työryhmän keskeiset toimenpide-ehdotukset: 
 
- Maatiloilla tuotettujen rehujen kustannusten alentamiseksi neuvonta levittää talousseurannan 

perusteella tehokkaimpien tilojen parhaat käytännöt kaikille tiloille. 
- Maatilojen ulkopuolella hankittujen rehujen logistisen ketjun kustannukset arvioidaan ja            

rehuketjun yhteistä toimintaa tehostetaan. 
- Verrataan (benchmarking) suomalaista eläintuotantoa kilpailijamaihin selvittäen erityisesti rehu-

kustannusten osuutta tuotannossa. 
- Turvataan kotimaisten rehuraaka-aineiden tuotanto myös tukipoliittisilla toimenpiteillä. 
- Kehitetään rehujen laadun ja turvallisuuden valvontaa osana uutta tilatukijärjestelmää. 
- Eläintuotannon hyvän tuotantokäytännön ohjeistusten tulee kattaa myös rehun tuotanto ja ruo-

kinta. Laaditaan teollisen rehunvalmistuksen hyvän käytännön ohjeistus. 
- Salmonellan nollatoleranssi rehuissa ylläpidetään vapaaehtoisesti EY-lainsäädännön mahdollisista 

muutoksista huolimatta sekä laaditaan rehujen haitallisten aineiden minimointistrategia. 
- Rehujen sisältämien ravintoaineiden hyväksikäyttöä tehostetaan ruokintasuositusten, rehujen 

koostumuksen ja ravintoarvojen säännöllisellä tarkistamisella, lannan käsittelyn kehittämisellä 
sekä tilakohtaisten ravinnetaselaskelmien avulla. 

- Elintarviketeollisuuden sivutuotteiden käytössä otetaan huomioon eläinten lajinmukainen ruokin-
ta. 

- Selvitetään rehuhygienian tutkimustarpeet sekä otetaan rehukasvilajikkeiden hyväksynnässä laji-
keluetteloon huomioon niiden ruokinnallinen käyttöarvo.  



 

 

SAMMANDRAG 
 
Den 8 januari 2003 tillsatte jord- och skogsbruksministeriet en arbetsgrupp för att utarbeta en nationell 
foderstrategi. Arbetsgruppen utredde foderekonomins nuläge, problem i branschen och förändringar i verk-
samhetsmiljön. I den nationella foderstrategin och åtgärdsprogrammet 2004 - 2010 presenteras strategiska 
utstakningar, centrala målsättningar och åtgärdsförslag för foderekonomin. 
 
I Finland användes ca 80 % av den odlade åkerarealen för produktion av foderväxter år 2003. I Finland 
framställs årligen ca 1400 milj. kg foderblandningar, vilket utgör ca 1 % av den Europeiska unionens (EU) 
framställning av industriella foderblandningar. År 2003 utgjorde de animaliska produkternas försäljningsin-
täkter 68 % av de sammanlagda försäljningsintäkterna från hela landets jordbruks- och trädgårdsproduk-
tion. Inom djurproduktionen är foder av stor ekonomisk betydelse. Största delen av det foder som är av-
sett för utfodring av produktionsdjur produceras och används på finländska gårdar. De foder som används 
för djur i livsmedelsproduktion är till stor del inhemska med undantag av behövliga proteinfoder såsom soja 
och fodertillsatser. Foderindustrins produkter utgör i medeltal en tredjedel av de finländska produktions-
djurens energiupptag, men till exempel vad gäller svinen och fjäderfäet är det industriella fodrets andel i 
utfodringen betydligt större. 
 
I Finland har foder- och livsmedelskedjans ansvarsfulla verksamhet och säkerhets- och kvalitetskontrollen 
av foder och deras råvaror en lång tradition. Till exempel förekomsten av salmonella i foder har kontrolle-
rats från och med år 1960, och systemet med fodrets hygieniska egenkontroll grundades som ett samarbete 
mellan tillsynen och foderföretagen i början av 1990-talet. Under de senaste åren har lagstadgade föränd-
ringar förorsakat foderindustrin tilläggskostnader. Satsningar på fodrets säkerhet kommer inte nödvändigt-
vis till synes i livsmedelspriserna. Under det förra årtiondet har EU:s livsmedelskedja drabbats speciellt av 
foderbetingade livsmedelskriser, vilka inte har förekommit i Finland med undantag av ett fall av BSE.  
 
I rapporten har skildrats nuläget i primärproduktionen, den industriella fodertillverkningen och livsmedels-
kedjans funktion, lagstiftningen, tillsynen, rådgivningen och forskningen samt bedömts förändringsfaktorer i 
verksamhetsmiljön samt framtidens förändringar. Till rapporten har bifogats ett särskilt åtgärdsprogram för 
åren 2004 - 2010. Det anordnades två seminarier på ämnesområdet.   
 
Arbetsgruppen kom till att utarbeta en vision och göra strategiska utstakningar och åtgärdsförslag med be-
aktande av förändringarna i och utvecklingsperspektiven för branschens verksamhetsmiljö samt utveck-
lingsbehoven i branschens verksamhetsbetingelser. 
 
Arbetsgruppens vision:  
Trygga och högklassiga foder som stärker produktionens konkurrenskraft är en styrka för den nationella 
djur- och livsmedelsproduktionen.  
 
Arbetsgruppens strategiska utstakningar:  
1. Trygga och högklassiga foder som stärker produktionens konkurrenskraft främjar djurproduktionen, 
stöder dess lönsamhet och tryggar livsmedelskedjans kvalitet och säkerhet. 
2. Vid utfodring av djur beaktas alltid de artspecifika behoven, djurens välfärd och miljösynvinkeln.  
3. Djurnäringens kunnande utvecklas och dess tillräckligt höga nivå säkerställs inom djurproduktionens 
centrala områden. 



 

 

4. Foderlagstiftningen utvecklas efter behov på basis av riskbedömning och med beaktande av lagstiftning-
ens genomförbarhet. 
 
Arbetsgruppens viktigaste åtgärdsförslag: 
 
- För att sänka kostnaderna på gårdsproducerade foder sprider rådgivningen de effektivaste går-

darnas bästa tillvägagångssätt till alla gårdar på basis av ekonomiuppföljningen. 
- Kostnaderna för logistikkedjan för foder som köpts utanför gården beräknas och foderkedjans 

gemensamma verksamhet effektiveras. 
- Den finländska djurproduktionen jämförs (benchmarking) med produktionen i konkurrentländer-

na och i synnerhet foderkostnadernas andel i produktionen utreds. 
- Produktionen av inhemska foderråvaror säkerställs också med stödpolitiska åtgärder. 
- Kontrollen av fodrets kvalitet och säkerhet utvecklas som en del av det nya gårdsstödssystemet. 
- Anvisningarna för djurproduktionens goda produktionspraxis måste täcka också foderproduktio-

nen och utfodringen. Anvisningar för god praxis i industriell fodertillverkning utarbetas. 
- Nolltoleransen för salmonella i foder uppehålls frivilligt oberoende av eventuella förändringar i 

EG -lagstiftningen och en strategi för minimering av skadliga ämnen i foder utarbetas. 
- Utnyttjandet av fodrets näringsämnen effektiveras genom att regelbundet se över utfodringsre-

kommendationerna, fodrets sammansättning och näringsvärden och genom att utveckla gödsel-
hanteringen och utföra gårdsspecifika näringsbalansberäkningar. 

- I användningen av livsmedelsindustrins biprodukter beaktas alltid djurens artspecifika utfodring. 
- Foderhygienens forskningsbehov utreds och växtsorternas utfodringsmässiga bruksvärde tas i 

beaktande när foderväxtsorter godkänns till sortförteckningen.  



 

 

SUMMARY 
 
The Ministry of Agriculture and Forestry set up a working group to draw up a National Feedingstuffs 
Strategy on 8 January 2003. The work group examined the current state of the feedingstuffs sector, prob-
lems involved and changes in the operating environment. The National Feedingstuffs Strategy and Action 
Programme 2004-2010 presents the strategic policy lines, main objectives and proposals for measures for 
the activity of the operators in the Finnish feedingstuffs sector. 
 
In 2003 about 80 per cent of the cultivated arable area in Finland was used for the production of feed 
crops. The annual production of compound feedingstuffs totals about 1,400 million kg, which represents 
about one per cent of the manufacture of compound feedingstuffs in the European Union. The sales income 
from livestock products accounted for 68 per cent of the total sales income of agriculture and horticulture in 
2003. Feedingstuffs have a very important role in livestock production. Most of the feedingstuffs intended 
for production animals are produced and used on Finnish farms. The feedingstuffs used for livestock pro-
duction for human consumption are for the most part of Finnish origin, except for protein feeds, such as 
soya, and feed additives. On average the products of feed industry account for about a third of the energy 
intake of Finnish production animals. However, in the case of, for example, pigs and poultry the share of 
industrial feed in the feeding of animals is much higher.  
 
Finland has long traditions in responsible action of the operators in the feed and food chain as well as in the 
control of the safety and quality of feedingstuffs and their raw materials. For example, the incidence of sal-
monella in feedingstuffs has been controlled since 1960 and the system for self-supervision of feed hygiene 
was established in cooperation between the control authorities and feed industry in the early 1990s. In re-
cent years the changes in the legislation have caused significant additional costs to the feed industry. Special 
inputs in feed safety are not too easily transmitted through the food chain so that they would also be re-
flected in the food prices. In recent decades the activity of the EU food chain has suffered from a number 
of feed-borne food crises, of which only BSE (one case) has affected Finland. 
 
The report describes the current state of the industrial manufacture of feedingstuffs and activity of the food 
chain, legislation, control, information and advice and research as well as assesses the factors of change 
and future prospects in the operating environment. The report contains a separate action programme for 
2004-2010. During the process two seminars were held on current topics in the field. 
 
The vision, strategic guidelines and proposed measures were drawn up taking account of the changes in the 
operating environment and development prospects and the need to develop the operating conditions in the 
sector. 
 
Vision of the work group: 
Safe, high-quality feedingstuffs which are competitive in terms of their production effects constitute a 
strength in the domestic livestock and food production. 
 
Strategic guidelines: 
1. Safe, high-quality feedingstuffs which are competitive in terms of their production effects promote ani-

mal husbandry, support its profitability and ensure the quality and safety of the food chain. 
2. Needs of different species, animal welfare and environmental considerations are always taken into ac-

count in the feeding of animals. 



 

 

3. Expertise in animal nutrition is developed and a sufficiently high level of expertise is ensured in the most 
important livestock production sectors. 

4. Feedingstuff legislation is developed according to the needs on the basis of risk assessment and taking 
account of the practical implementation of the legislation. 

 
Main proposals for measures: 
 
- To reduce the costs of feedingstuffs produced on farms, the advisory organisations disseminate the 

best practices of the most efficient farms based on the economic monitoring to all farms. 
- The costs of the logistic chain of feedingstuffs purchased from outside the farm are estimated and 

joint action within the feed chain is reinforced. 
- Finnish animal husbandry is compared with that in the competing countries (benchmarking), with 

special emphasis on the share of feed costs in the production. 
- The production of domestic feed raw material is secured through support policy measures. 
- The control of the quality and safety of feedingstuffs is development as part of the new single pay-

ment scheme. 
- The instructions for a good production practice for animal husbandry must also cover feed pro-

duction and feeding. Guidelines for good practice in the manufacture of industrial feed will be 
drawn up. 

- The zero tolerance for salmonella in feedingstuffs is maintained on a voluntary basis in spite of the 
possible changes in the Community legislation and a strategy is drawn up concerning the minimi-
zation of undesirable substances in feedingstuffs. 

- The utilisation of nutrients contained in feedingstuffs is improved through regular revision of the 
feeding recommendations, composition and nutritional values, development of the processing of 
animal manure and farm-specific nutrient calculations. 

- The feeding of animals according to the species-specific needs is taken into account in the use of 
animal by-products. 

- The need for research in feed hygiene is examined and the nutritional use value is taken into ac-
count in the approval of feed crop varieties to the list of varieties. 
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Yhteensovitettu valvontaohjelma Yhteisön jäsenmaissa vuosittain suoritettavat valvontakoh- 
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1. JOHDANTO 
 
Maa- ja metsätalousministeriö luo edellytykset uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle, monipuoliselle käy-
tölle, maaseudun elinkeinojen ja vapaa-ajan toimintojen kehittymiselle sekä turvaa elintarvikkeiden laadun 
sekä eläinten ja kasvien terveyden. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhata-
louden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon sekä siihen liittyvän eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden valvonnan, kala-, riista- ja porotalouden, vesivarojen käytön ja maanmittauksen.  
 
Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on laadittu Suomen elintarviketalouden laatustrategia, johon ovat 
sitoutuneet kaikki elintarviketuotannon osapuolet. Strategian tavoitteena on hallinnon, tutkimuksen, koulu-
tuksen ja neuvonnan sekä elintarvikeketjun yhteisin toimenpitein kehittää tuotteiden ja toiminnan laatua ja 
varmistaa laadun säilyminen pysyvästi korkealla tasolla ja samalla parantaa elinkeinon kilpailukykyä. Tärke-
ää on osoittaa luotettavasti elintarvikkeiden laatu, puhtaus, alkuperä ja tuotantotapa ja tuottaa elintarvikkei-
ta kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Maatalouden strategia-
projekti asetti päämääräksi kuluttajalähtöisen toiminnan vahvistamisen koko elintarvikeketjussa. Ministeri-
össä on menossa tuote- ja sektorikohtaisten strategioiden ja toimenpideohjelmien laadinta. 
 
Rehukasveja viljeltiin Suomessa vuonna 2003 noin 80 %:lla viljellystä peltoalasta. Suomessa valmistetaan 
vuosittain n. 1400 milj. kg rehuseoksia, joka on n. 1 % Euroopan Unionin (EU) teollisesta rehuseosten 
valmistuksesta. EU:n maataloustuotannon arvo nousi vuonna 2001 yhteensä lähes 280 miljardiin euroon, 
josta eläintuotanto oli noin 43 %. Suomessa eläimistä saatavien elintarvikkeiden bruttoarvo on noin puolet 
koko elintarviketeollisuuden bruttoarvosta. Eläintuotteiden myyntitulo koko maa- ja puutarhatalouden 
myyntitulosta oli 68 % vuonna 2003. Eläintuotannossa rehuilla on suuri taloudellinen merkitys.    

Pääosa tuotantoeläinten ruokintaan tarkoitetuista rehuista tuotetaan, prosessoidaan ja käytetään suomalai-
silla maatiloilla. Elintarviketuotantoeläimille käytettävät rehut ovat pitkälle kotimaisia lukuun ottamatta tar-
peellisia valkuaisrehuja (soija) ja rehun lisäaineita. Rehuteollisuuden tuotteet vastaavat noin kolmanneksesta 
suomalaisten kotieläinten energiansaantia.  

Suomessa rehu- ja elintarveketjun toimijoiden vastuullisella toiminnalla ja rehujen ja niiden raaka-aineiden 
turvallisuuden ja laadun valvonnalla on pitkät perinteet. Salmonellan esiintymistä rehuissa on valvottu 1960-
luvusta lähtien ja rehujen hygieenisen omavalvonnan järjestelmät perustettiin valvonnan ja rehuyritysten yh-
teistyönä 1990-luvun alussa. Lakisääteisistä muutoksista on viime vuosina aiheutunut rehuteollisuudelle lisä-
kustannuksia, mutta panostukset rehujen turvallisuuteen eivät helposti välity elintarvikeketjussa eteenpäin 
elintarvikkeiden hintoihin. EU:n elintarvikeketjun toimintaa ovat leimanneet viime vuosikymmenenä erityisesti 
rehuperäiset elintarvikekriisit. Suomessa ei kyseisiä elintarvikekriisejä ole ollut, lukuun ottamatta yhtä BSE –
tapausta, mutta ne ovat silti aiheuttaneet markkinahäiriöitä ja valvontatoiminnan lisääntymistä. Syksyllä 2002 
tapahtunut turkiseläinten rehuperäinen botuliinimyrkytys ei koskettanut elintarvikeketjua, mutta oli silti vaka-
va rehukriisi.  
 
Rehujen merkitys on myös kuluttajien mielissä kasvanut elintarvikkeiden terveellisyys-, hygienia- ja funktio-
naalisuusvaatimusten mukana. Kuluttajien luottamus kotimaisiin elintarvikkeisiin on säilynyt ja kotimaisten 
tuotteiden kysyntä on pysynyt vakaana. Toisaalta vaikka kuluttajakyselyiden tuloksissa on tullut esiin kulut-
tajan halu ostaa suomalaisia elintarvikkeita, niin hinta on kuitenkin eniten elintarvikkeiden ostopäätökseen 
vaikuttava tekijä.  
 
Teollisesti valmistettujen koiran- ja kissaruokien tuotanto Suomessa on ollut yhteydessä elintarvike- tai re-
huteollisuuteen. Elintarviketeollisuudessa toimialasta riippuen keskityttiin sellaiseen ruokatyyppiin, johon 
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luontaiset raaka-aineresurssit, tekninen osaaminen oli olemassa. Lemmikkieläinruokateollisuus on ollut pieni 
osa suurta kokonaisuutta eikä päätoimiala, joten panostukset kehittämiseen ja varautumiseen markkinoiden 
avautuessa ovat olleet sen mukaiset. 
 
Koko Suomen EU -jäsenyyden ajan rehulainsäädäntö on ollut vilkkaan kehityksen kohteena. Lainsäädän-
nön tarkoituksena on varmistaa, että rehut ovat turvallisia sekä tuotantoeläimille että kuluttajille. Elintarvike-
kriisien seurauksena komissio valmisteli vuonna 2000 Valkoisen kirjan elintarvikkeiden turvallisuudesta, 
joka sisälsi lainsäädäntöohjelman ja 16 rehuja koskevaa säädösehdotusta. Osa ehdotuksista on horisontaa-
leja säädöksiä pyrkien kehittämään rehu- ja elintarvikelainsäädäntöä pellolta pöytään periaatteen mukaises-
ti. Uusi lainsäädäntö asettaa haasteita valvonnalle. 
 
Rehu- ja eläinravitsemustutkimuksen ja neuvonnan tuottaman tiedon avulla on pystytty parantamaan eläin-
tuotantoa ja vaikuttamaan ympäristöpäästöjen vähenemiseen. Suomen elintarviketalouden laatustrategiassa 
asetettiin järjestelmällisen laatutyön kehittämisen tavoite myös maatiloille. Neuvonnan järjestelmällisessä 
laatukoulutuksessa on ollut vuoden 2003 loppuun mennessä 13 500 tilaa.  
 
Rehualan toimintaympäristössä on menossa suuria muutoksia kuten EU:n laajentuminen, kesäkuussa 2003 
hyväksytyn EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen täytäntöönpano, WTO -neuvottelut, uusien tek-
niikoiden, kuten geenitekniikan, käyttöönotto sekä kilpailun kiristyminen EU:n sisämarkkinoilla. Suomalais-
ten rehujen kilpailukykyä vaikeuttavat ilmasto-olosuhteet sekä rehuketjun rakenteelliset tekijät. Rehu- ja 
ruokintakustannukset ovat Suomessa korkeammat kuin muissa EU-maissa. Rehualan hyvä laatu- ja turvalli-
suustyö on haasteiden edessä seuraavan vuosikymmenen aikana.  
 
Rehualan kansallisessa strategiassa on tarkoitus selvittää rehutalouden nykytila ja mahdolliset ongelmat, 
laatia strategiset linjaukset ja asettaa tavoitteet rehutaloudelle ottaen huomioon alan toimintaympäristön 
muutokset ja kehitysnäkymät sekä alan toimintaedellytysten kehittämistarpeet kokonaisuutena ja laatia toi-
menpide-ehdotukset tavoitteisiin pääsemiseksi. 
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2. REHUTALOUDEN NYKYTILA  
 
Suomen elintarviketalouden laatustrategian mukaisesti elintarviketalous koostuu elintarvikeketjusta, johon 
kuuluvat tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset, sekä elintarvikeketjua tukevista toimijoista, joita ovat 
viranomaiset, tutkimus, koulutus ja neuvonta sekä elinkeinoelämän järjestöt (Kuvio 1).  
 
Rehutalous ja -ketju ovat osa elintarviketaloutta ja -ketjua. Rehuja tuotetaan alkutuotannossa maatiloilla, 
valmistetaan rehutehtaissa sekä ruokitaan tiloilla tuotantoeläimille. Rehuteollisuus ja tuottajat hyödyntävät 
elintarviketeollisuuden sivutuotteita. Lisäksi rehuja kuljetetaan kuljetusyritysten toimesta sekä myydään 
maatalouskaupoissa. Lemmikkieläinten rehuja myydään myös vähittäiskaupoissa. Rehuketjun toimintaa 
tukevat eläinravitsemustutkimus, eläintuotannon neuvonta, rehuvalvonta sekä rehulainsäädäntö.  
 

 
Kuvio 1. Elintarvikeketjun rakenne (Arvo Alakoski, 2004, MMM/MAO) 
 
 
2.1 Rehun tuotanto ja valmistus 
 
2.1.1 Rehuntuotanto maatiloilla 
 
Pääosa elintarviketuotantoeläinten ruokintaan tarkoitetuista rehuista tuotetaan, prosessoidaan ja käytetään 
suomalaisilla maatiloilla. Nautakarjan ruokinnassa tällaisen rehun osuus kokonaistarpeesta on noin 80 %, 
mihin sisältyy lähes kaikki tiloilla käytetty nurmirehu (säilörehu, laidun ja heinä) sekä huomattava osa vilja-
väkirehusta. Säilörehua valmistetaan nurmikasvien seoksista, apilasta ja muista palkokasveista tiivistämällä 
ja peittämällä rehu ilmatiiviiksi massaksi. Lisätty säilöntäaine tai sokerien käyminen maitohapoksi alentavat 
pH:n niin alas, että rehu säilyy tuoreena käytettäväksi sisäruokintakauden aikana. Yleisimmät varastotavat 
ovat laakasiilo, paali ja auma. Säilörehun paalaaminen ja kääriminen muoviin on yleistynyt viime vuosikym-
menenä (esikuivattu säilörehu).  
 
Nurmikasvien osuus vuonna 2003 oli 28 % käytössä olevasta maatalousmaasta. Vuodesta 1995 nurmikas-
vien viljelyala on pienentynyt 17 %. Nurmikasvien kokonaissato pieneni vuonna 2003 erityisesti säilörehun 
(2,5 %) ja kuivaheinän (21 %) osalta. Tuorerehun ja odelman käyttö säilörehuna sen sijaan kasvoi (6,8 % 
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ja 47,9 % vastaavasti). Myös laidunalan jo vuosia jatkunut pieneneminen taittui vuonna 2003 jolloin ala 
lisääntyi vuodesta 2002 lähes 7 000 ha (TIKEn tiedote 28.11.2003 sekä Tietokappa Maataloustiedote 
6/2003). 
 
Sikatilojen käyttämästä rehusta 63 % on tilalla kasvatettua viljaa. Siipikarjatiloilla tilan oman viljan osuus 
ruokinnassa on vain noin 20 %, mikä käytetään lähes kokonaan munintakanaloissa. Vilja säilötään Suomes-
sa yleisimmin kuivaamalla, jolloin se ennen käyttöä yleensä jauhetaan (sioille ja naudoille) tai litistetään 
(naudoille). Rehuviljaa säilötään jonkin verran kuivaamattomina jyvinä ilmatiiviisiin siiloihin sekä murskeena 
aumoihin tai laakasiiloihin. Jyvä- ja murskesäilönnässä käytetään tavallisesti säilöntähappoja. Ennen ruokin-
taa vilja usein sekoitetaan muiden väkirehujen kanssa, jota varten tiloilla on erilaisia sekoituslaitteita. Suo-
messa toimii myös parikymmentä yritystä (ns. rahtimyllärit), jotka kiertävällä kalustolla käyvät tiloilla sekoit-
tamassa väkirehuja pääasiassa tilan omista raaka-aineista. Tarvittaessa rahtimyllärit välittävät seoksiin lisät-
täviä täydennysrehuja, kuten valkuaisrehuja ja rehun lisäaineita.  
 
Rehuviljan kokonaissato (kg) laski vuonna 2003 noin 8 % ja öljykasvien 9 % vuoteen 2002 verrattuna. 
Vuonna 2003 käytettiin tiloilla rehuna ohraa lähes 900 milj. kg ja kauraa n. 570 milj. kg (TIKEn tiedote 
28.11.2003 sekä Tietokappa Maataloustiedote 6/2003). 
 
Luonnonmukaisesti viljellyn peltopinta-alan osuus koko peltopinta-alasta oli 7,2 % vuonna 2003, mikä on 
kansainvälisesti korkea. EU -maissa (uusia jäsenvaltioita ei ole huomioitu) ainoastaan Itävallassa (8,7 %) ja 
Italiassa (7,8 %) luonnonmukaisen viljelyn osuus koko peltoalasta on Suomea korkeampi.  
 
2.1.2 Teollinen rehunvalmistus 
 
Teolliset rehuseokset valmistetaan valikoiduista ja kontrolloiduista raaka-aineista. Tuotekehitys suunnittelee 
ja optimoi rehut ja reseptejä muunnellaan tietyissä rajoissa raaka-aineiden hintasuhteiden vaihdellessa. Pro-
sessointiaste ja mm. lisäaineiden, kuten entsyymien ja happojen, käyttö vaihtelevat rehutyypin mukaan. Re-
huteollisuus käyttää merkittävän osan rehuvilja- ja öljykasvisadosta. Myös suurin osa elintarviketeollisuuden 
sivutuotteista käytetään edelleen rehuteollisuudessa. Viime vuosien kehityksen myötä entistä pääomavaltai-
sempi rehuteollisuus käyttää valmistuksessa korkeaa teknologiaa ja perustaa rehuseosten valmistuksen 
omaan tuotekehitykseen ja sitä tukevaan tieteelliseen tutkimukseen sekä ruokintatuloksiin, joita saadaan 
sekä tutkijoilta että suoraan viljelijöiltä. Rehuteollisuuden tuotteet vastaavat noin kolmanneksesta suomalais-
ten tuotantoeläinten energiansaantia. 
 
Rehujen markkinat ovat mitä suurimmassa määrin riippuvaisia eläimistä saatavien elintarvikkeiden markki-
noista. Tuotantoa säätelevät lisäksi kulutustottumukset kauppa- ym. poliittisten päätösten ja elintarvikekrii-
sien lisäksi. Myös tuotantoeläinten tautitilanne kuten lintuinfluenssa on vaikuttanut huomattavasti viime aikoi-
na mm. Hollannin ja Belgian siipikarjanrehujen valmistukseen. Muun muassa. Saksassa ja Espanjassa tode-
tut BSE -tapaukset alensivat huomattavasti nautakarjan rehujen menekkiä vuosina 2000 - 2001. Suuri re-
huseosten menekkiin vaikuttava tekijä on ollut myös soijarouheen hinta.  
 
Porojen teollisia rehuja on valmistettu Suomessa 1970 -luvulta lähtien. Niiden valmistus on lisääntynyt koko 
1990-luvun. Vuonna 1991 rehuja valmistettiin 2 milj. kg ja vuonna 2003 noin 10,4 milj. kg. Vuosituhannen 
taitteessa rehujen valmistusmäärä on tasaantunut 10-11 milj. kg:n.  Porojen teollisia rehuja valmistavat kaksi 
suurinta kotimaista rehuyhtiötä sekä kaksi pienempää alueellista yritystä. 
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Teollisesti valmistettuja koiran- ja kissanruokia on Suomessa ollut markkinoilla 1960 -luvulta lähtien, jolloin 
kuivaruoka- ja makkaratehtaat aloittivat toimintansa Suomessa. Ulkomaista kilpailua ei juuri ollut, sillä tuon-
ti oli luvanvaraista 1980 -luvun loppupuolelle saakka. Tarjonta oli niukkaa ja kulutuksen kehitys maltillista. 
Tuonnin vapautuminen vuonna 1991 toi mukanaan markkinoille uusia tuoteinnovaatioita, kansainvälisiä tuo-
temerkkejä ja voimakkaan brändi -markkinoinnin, jonka seurauksena lemmikkieläinruokien markkinat kas-
voivat koko 1990 -luvun. Vuosituhannen vaihteessa markkinavolyymin kasvu on taittunut. 
 
Rehuseosten valmistus 
 
EU:ssa oli 12 vuotta sitten 4300 rehuseosten valmistajaa, kun vuonna 2002 rehutehtaiden määrä oli enää 
3010 kappaletta. Suomessa toimivien rehutehtaiden määrä oli vastaavana aikana pudonnut 14:sta 12:een. 
Rehutehtaiden keskimääräinen koko EU:ssa (tuotettujen rehuseosten määrässä mitattuna) kasvoi 25 000 
tonnista lähes 40 000 tonniin. Suomessa rehutehtaat ovat selvästi suurempia. Suomi on ainoa maa, jossa 
rehutehtaat ovat 100 % yksityisessä omistuksessa. EU:ssa 36 % tehtaista on osuuskuntien omistamia. Eni-
ten osuuskuntien omistamia tehtaita on Ruotsissa (74 %) ja Tanskassa (62 %). 
 
EU:n rehuteollisuus tuottaa vuosittain 125,5 milj. tonnia rehuseoksia (Kuvio 2). EU:n laajentumisen jälkeen 
rehuseosten valmistusmäärä kasvaa arviolta noin 18,8 milj. tonnia. Uusien jäsenmaiden valmistus on noin 15 
% nykyisten EU -maiden rehun valmistuksesta.  
 

Teollisten rehuseosten valmistus EU-maissa 2002
yhteensä 125,5 milj. tonnia, Suomen valmistus 1,4 milj. tonnia

Lähde: Fefac

Ranska  18,2%
Saksa  15,6%

Espanja  14,9%

Iso-Britannia  10,8%

Alankomaat  10,7%

Italia  10,2%

Belgia  5,0%

Tanska  4,6%

Portugali  3,1%

Irlanti  3,0%

Ruotsi  1,9%

Suomi  1,1%
Itävalta  0,9%

(EU 15 ilman Kreikkaa ja Luxemburgia)

  
 
Kuvio 2. Teollisten rehuseosten valmistus EU:ssa vuonna 2002 (Fefac) 
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Vuonna 2002 suurin rehunvalmistussektori on EU:ssa ollut sianrehut 34 %:lla, siipikarjan rehut 30 %:lla ja 
naudanrehut 28 %:lla. Siipikarjasektori on kuitenkin kasvamassa suurimmaksi rehun käyttäjäksi. Suomessa 
ja Ruotsissa nautakarjan rehuilla oli suurempi merkitys kuin keskimäärin muualla EU:ssa. Suomessa tuotan-
toeläinten rehuseoksia valmistettiin vuonna 2003 1,4 milj. tonnia. Eläinlajikohtaiset rehunvalmistustilastot 
esitetään KTTK:n kotisivuilla (www.kttk.fi).  
 
Raaka-aineet  
  
Rehuviljan käyttö rehuteollisuudessa EU:n alueella vuonna 2002 oli runsaat 55 milj. tonnia (Suomi 688 milj. 
kg vuonna 2003) ja rouheitten käyttö noin 34 milj. tonnia (Suomi 358 milj. kg). Viljojen ja rouheiden käyt-
tö EU-alueella oli 2/3 koko teollisesta raaka-ainekäytöstä. Elintarviketeollisuuden sivutuotteiden käyttö oli 
merkittävää vaikkakin käyttö on laskenut lihaluujauhon käyttökiellon takia. Vuoden 2001 alusta koko EU:n 
alueella kiellettiin maaeläimistä saatavien sivutuotteiden käyttö sikojen ja siipikarjan ruokinnassa. Märehti-
jöiden rehuissa ko. raaka-aineen käyttö kiellettiin jo vuonna 1995. Lihaluujauhon käyttö on vähentynyt 
viidessä vuodessa (1997 -2002) 84,4 %. Vuonna 2002 muiden sivutuotteiden käyttö EU:n alueella oli noin 
5,8 milj. tonnia. Kivennäisten ja vitamiinien käyttö oli 3,75 milj. tonnia. Määrä on ollut suunnilleen sama 
vuodesta 1995 lähtien. 
 
Kotimaisen rehuteollisuuden käyttämistä raaka-aineista merkittävä osa on peräisin suomalaisilta maatiloilta 
ja elintarviketeollisuudesta, mutta tuontiraaka-aineitakin käytetään. Tuontitarvetta on erityisesti valkuaisre-
huissa, sillä kotimainen täydennysvalkuainen kattaa vain 14 % kasviperäisen täydennysvalkuaisen tarpeesta 
(rypsi 11 %). EU:n soijarouheen omavaraisuusaste on vain 3 %, kun kaikkien valkuaisrehujen omavarai-
suus yltää noin 24 %:iin. Soijasta peräisin olevan valkuaisen osuus koko valkuaisrehumäärästä on 68 %. 
Kalajauho-omavaraisuus EU:ssa on 55 %.  
 
Vuonna 2002 kasvivalkuaisrehun sisämarkkinatuonti oli 120,9 milj. kg ja tuonti kolmansista maista 25 milj. 
kg sisältäen auringonkukansiemenet luonnonlinnuille 4 milj. kg. Vehnän ja maissin sisämarkkinatuonti oli 
44,5 milj. kg ja tuonti kolmansista maista 11,2 milj. kg. Eläinperäisiä rehuvalmisteita tuotiin 72,1 milj. kg, 
josta 46 % oli kalatuotteita ja 36 % eläimistä saatavia sivutuotteita turkiseläinten rehuun.  
 
Rehuseosten tuotannon kehitys ja markkinatilanne Suomessa 
 
Rehuseosten tuotanto EU:ssa on viimeisen viiden vuoden aikana pysynyt lähes muuttumattomana. Kehitys 
on heikkoa verrattuna EU:n muun teollisuuden kasvuun, joka on ollut noin 2 % vuodessa. Suomessa re-
huseosten tuotanto on vuosina 1999 – 2003 kasvanut keskimäärin 2,4 % vuodessa (Liite 1). EU:ssa teolli-
sesti valmistettujen rehujen käyttö on Suomea laajempaa.  
 
Rehuseosten osuus kokonaisrehujen käytöstä vaihtelee paljon sen mukaan miten tärkeä osuus nautakarjan-
rehuilla on kussakin maassa. Suomen tapaan, esim. Irlannissa ja Englannissa nautakarjan rehuosuudet ovat 
suhteellisen korkeita verrattuna esim. Belgian ja Portugalin lukuihin.  
 
Tuotantoeläinten rehumarkkinat ovat Suomessa säilyneet kotimaisilla yrityksillä. Valmiita rehuja tuodaan 
tuotantoeläimille vain vähän. Vuonna 2002 rehuseoksia tuotiin 11,3 milj. kg, josta valtaosa oli kalojen re-
huseoksia. Kotimainen rehuteollisuus on pystynyt vastaamaan haasteisiin omalla valmistuskonseptillaan, 
kuten rehujen hyvällä tuotantovaikutuksella, kotimaisuudella, hygienialla, salmonellattomuudella ja kas-
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vunedistäjäantibioottien käytön hylkäämisellä rehun lisäaineena. Rehuseosten suosiota kasvattaa myös ruo-
kintatyön helppous ja työturvallisuuteen vaikuttava pölyttömyys. 
Lemmikkieläinten ruokien valmistus on vähentynyt Suomessa tuonnin vapautumisen ja EU:n liittymisen jäl-
keen tapahtuneen elintarviketeollisuuden rakennemuutoksen ja teollisuuden kansainvälistymisen seuraukse-
na. Samalla valmistajien lukumäärä on pudonnut kymmenestä viiteen. Suomessa edelleen toimivat tuotanto-
laitokset ovat sitoutuneet kotimaiseen raaka-aineeseen, toimivat kotimarkkinoilla sekä erikoistuvat suppeal-
le tuotealueelle. Suomessa valmistettujen koiran- ja kissanruokien vienti loppui vuonna 1999, mutta maa-
hantuonti on kasvanut voimakkaasti 90 -luvun vaihteesta lähtien markkinakasvun myötä. Pääjakelutie koi-
ran- ja kissanruokamarkkinoilla on päivittäistavarakauppa, joka edustaa n. 80 % markkinavolyymistä. 
Muita jakeluteitä ovat lemmikki- ja alennusmyymälät, maatalouskaupat, eläinlääkäriasemat, myyntiautot 
sekä näyttelyt ja kennelit.  
 
2.2 Eläinten ruokinta 
 
Tuotantoeläimet 
 
Vuonna 2002 Suomessa käytettiin elintarviketuotantoeläinten ruokintaan noin 4,6 miljardia rehuyksikköä, 
mistä nautojen osuus oli noin 69 %, sikojen 18 % ja siipikarjan 8,5 %. Loput noin 4 % jakautuvat hevos-
ten, lampaiden ja vuohien kesken (Liite 2).  
 
Nurmirehut ovat märehtijöiden perusrehuja. Suomessa merkitykseltään tärkein niistä on nurmisäilörehu. 
Tuotostarkkailun mukaan v. 2002 tarkkailussa olleiden lypsylehmien kuluttamista rehuyksiköistä 42 % tuli 
säilörehusta. Kuivaamalla säilöttyä heinää käytetään edelleen varsinkin hevostiloilla. Normaalisti lypsyleh-
miä, pienmärehtijöitä ja hevosia laidunnetaan, jolloin eläimet hakevat kesäaikaan itse rehunsa pellolta. 
Vaikka märehtijöiden ruokinta Suomessa perustuu runsaaseen nurmisäilörehun käyttöön, on nurmirehua 
täydennettävä energiaväkirehulla. Valkuaistäydennyksenä tuotantoeläinten ruokinnassa käytetään pääsään-
töisesti kasvivalkuaista, kuten rypsiä/rapsia ja soijaa. Kalajauho on sallittu sikojen ja siipikarjan ruokinnas-
sa, ja sitä sisällytetäänkin pieniä määriä erityisesti emakoiden ja pikkuporsaiden sekä kanojen rehuihin. Vilja 
on yksimahaisten elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa määrällisesti suurin rehuaine, mutta myös mä-
rehtijöiden päivittäiseen rehuannokseen kuuluu energiatäydennyksenä viljaa tuotantomuodosta riippuen 0- 
40 %.  
 
Munivien kanojen ruokinnassa viljan ja teollisen tiivisteen käyttö on yleisin ruokintamuoto. Vilja-
tiivisteruokinnan osuus on noin 65 %. Viljana käytetään yleensä ohraa sekä kauraa. Tiivisteen päävalkuais-
raaka-aine on soijarouhe. Seokseen lisätään usein myös ruokintakalkkia sekä kasviöljyä. Loput tiloista 
käyttävät teollista täysrehua. Täysrehuruokinta on yleisempää suurissa kanaloissa. Lihasiipikarja ruokitaan 
lähes täysin teollisilla täysrehuilla. Täysrehujen pääviljaraaka-aine on vehnä. Jonkin verran käytetään myös 
ohraa ja kauraa. Valkuaisraaka-aineena on soijarouhe. Viime aikoina oman viljan, erityisesti vehnän, sekoi-
tus täysrehun joukkoon on lisääntynyt broileri- ja kalkkunatiloilla.  
 
Myös lihasikojen ruokinnassa oman viljan ja teollisen tiivisteen käyttö on yleisin ruokintamuoto. Lihasioista 
yli 50 % ruokitaan viljalla ja tiivisteellä. Viljana on pääasiassa ohra, mutta jonkin verran käytetään myös 
kauraa. Liemiruokintamenetelmää käyttävillä tiloilla lihasiat saavat usein viljan ja tiivisteen lisäksi elintarvike-
teollisuuden sivutuotteita, kuten ohravalkuaisrehua ja heraa. Täysrehuruokinnan osuus on alle 50 %. Myös 
emakoiden ruokinnassa vilja-tiivisteruokinta on yleisin ruokintamuoto. Emakoille käytetään usein ohran 
lisänä kauraa. Porsaat ruokitaan yleisimmin teollisella täysrehulla. 
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Hevostalouden merkitys nurmituotannon kuluttajana on jo nyt suuri ja tulee suhteellisesti jatkossa kasva-
maan. Karkearehujen osuus rehuannoksessa on 60-70 %. Hevosten heinäntuotannon edistämiseksi on 
käynnistetty kehittämishankkeita heinän sopimustuotannon kehittämiseksi. Tuonti on mahdollista esimerkiksi 
Baltian maista ja Puolasta, mutta se ei ole ollut kuitenkaan kannatettavaa mm. tautiriskin vuoksi.   
 
Kotoiset rehut harvoin riittävät tyydyttämään eläinten kivennäisaineiden ja vitamiinien tarpeen, joten niitä 
lisätään rehuannoksiin yleisimmin valmiista kivennäis-, hiven ja vitamiinirehuseoksista. Teolliset täysrehut 
sisältävät tarvittavat määrät näitä ravintoaineita, eikä erillisiä lisäyksiä yleensä tarvita. 
 
Runsaasti kotoisia rehuja käytettäessä on yleistä varsinkin nautatiloilla, että kaikki rehut jaetaan erillisinä. 
Toisaalta viime vuosina on nautatiloilla yleistynyt seosrehuruokinta. Seosrehuruokinta perustuu yleisesti säi-
lörehuun, viljaan ja täydennysvalkuaiseen. Seosrehuruokinta mahdollistaa erilaisten maatalouden ja elintar-
viketeollisuuden sivutuotteiden runsaan käytön eläinten ruokinnassa.  
 
Suurin osa Suomen poroista laiduntaa poronhoitoalueella eli Lapin ja Oulun läänien metsissä ja aavoilla, ja 
syö pääasiassa jäkälää. Luonnosta saatavan rehun vähentyessä ja poronhoidon luonteen muuttuessa on 
tarhattujen porojen kasvatus lisääntynyt. Tarhatuille poroille syötetään heinän ja muun karkearehun ohella 
teollisia täysrehuja. Ruokinta ajoittuu talviaikaan ja se voi jossain paliskunnissa kestää jopa 3-4 kuukautta.  
Elintarviketuotantoon päätyvistä poroista keskimäärin 80 % on vasoja. Vasat hankkivat ruokansa laidun-
tamalla.   
 
Turkiseläinten ruokinnassa suurimman yksittäisen erän rehusta muodostaa säilörehuksi tehty eläimistä saa-
tava sivutuote, n. 120 milj. kg, sisältäen pääosin naudasta, siasta ja siipikarjasta saatavia sivutuotteita, mutta 
runsaat 20 milj. kg myös painekeitettyä ja happosäilöttyä ketunruhomassaa (Suomi sai EU:n komissiolta 
poikkeuksen käyttää ketun- tai supikoiran ruhoista valmistettua ruhomassaa lajinsisäisesti). Toiseksi suurin 
rehuerä on rehuvilja, pääosin puuroksi keitetty ohra (jyvinä n. 60 milj. kg, runsas 30 % kuiva-aineesta). 
Muita raaka-aineita ovat rehusilakka ja -kilohaili noin 60 milj. kg, valkuaistiivisteet (ml. kotimainen lihaluu-
jauho) noin 10 milj. kg ja rasva (kettuöljyä, rypsiöljyä ja kalaöljyä) noin 10 milj. kg sekä vitamiini- ja hi-
venaineseokset. Myös turkiseläinten teollisia rehuseoksia valmistetaan jonkin verran, mutta määrä on viime 
vuosina laskenut.  
 
Kalanrehujen valkuaisraaka-aineista on edelleen tärkein kalajauho, jonka rinnalla käytetään soijaa eri 
muodoissa ja esim. vehnä- tai maissigluteiinia raaka-ainetilanteen mukaan. Kalan tarpeeseen nähden oike-
aan aminohappotasoon päätymiseksi rehussa pitää olla nykytiedon mukaan vähintään n. 35 % kalajauhoa. 
Kasvivalkuaistäydennyksen seurauksena kasvatusrehujen fosforitaso on 0,9 -0,8 % ja alkukasvatusrehujen 
1,5- 1,3 %. Kalanrehujen korkea energiataso saadaan sekoittamalla rehuun kalaöljyn ja rypsiöljyn seosta 
noin kolmannes rehuseoksen määrästä. Kalaöljyn määrän tulee olla hallitseva öljyseoksessa, jotta rehun 
rasvahappokoostumusta ei jouduta korjaamaan. Lisäksi rehussa on yleensä hyvälaatuista vehnää energia- 
ja ravintoainesisällöltään sopivana sideaineena. Rehun lisäaineita (astaksantiini) käytetään rehuissa antamaan 
kalan lihalle väriä. Astaksantiini on myös kalan lisääntymisen kannalta välttämätön aine. Rehuseokseen lisä-
tään kalan tarpeen kaikissa olosuhteissa täyttävä vitamiini- hivenaineseos.  
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Lemmikkieläimet 
 
Koirien ruokinnassa käytetään sekä teollisesti valmistettuja ruokia että kotiruokaa. Teollisen ruoan osuus 
energiansaannista on kasvanut tasaisesti 2000 -luvun alkupuolelle asti, minkä jälkeen kehitys on pysähtynyt 
ja jäänyt selvästi eurooppalaisen tason alapuolelle. Teollisten ruokien osuus energiansaannista on arviolta n. 
40 %. Suosituin teollinen ruoka koirien ruokinnassa on kuivaruoka. Sen osuus teollisista koiranruuista on 
arviolta 70 %. Koiranmakkaroiden (makkarat, lihahyytelöt, ateriat) osuus on n. 20 %:n ja säilykeruuan n. 
10 %. Teollisesti valmistetun koiranruuan kulutuksesta noin viidennes on Suomessa valmistettua. Koiran 
rooli perheessä vaikuttaa ruokintatapaan ja siihen kuinka paljon siihen taloudellisesti panostetaan. Kissojen 
ruokinnassa käytetään niin ikään sekä teollisesti valmistettuja ruokia että kotiruokaa. Osa kissoista hankkii 
myös itse lisäravintoa luonnosta. Suosituin teollinen kissanruoka on säilykeruoka. Sen osuus teollisista kis-
sanruuista on n. 75 %. Kuivaruokien osuus on n. 24 % ja makkaroiden 1 %. Teollisesti valmistetun kissan-
ruuan kulutuksesta alle 1 % on Suomessa valmistettua. 
 
2.3 Ruokinnan vaikutus eläinten terveyteen 
 
Eläimen tarvetta vastaavat rehut ja ruokinta takaavat optimaalisen tuotoksen sekä eläimen hyvän terveyden. 
Teollisten rehujen suunnittelussa huomioidaan eläimen tuotosvaihetta vastaava ravintoaineiden tarve. Kotoi-
sen rehun käyttö perustuu yleensä ruokintasuunnitelmaan sekä ajantasaiseen tietoon omien rehujen koostu-
muksesta ja ravintoarvoista. Suunnitelmallisuuden puute saattaa johtaa ravintoaineiden epätasapainoiseen 
saantiin. Se voi johtaa tuotostason laskuun ja ympäristöpäästöjen lisääntymiseen, mutta myös jossain tapa-
uksissa eläinten terveyden heikentymiseen. Esimerkiksi vapaalla säilörehu-ruokinnalla lehmät ja kasvavat 
naudat pystyvät kuitenkin tasapainottamaan ravintoaineiden saantia syöntiä säätelemällä. Äkilliset ruokinnan 
muutokset aiheuttavat eläimille terveydellisiä ongelmia. Ruokinnan suunnittelu on avainasemassa ehkäistäes-
sä epätasapainoisen ruokinnan aiheuttamia terveydellisiä haittoja. 
 
Eläinsuojelulainsäädännössä on jokaiselle eläinlajille määräykset eläimen veden saannista ja ruokinnasta. 
Määräyksissä korostetaan käytettävän rehun sopivuutta ravintoainekoostumukseltaan ja energiapitoisuudel-
taan kyseiselle eläinlajille sekä rehujen ulosteperäisen saastumisen estämistä. Useat tauteja-aiheuttavat mik-
robit, niiden toksiinit - esim. Salmonella, C. botulinum, Listeria, mykotoksiinit – tai prionit, saattavat saas-
tuttaa rehuja. Salmonellariski liittyy kokemusten mukaan lähinnä tuontivalkuaisrehuihin. Maaperä- ja suolis-
tomikrobien esiintyminen rehussa johtuu yleensä ongelmista rehu- ja ruokintahygieniassa.  
 
Vitamiinien ja hivenaineiden puutos on tuotantoeläimillä nykyisin verraten harvinaista. Ongelmia on esiintynyt 
lähinnä luomutuotantotiloilla, joilla on tavattu mm. jodin, seleenin ja E-vitamiinin puutoksia. Kalanviljelylai-
tosten aiheuttama ympäristökuormituksen (mm. fosfori) vähentyminen on seurausta kalojen rehujen alentu-
neesta fosforipitoisuudesta. Kalojen rehujen fosforipitoisuuden väheneminen, ilman että fosforin käyttökel-
poisuutta saadaan samalla parannettua, saattaa aiheuttaa terveyshaittoja. 
 
Kansallisen eläinten terveydenhuollon eli ETU -työn tavoitteena on kansallisella yhteistyöllä vahvistaa elin-
tarvikkeiden turvallisuutta ja elintarviketalouden kannattavuutta. ETU -työtä koordinoidaan yhteistyössä 
tuottajien, elintarviketeollisuuden ja viranomaisten kanssa. Käytännön koordinaatio hoidetaan Eläintautien 
torjuntayhdistyksen ETT ry:n ja Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen EELAn yhteistyönä. Syste-
maattisen terveydenhuoltotyön perustana on tuottajan ja eläinlääkärin solmima terveydenhuoltosopimus, 
jossa sovitaan kirjallisesti terveydenhuoltotyön sisällöstä, tietojen käytöstä ja luovutuksesta. Tuotantosuun-
nittain on sovittu yhteisesti terveydenhuollon kansallisesta tasosta ja tavoitteista. Kansallinen taso koostuu 
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yhteisesti sovituista vapaaehtoisista terveydenhuollon toimenpiteistä kotieläintilalla (mm. säännölliset eläin-
lääkärin käynnit, vapaus tietyistä tarttuvista taudeista), joista kaikki hyötyvät. Kotieläin- ja elintarvetuotan-
nossa tapahtuvien muutosten myötä systemaattisen terveydenhuollon merkitys tulee jatkossa selkeästi kas-
vamaan paitsi tuotannon tehostamisen välineenä, myös laadun tuottamisen ja varmistamisen yhtenä työkalu-
na. 
 
Terveydenhuoltokäynnillä eläinlääkäri käy läpi kaikki eläinyksikön terveyteen vaikuttavat merkittävät teki-
jät. Rehuihin liittyen eläinlääkäri selvittää rehujen alkuperän ja rehuhygieniaan, mm. säilytykseen, liittyvät 
asiat. Kuntoluokituksen avulla todennetaan onko eläinten ruokinta tuotantovaihetta edellyttävällä tasolla. 
Eläinlääkäri laatii terveydenhuoltokäynnin perusteella tilalle terveydenhuolto-suunnitelman, jossa priorisoi-
daan ja aikataulutetaan tarvittavat toimenpiteet. Kaikki sovitut asiat dokumentoidaan ja tilannetta seurataan 
säännöllisillä eläinlääkärin käynneillä. Toimintaa ohjaa laaja-alainen ohjausryhmä, joka tekee kansalliseen 
tasoon liittyvät linjaukset ja päätökset. Ohjausryhmän apuna toimii viisi asiantuntijaryhmää: sika-, lypsykar-
ja-, naudanliha-, lihasiipikarja- ja munantuotantoryhmät.  
 
2.4 Eläintuotanto ja lemmikkieläintenpito  
 
Maataloudelle on EU -jäsenyyden aikana ollut ominaista tuotannon keskittyminen sekä alueellisesti että 
tilakohtaisesti. Tuotanto on vähentynyt erityisesti syrjäisillä seuduilla niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti-
kin ja keskittynyt aiempaa suuremmille tiloille. Suurempien tuotantoyksiköiden osuus kokonaistuotannosta 
on kasvanut varsinkin sianlihan, siipikarjanlihan ja kanamunien tuotannossa. 
 
Vuonna 2003 Suomessa oli 72 122 maataloustukea hakenutta maatilaa, joiden keskipinta-ala oli 30,2 ha 
(> 1 ha). Vuodesta 1995 maatilojen lukumäärä väheni yli 20 000 tilalla, ja samalla keskipinta-ala kasvoi 
runsaasta 20 hehtaarista yli 30 hehtaarin. Tuotantoeläinten määrien kehitys Suomessa vuosina 1995 -2003 
on esitetty liitteessä 3. Vuosina 1995- 2003 on kotieläineläintilojen osuus kaikista tiloista vähentynyt ja kas-
vinviljelytilojen osuus selvästi kasvanut Vuonna 2003 tukea hakeneista tiloista 42,5 % oli kotieläintiloja ja 
57,5 % kasvinviljelytiloja. Vastaavat luvut vuonna 1995 olivat 52 % kotieläintiloja ja 39 % kasvinviljelytilo-
ja.  
 
Lypsykarjataloutta harjoitti vuonna 2003 päätuotantosuuntanaan 18 500 tilaa (32 480 tilaa vuonna 
1995). Viimeisen kymmenen vuoden aikana maitoiloja poistui aktiivisesta maidontuotannosta vuosittain noin 
6-7 %. Samalla karjakoko nousi 11 lehmästä 18 lehmään. Lehmien keskituotos lisääntyi noin 6 000 litrasta 
hieman reiluun 7 000 litraan vuodessa ja keskimääräisen maitotilan vuotuinen tuotanto vajaasta 60 000 
litrasta noin 120 000 litraan.  
 
Merkittävä osa naudanlihasta tuotetaan edelleenkin maitotiloilla, kun tilan omat sonnivasikat kasvatetaan 
teuraiksi. Viimeisten kahden vuoden aikana naudanlihan kasvatus maitotiloilla on kuitenkin vähentynyt. 
Usealla maitotilalla on keskitytty maidontuotantoon ja vasikat myydään erikoistuneille naudanlihatiloilla noin 
2-3 viikon ikäisinä. Naudanlihantuotannossa verkostoituminen on lisääntynyt mm. kolmivaihekasvatuksen 
myötä. Vuonna 2003 erikoistunutta naudanlihantuotantoa harjoitti päätuotantosuuntanaan 4 780 tilaa. Nau-
danlihan tuotanto oli v. 2003 yhteensä 94 milj. kg (+ 4,9 %).   
 
EU -jäsenyyden jälkeen sianlihantuotannon määrä on noussut 166:sta 193 milj. kg:n ja kasvun on enna-
koitu jatkuvan. Sianlihantuotantoon erikoistuneiden tilojen määrä on pudonnut noin 40 %. Sianlihantuotan-
toon erikoistuneita tiloja oli vuonna 2003 3 637 tilaa. Päätuotantonaan porsastuotantoa harjoitti näistä 1500 
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tilaa (38 %), sianlihantuotantoa 990 (25 %) ja yhdistelmätuotantoa 1400 tilaa (36 %). Kolmivaihekasvatus-
ta harjoitetaan myös sianlihantuotannossa. Sianlihaa tuotettiin v. 2003 yhteensä 193 milj. kg ( + 5,0 %). 
Sianlihantuotannossa erityisesti porsastuotantotilojen yksikkökoot ovat kasvaneet ja verkostoituminen li-
sääntynyt viimeisten vuosien aikana. Samanaikaisesti myös tuotanto on entistä selvemmin painottunut Lou-
nais- Suomeen sekä Pohjanmaalle. Tuotannon sijoittumisen kannalta oleellista on riittävien lannanlevitysalu-
eiden saatavuus, jonka monet tilat toteuttavat omien peltojen ohella lannanlevityssopimuksin. Tuotannon 
keskittyminen on kuitenkin lisännyt kilpailua vapaasta lannanlevitysalueista sikatiheimmillä alueilla.  
 
Kanamunatuotantoa harjoitti päätuotantosuuntanaan vuonna 2002 920 tilaa eli noin kolmannes vähem-
män kuin vuonna 1995. Keskikanalakoko oli noussut vastaavan aikana yli kaksinkertaiseksi, mutta tuotan-
tomäärä laskenut. Kananmunia tuotettiin v. 2003 yhteensä 59 milj. kg, mikä on 2 % vähemmän kuin edelli-
senä vuonna. 
 
Vuodesta 1995 siipikarjanlihantuotanto on kaksinkertaistunut Suomessa. Vuonna 2002 siipikarjanlihaa 
tuotettiin alle 300 tilalla, joista 80 % oli broilerin ja 20 % kalkkunanlihantuottajia. Vuodesta 1998 lähtien 
kalkkunanlihan suhteellinen kasvu on ollut voimakasta. Broilertuotanto väheni v. 2003 edelliseen vuoteen 
verrattuna 0.7 %, mutta kalkkunanlihantuotanto kasvoi 17,5 %. Siipikarjanlihantuotanto vuonna 2003 oli 
yhteensä 83,7 milj. kg. Etenkin broilerituotannolle on ominaista tuotannon keskittyminen lähelle teurasta-
moita. Näin ollen tuotannon kasvun seurauksena myös olemassa olevien tuotantoyksiköiden koko on kas-
vanut. Tuotanto on keskittynyt neljän suurimman teurastamon ympärille Lounais-Suomeen, Pohjanmaalle, 
Hämeeseen ja Etelä-Savoon. 
 
Hevosten määrä on vähentynyt 500 000 hevosesta (1950 -luku) 60 000 hevoseen. 1980-luvulla hevosten 
lukumäärä oli alimmillaan kunnes 1990 -luvun alussa kääntyi jälleen nousuun lisääntyen keskimäärin noin 
tuhannella hevosella vuodessa (Liite 3). Kasvu johtuu harrastekäytön lisääntymisestä. Hevostalleja on tällä 
hetkellä noin 14 000. Huomattava osa näistä (esim. Etelä-Suomessa 70 %) ostaa rehut tilan ulkopuolelta. 
Rehuseosten tuonti on jatkuvassa kasvussa ja rehuja myyvät sekä maatalous- että erikoistuneet liikkeet. 
Voimakas tuonnin kasvu voi johtaa ’lemmikkieläinrehuilmiöön’, s.o. oman valmistamisen vähenemiseen tai 
loppumiseen. Päätuotantosuuntanaan hevostaloutta harjoitti vuonna 2003 lähes 2 000 tilaa.   
 
Lampaiden lukumäärä on vähentynyt 1990 -luvulla, mutta se näyttää pysähtyneen vuosituhannen taitteessa. 
Vuonna 2003 lammas- ja vuohitaloutta harjoitti päätuotantosuuntanaan yhteensä 761 tilaa. Lampaanlihan 
tuotanto väheni v. 2003 4,7 % verrattuna edelliseen vuoteen ollen yhteensä 0,6 milj. kg, vaikka kulutus on 
kasvanut 23,5 %. 
 
Suomen porokanta on nykyään noin 200 000 eloporoa. Poronhoitovuonna 2002 -2003 teurastettiin lähes 
106 400 poroa, joista hieman yli 70 % oli edellisen kesän vasoja. Poronlihaa tuotetaan Suomessa vuosittain 
2,5 milj. kg ja kulutetaan puoli kiloa henkeä kohti. Poronomistajia on yhteensä yli 5000, mutta poroista 
päätoimisesti elantonsa saavia perheitä on noin 1200. Poromiesten määrä on vähentynyt, ja suuntaus on 
isompiin, kannattavampiin yksiköihin. Suhteellisesti suurin elinkeinollinen merkitys poronhoidolla on saame-
laisten kotiseudulla, missä hoidetaan noin kolmannes Suomen poroista. Myös poronhoitoalueen eli Lapin ja 
Oulun läänin muissa osissa porotaloudella on suuri merkitys syrjäkylien ja haja-asutuksen väestöpohjan 
turvaajana. 
 
Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluu yhteensä noin 5 000 tilaa, joista noin 45 %:lla 
on kotieläimiä. Vuonna 2003 ainoastaan 403 tilalla eläimet kasvatettiin luonnonmukaisella tuotantotavalla. 
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Tilanne johtuu monesta eri tekijästä. Luonnonmukaisesti tuotetun raaka-aineen keräily toimii vain siellä, 
missä on jonkinasteisia tuottajien keskittymiä. Jalostavan teollisuuden on otettava huomioon tekniset ja ta-
loudelliset seikat sekä tuotteiden kysyntä. Kehittymättömien markkinoiden lisäksi tukijärjestelmässä ei ole 
vaatimusta koko maatilan sekä kasvintuotannon että kotieläintuotannon siirtämisestä luonnonmukaiseen 
tuotantoon. Viljelijälle siirtyminen luonnonmukaiseen eläintuotantoon merkitsee usein investointeja tuotanto-
rakennukseen, jotta eläinten pidolle asetetut vähimmäisvaatimukset tulisivat täytetyiksi. Lisäksi luomueläin-
ten ruokintaan liittyy tavanomaisesta tuotannosta poikkeavia vaatimuksia. 
 
Vuonna 2002 Suomessa oli 585 kalanviljelylaitosta, jotka jakautuivat ruokakalalaitoksiin, poikaslaitok-
siin ja luonnonravintolammikkoviljelijöihin. Luonnonravintolammikkoviljelmillä, joiden osuus kalanviljelylai-
tosten kokonaismäärästä on noin 50 %, rehua ei saa käyttää. Rehua käyttävistä laitoksista noin kolmannes 
on poikaslaitoksia ja loput ruokakalalaitoksia. Suomessa kasvatetaan vuosittain lähinnä kirjolohta noin 15 
000 tonnia ruokakalaksi (noin 12 500 tonnia perattua kalaa).  Määrä on ollut laskeva viime vuosina, ja 
siihen on vaikuttanut huono kannattavuus ja kireä ympäristölupakäytäntö. Lisäksi kasvatetaan eri ikäisiä 
kalan- ja ravunpoikasia istutuksia ja jatkoviljelyä varten. Ihmisravinnoksi käytetään kalaa vuosittain 
noin 140 000 tonnia. Kaupallisen tarjonnan osuus oli vuonna 2001 noin 73 milj. kg vuodessa. Kaupallinen 
tarjonta muodostui kalastetusta kotimaisesta kalasta (16 milj. kg), tuodusta viljellystä ja kalastetusta kalasta 
ja kalatuotteista (41 milj. kg) ja kotimaisesta kasvatetusta kalasta (16 milj. kg).  Vuonna 2001 suomalaiset 
söivät noin 6 kg kotimaista kalaa (filepainoksi laskettuna) ja noin 8 kg ulkomaista kalaa (tuotepainona) 
henkeä kohti (RKTL 2003). Markkinoille tulevasta luonnon kalasta huomattava osa käytetään turkiseläin-
ten rehuksi.  
 
Turkistuottajia Suomessa on yhteensä noin 1600, joista valtaosa tuottaa kettua (2,5 milj. nahkaa) ja 
minkkiä (600 tuottajaa, 2 milj. nahkaa). Suomensupin nahkoja tuotetaan noin 250 tilalla (80 000 nahkaa). 
Sen sijaan hillerin- ja sinsillannahkojen tuotanto on vähäistä. Ketuntuotannossa Suomi on säilyttänyt osuu-
tensa maailmanmarkkinoista, n. 50 %, vaikkakin parin viime vuoden aikana Kiina on nopeasti lisännyt tuo-
tantoaan. Minkintuotannossa Suomen markkinaosuus on alentunut 1980–luvulta merkittävästi ja on tällä 
hetkellä noin 6 %. Tuotannon kannattavuuden kehitys ei ole ollut hyvä parina viime vuonna.  
 
Suomalaisista kotitalouksista 20 %:ssa on koira ja 17 %:ssa kissa. Kotitalouksia, joissa on molempia 
lemmikkejä, on 5 %. Suomessa on 617 000 rekisteröityä koiraa (Suomi tänään 4/2001). Koirien määrä 
kasvoi voimakkaasti 1990 -luvun alkuvuosina syvimmän laman aikana., kunnes penturekisteröinnit kääntyi-
vät laskuun vuonna 1994. Vaikka pentumäärät ovat nyt noususuunnassa, koirien kokonaismäärä laskee 
edelleen. Kissojen lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa, koska ainoastaan pieni murto-osa on rekisteröity 
(rotukissat). Lukumäärä lienee lähellä koirien määrää.  
 
2.5 Elintarviketeollisuus ja kauppa 
 
2.5.1 Jalostava teollisuus  
 
Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuuden toimiala. Suurimpia elintarviketeollisuuden 
aloja ovat lihan- ja maidonjalostus, juomateollisuus sekä viljapohjainen teollisuus. Elintarviketeollisuus työl-
listää noin 38 000 henkilöä Suomessa.  
 
Suomalainen elintarviketeollisuus on pystynyt säilyttämään kotimaisten elintarvikkeiden markkinaosuuden 
melko korkeana Suomen EU -jäsenyyden ajan. Yritysten kannattavuus on viime aikoina pysynyt vakaana 
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ja investointien määrä melko korkeana. Alan työllisten määrä on vähentynyt ja alenee edelleen. Elintarvike-
teollisuus on ollut perinteisesti Suomessa lähinnä kotimarkkinateollisuutta. Elintarvikkeiden vienti on keskit-
tynyt lähialueille: Venäjälle, Viroon ja Ruotsiin. Vienti on viime vuosina lisääntynyt runsaasti erityisesti Ruot-
sin ja Baltian maiden suuntaan. 
 
Elintarvikkeiden tuotannon bruttoarvo on liki 8,6 mrd. €, josta viennin osuus on 1 mrd. €. Elintarvikkeiden 
tuonti on 2 mrd. €, joista runsas 60 % on teollisia elintarvikkeita (loput elintarviketeollisuuden raaka-aineita 
ja rehuja).  
 
Lihateollisuus  
 
Lihatuotteiden kysyntä Suomessa on pysynyt melko vakaana huolimatta muuta Eurooppaa kuohuttaneista 
lihaan liittyvistä kriiseistä. Kuluttajien luottamus lihaan onkin suomalaisen lihan kilpailuvaltti kotimarkkinoilla. 
Lihateollisuus on pääsääntöisesti kotimarkkinateollisuutta. Naudanlihassa tuonti painottuu lähinnä arvo-osiin, 
kun taas sianlihassa tuonti on pääasiassa teollisuuden käyttämiä lajitelmia. Siipikarjassa luontaisena markki-
noille tulon esteenä pidetään sitä, että suomalaiset syövät pääasiassa vain tuoretta lihaa.  
 
Liha-alan laitoksia on Suomessa 161 kpl. Näistä teurastamoita on 39 kpl. Lihanjalostusta harjoittavia yri-
tyksiä on 190 kpl. Yi 60 % toimipaikoista on alle 10 henkilöä työllistäviä.  Liha-alan yrityskanta jakautuu 
kahtia. Toisen pääryhmän muodostavat osuustoiminnalliset ja valtakunnallisesti toimivat yritykset, jotka 
tuottavat pitkissä tuotesarjoissa volyymituotteita myös vientiin. Toisena ryhmänä toimivat yksityiset, kes-
kisuuret ja pienet yritykset, joiden markkina-alue on yleensä paikallinen tai maakunnallinen.  
 
Suomessa tuotettiin lihaa vuonna 2003 371 milj. kg, josta sikaa 193 milj. kg, nautaa 94 milj. kg ja siipikar-
jaa 83 milj. kg. Lampaan ja hevosenlihan tuotanto on erittäin pientä. Suomalaiset syövät lihaa n. 65 kg vuo-
dessa. Huomattavaa on siipikarjanlihan tuotannon ja kulutuksen voimakas kasvu. Vuodessa 1995 on broi-
lerinlihan tuotanto kasvanut liki 130 %. Tuonnin osuus lihan kulutuksesta Suomessa on vain 7-8 %, lihaja-
losteita ei tuoda juuri lainkaan (vrt. Ruotsissa tuontilihan osus liki 40 %). Suomesta viedään vuosittain lihaa 
liki 40 milj. kg, josta sianlihan osuus on 27 milj. kg 
 
Kannattavuus liha-alalla on ollut pitkään melko heikkoa, mutta viime aikoina se on jonkin verran parantunut 
huolimatta siitä, että kustannuksia on ketjuun tullut lisää mm. eläintautien torjuntaan liittyvissä säädöksissä. 
EU -jäsenyyden aikana on selvästi huomattu, että Suomen kaltaisten pienten maiden elintarviketuottajat 
eivät menesty kansainvälisessä kilpailussa standardituotteilla vaan hyvänlaatuisilla ja pitkälle erikoistuneilla 
erikoistuotteilla. Merkittäviä tekijöitä ovat myös maku, terveellisyys ja ympäristöystävällisyys.  
 
Elintarvikemarkkinoiden avautuminen EU -jäsenyyden myötä on lisännyt kansainvälisten markkinoiden vai-
kutusta Suomen elintarvikesektoriin kahdella tavalla: elintarvikkeiden hintataso Suomessa määräytyy nykyi-
sin pääsoin EU markkinoiden pohjalta ja toisaalta vientimarkkinoilla tapahtuvat muutokset heijastuvat suo-
raan vientiyritysten tuloskehitykseen, joka taas puolestaan vaikuttaa toimialarakenteeseen. 
 
Teurastamoilla on alkutuotannon neuvontaa ja tuottajien kanssa solmitaan tuotantosopimuksia. Sopimuksis-
sa määritellään vaatimukset tuotanto-olosuhteille (mm. eläinmäärä karsinaa kohden) sekä tiettyjä rehuja 
koskevia vaatimuksia kuten ruokajätteiden ja antibioottisten kasvunedistäjien käyttökielto. Sikaloiden tuo-
tantosopimuksissa määritellään vaatimukset tuotanto-olosuhteiden lisäksi myös eläinainekselle. Aikaisem-
mat teurastamokohtaiset terveysluokitukset on yhdistetty ETU (eläinten ennaltaehkäisevän terveydenhuolto-
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ohjelma) -palveluiden kautta yhteiseksi kansalliseksi tasoksi. Tuotantosopimukset koskevat tällä hetkellä 
vielä pääasiassa sianlihantuotantoa, mutta lisääntyvissä määrin myös porsastuotantoa. Lihateollisuuden raa-
ka-ainehankinta perustuu erityisesti siipikarjan, mutta lisääntyvässä määrin myös sikojen osalta tiiviiseen 
ketjuohjaukseen. MTK:n aloitteesta ollaan laatimassa koko alkutuotannon kattavaa Sianlihan hyvän tuotan-
totavan ohjeistusta, joka valmistuu 2004. Ohjeistusta valmistellaan tuottajien, ProAgrian, MTT:n, ETT ry:n 
sekä rehuteollisuuden ja teurastamoiden yhteistyönä. Lisäksi ETT ry:n johdolla valmistellaan munivia kanoja 
koskevaa hyvän tuotannon ohjeistusta. 
 
Kalajalostusteollisuus 
 
Kala-alan tuotantolaitoksissa jalostettiin vuonna 2003 vajaat 45 milj. kg kalaa, josta noin 36 milj. kg oli 
kotimaista raaka-ainetta. Tuontikalasta oli lohen ja kirjolohen osuus noin puolet. Kalanjalostusteollisuuden 
päätuotteita ovat jatkojalostetut, tuoreet tai jäähdytetyt kalatuotteet. Yleisimmät jalostusmuodot ovat file-
ointi, savustus ja säilyketuotanto. Silakan osuus kokonaistuotannosta oli noin 45 %. Yli puolet silakasta 
pakastetaan vientiä varten. Päämarkkina-alue pakastetulle silakalle on Venäjä.  
 
Kala-alan työpaikkojen häviämisvauhti on viime vuosina pysähtynyt tai hidastunut. Työllisyyden paranemi-
nen johtuu pääasiallisesti kalanjalostuksen ja tukkukaupan ripeästä kasvusta.   
 
Meijeriteollisuus 
 
Suomessa on tuotettu EU- jäsenyyden aikana vuosittain meijerimaitoa keskimäärin hieman yli maakiintiön, 
joka on 2340 milj. litraa. Vuonna 2003 jalostukseen vastaanotettiin 2 323 milj. litraa raakamaitoa, mikä on 
2,2 % vähemmän kuin vuonna 2002 (TIKE Tietokappa 3/2004). Myös jalostavien laitosten määrä on vä-
hentynyt samanaikaisesti. Vuoden 2003 lopussa Suomessa oli maitoalan laitoksia 130 kpl, joista raaka-
maitoa vastaanotti 103 laitosta.  
 
Vastaanotetusta raakamaidosta meijeriteollisuus käyttää 44 % juustoon, 41 % tuoretuotteisiin, 9 % jauhei-
siin ja 5 % ravintorasvoihin. Viime vuosina vähärasvaisten meijerituotteiden kulutus on lisääntynyt, mikä on 
johtanut lisääntyvään maitorasvan vientitarpeeseen. Vuonna 2003 maitonesteen tuotanto ylitti kotimaisen 
kulutuksen vain noin 0,3 %:lla, mutta rasvan (voi, juusto, rasvaseokset) tuotanto oli 26 % kulutusta suu-
rempi. Tuotanto ja kulutus ovat lähentyneet toisiaan edellisestä vuodesta. Viennin volyymista noin kolmas-
osa suuntautuu Venäjälle, toinen kolmasosa EU:n alueelle ja viimeinen kolmannes muihin maihin (USA ja 
Kauko-Itä). Vientiliiketoiminnan kannattavuus on koko meijerialalle yksi lähitulevaisuuden tärkeimmistä 
haasteista. 
 
Meijeriteollisuus on Suomessa pääosin maidontuottajien omistuksessa. Tämä näkyy liiketoiminnan strategi-
assa siten, että jalostavien yritysten ydintehtävä on ottaa vastaan kaikki omistajiensa tuottama raakamaito 
sekä jalostaa ja markkinoida maitotuotteet niin, että maidosta voidaan maksaa mahdollisimman korkea 
tilityshinta. Tässä on onnistuttu viime vuosina kohtuullisen hyvin, ja keskimääräinen tilityshinta Suomessa on 
ollut parhaiden EU-maiden tasolla. 
 
Suomen meijeriteollisuus on sitoutunut Suomen elintarviketalouden laatustrategiaan. Tässä on keskeisenä 
toimijana ollut Suomen Meijeriyhdistys. Tavoitteena alkutuotannossa on saada kaikki ne maatilat, jotka 
toimittavat tuotteitaan suoraan markkinoille, järjestelmällisen laatutyön piiriin viimeistään vuoden 2006 aika-
na Valioryhmä on laatinut Hyvät lypsykarjan ruokintaperiaatteet -ohjeiston, jotka on otettu käyttöön 
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vuonna 2003. Periaatteet koostuvat neljästä osiosta, joita ovat (1) pyrkimys ruokinnan lajinmukaisuuteen, 
(2) hygieenisten riskien ja jäämien hallinta, (3) rehujen tunnettu koostumus ja alkuperä sekä (4) ruokinnan 
suunnitelmallisuus. Suomen meijeriyhdistyksen ohjaamana on valmisteltu myös Meijerialan kansallisen 
laatutyön toimintamalli (Suomen Meijeriyhdistys 2002) sekä maatilan ja maitoa vastaanottavan laitoksen 
välinen laatusopimus. Meijerialan kansallisen laatutyön toimintamalli -opas sisältää maitotilan tuotanto-
ohjeiston. Maitotilan tuotanto-ohjeiston ja laatusopimuksen käytännön soveltamista tukevat järjestelmällinen 
maitotilayrittäjien laatukoulutus sekä tilakohtaiset laatukatselmukset. Laatutyön edistymisestä vastaa jokai-
nen meijeriyritys tahollaan. Vuoden 2003 lopussa esim. yli 90 %:lla Valioryhmän maitotiloista oli voimassa 
oleva laatusopimus ja noin 41 % tiloista oli osallistunut laatukoulutukseen. 
 
Maitotilan tuotanto-ohjeisto sisältää myös ohjeita lypsykarjan ruokintaa varten. Ruokinta ja rehujen laatu 
vaikuttavat oleellisesti raakamaidon hygieeniseen laatuun ja pääkomponenttien (rasva ja valkuainen) pitoi-
suuksiin. Meijeriteollisuuden tuotantoprosessien kannalta on ratkaisevaa lypsylehmien päärehun, nurmisäilö-
rehun, hyvä laatu. Säilörehun sisältämä voihappobakteeri-itiöiden määrä voi vaikuttaa haitallisesti juuston 
käymisprosessiin. Lisäksi huonolaatuinen säilörehu voi aiheuttaa makuvirheitä raakamaitoon, mikä näkyy 
laatuvirheinä erityisesti tuoretuotteissa. 
 
Myös teollisten väkirehujen hyvä hygieeninen laatu ja oikea koostumus ovat maidontuotannossa tärkeää. 
Meijeriteollisuus on solminut tuottajien puolesta suurimpien rehualan toimijoiden kanssa laatusopimuksia, 
joissa on yhteisesti sovittu rehuraaka-aineiden ja valmiiden seosten laatutavoitteista sekä toimintamallista 
laadun varmistamiseksi raaka-aineiden hankinnan, valmistuksen ja kuljetusten osalta. 
 
Kananmunateollisuus 
 
Kananmunantuottajat ja teollisuus ovat olleet edelläkävijöitä tuotekehityksessä, jossa kanojen ruokinta on 
ollut keskeinen tekijä. Kananmunien valikoima kehittyi nopeasti 1990 -luvulla. Ensin tulivat markkinoille 
ruskeat munat, sitten tuotantotavoiltaan, ravintosisällöltään, käyttötarkoitukseltaan tai myyntiajaltaan erilaiset 
munat. Kuorimunien lisäksi elintarviketeollisuuden, leipomoiden ja ammattikeittiöiden käyttöön jalostetaan 
erilaisia kananmunavalmisteita. Erikoistuminen tuotteissa on vaikuttanut kananmunien kulutukseen. 
 
Vuonna 2002 kananmunien tuotanto ja kulutus vastasivat ensimmäisen kerran EU-jäsenyyden aikana tyy-
dyttävästi toisiaan. Vuonna 2003 kuitenkin kananmunia tuotettiin edellistä vuotta enemmän (59 milj. kg) ja 
kulutettiin vähemmän (51 milj. kg). Vuonna 2002 saavutettuun omavaraisuusasteeseen (110 %) pääsemi-
nen vaatii siis edelleen koko tuotantoketjulta ennakoivia toimenpiteitä tuotannon ja kulutuksen tasapainon 
säilyttämiseksi. Yli 90 % kananmunia myytiin pakattuina kuorimunina vähittäiskaupoista, 9 % käytettiin 
kananmunavalmisteina pääasiassa elintarviketeollisuudessa, leipomoissa ja ammattikeittiöissä ja loput myy-
tiin suoraan tai käytettiin tiloilla. Kaikkiaan kananmunien kulutus aleni vajaalla prosentilla henkeä kohden 
laskettuna. Erikoiskananmunien, kuten lattiakanan munien, luomumunien, Omega-munien ja leivontamunien 
osuus kuorikananmunien kokonaismyynnistä kasvoi 10 % ja kananmunavalmisteiden kulutus 4,5 %. 
 
Vuonna 2003 kananmunia vietiin Suomesta yhteensä 8,8 milj. kg, josta kuorimunia oli 94 % ja loput ka-
nanmunavalmisteita. Vienti väheni lähes kahdella miljoonalla kilolla eli yli neljänneksellä edellisestä vuodesta, 
mutta sen rakenne muuttui siten, että vuonna 2003 vietiin pitemmälle jalostettuja tuotteita. Suomen sal-
monellavapautta ei ole täysin pystytty viennissä hyödyntämään. Viennistä lähes 80 % menee Ruotsiin. Muita 
ostajamaita ovat Iso-Britannia, Tanska, Norja Alankomaat ja Saksa. Suomeen tuotiin kananmunavalmistei-
ta yhteensä 1,4 milj. kg.  
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Suomeen perustettu kanalarekisteri luo perustan kanamunien merkitsemiselle. Vuoden 2004 alusta munan 
alkuperän on voinut jäljittää munapakkauksessa tai munan kuoressa olevan merkinnän perusteella. Myytä-
viin kananmuniin on merkittävä munien tuotantotavan ilmaiseva koodi, alkuperämaa ja tuottajanumero. 
Määräykset koskevat kaikkia EU-maita. Paitsi jäljitettävyydessä myös eläintautien torjuntatyössä kanala-
rekisteri on oleellinen apuväline, koska siitä selviää tarkalleen kanaloiden lukumäärä eri alueilla. Mahdollisen 
epidemian puhjetessa taudin leviäminen voidaan jäljittää ja rajoittaa tehokkaimmin (Finfood Kananmunatie-
dotus 2004). 
 
2.5.2 Kauppa 
 
Elintarvikekauppa 
 
Kaupan nykytilaa hallitsevat keskittyminen, ketjuuntuminen, osto-organisaatiot ja kaupan omat merkit. 
Kaupan toimenpiteet aiheuttavat elintarvikeketjussa hintapaineita aina tuottajalle saakka, minkä seuraukse-
na tuottajat joutuvat entistä enemmän seuraamaan kustannustehokkuutta.   
 
Suomessa elintarvike- ja päivittäistavarakaupan markkinaosuudesta n. 95 % on yhdeksän päivittäistavara-
kauppa ry:n jäsenyrityksen sekä niiden kolmen hankintayhtiön nimissä. Päivittäistavaramyynti jakautui 
vuonna 2002 kolmen suurimman kauppaketjun kesken siten, että K-ryhmällä oli 36 %, S-ryhmällä 31 %, 
ja Tradekalla ja Elannolla yhteensä 13 % kokonaismyynnistä. (A.C. Nielsen Finland Oy). 
 
Viime aikoina muutamat ulkomaiset kauppaketjut ovat nousseet näkyvästi uudeksi tekijäksi kaupan kentäs-
sä. Niiden myötä myös kotimaisten kauppaketjujen omien tuotemerkkien osuus, joka tällä hetkellä on 8-9 
%, kasvaa nopeasti. Kaupan ja teollisuuden työnjako on muutoksen alla, sillä kauppa toimii entistä aktiivi-
semmin elintarvikeketjussa eikä se ole enää pelkkä jakelukanava. Tähän ovat elintarvikekriisit vaikuttaneet 
yhtenä tekijänä.  
 
Kaupankin näkemyksen mukaan elintarvikkeiden laadun varmistaminen ja toimiva yhteistyö kaupan ja vi-
ranomaisten välillä on tärkeää. Suomen elintarviketalouden laatustrategiassa painotetaan turvallisia ja laa-
dukkaita suomalaisia elintarvikkeita, mikä on kaupan näkökulmasta kuitenkin ongelmallista, koska turvalli-
suutta ja laatua ei ole selkeästi määritelty. Kaupan mielestä elintarvikkeiden tuonnin lisäännyttyä markkinoil-
la olevien elintarvikkeiden laatu ei oleellisesti ole heikentynyt, ja valvonnan toimiessa ja kaupan kannalta 
kaikkien tuotteiden tuleekin olla laadukkaita.  
 
Kotimarkkinoilla koko elintarvikeketjun kilpailukyky edellyttää yhteistyötä kaupan ja teollisuuden kesken. 
Kansainvälisesti tätä asiaa on tutkittu State of the Art in Food 2002 -tutkimuksessa. Kaupan ja valmistajien 
näkemykset eroavat kuitenkin siinä, mitkä ovat kummankin sektorin suurimmat heikkoudet. Esimerkiksi 
valmistajat katsovat kaupan keskittyvän liikaa hintaan, kun kauppa itse pitää suurimpana heikkoutenaan 
keskittymistä liikaa päivittäiseen toimintaan strategian sijaan. Kaupan mielestä puolestaan valmistajien suu-
rimmat ongelmat ovat keskittyminen liikaa omaan osuuteensa koko ketjuun keskittymisen sijaan sekä kes-
kittyminen myyntiin kun pitäisi keskittyä kuluttajaan. Valmistajat itse pitävät suurimpana heikkoutenaan har-
vojen aidosti innovatiivisten tuotteiden tuottamista. 
 
Kaupan ja valmistajien yhteistyö on jo muuttunut paremmaksi, mutta edelleen sen uusia muotoja haetaan 
aktiivisesti. Tietohallinnon ja logistiikan tehostamiseksi on luotu päivittäistavarakaupan standardeja ja kehi-
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tetty vuonna 2004 käynnistyvää sähköistä tuotetietopankkia, johon sisältyy tuotteiden tunniste- ja laatutie-
toa.  
Elintarvikkeiden tuotantotavoista kauppa keskustelee teollisuuden kanssa, mutta toistaiseksi luonnonmukai-
nen tuotanto on lähes ainoa kaupan kannalta merkittävä erilaistettu tuotantotapa. Muuntogeenisten tuottei-
den osalta lähtökohta on se, että kuluttajan on saatava tietää, mitä ostaa. Tässä toimitaan yhteistyössä vi-
ranomaisten kanssa.  
 
Rehukauppa  
 
Rehujen myynnin prosessiin kuuluu neuvottelu kaupasta asiakkaan kanssa, tilauksen välittäminen tehtaalle, 
kuljetuksen järjestely, laskuttaminen sekä luottoriskin kantaminen. Käytössä on erilaisia toimintatapoja riip-
puen siitä, onko rehuvalmistaja perustanut oman yksikön hoitamaan myyntiä vai ulkoistanut sen. Rehuval-
mistajat yleensä ostavat jälleenmyynnin maatalouskaupalta, mutta myös meijerit ja teurastamot voivat toimia 
jälleenmyyjinä. Pieni osa rehusta myydään kokonaan ilman erillistä jälleenmyyjää. Jälleenmyyntiratkaisuihin 
vaikuttaa se, kuka pystyy tarjoamaan tuotetarjonnan edullisimmin ja samalla täyttämään hygieniaa ja jäljitet-
tävyyttä koskevat vaatimukset. Huolimatta jälleenmyyjän käytöstä rehutehtailla on aina myös oma myynti- 
ja markkinointiorganisaatio, joka hoitaa käyttöneuvontaa varsinkin suurimpiin asiakkaisiin, tuotetiedotusta ja 
vaadittavassa laajuudessa tilausten vastaanottoa jälleenmyyjiltä ja asiakkailta.    
 
Kuljetuslogistiikkaa hoitamaan rehutehdas voi perustaa oman yksikön tai ostaa palvelun ulkoa. Rehutehtaat 
eivät omista ajoneuvokalustoa, vaan kuljetus ostetaan viime kädessä autoilijoilta. Useimmiten asiakas voi 
valita tehtaan kuljetuksen, jälleenmyyjän tai itse hankkimansa kuljetuksen välillä. Rehu kulkee nykyisin lähes 
poikkeuksetta suoraan tehtaalta maatila-asiakkaalle, ja fyysisesti kaupan varaston kautta kulkee enää vain 
muutama prosentti volyymistä, lähinnä erikoisrehuja. Irtorehun osuus on nykyisin jo lähes 90 %. Taulukossa 
1 on esitetty kirjanpitotilojen ostorehukustannukset päätuotantosuunnittain vuonna 2002.  
 
 
Taulukko 1.   Kirjanpitotilojen ostorehukustannukset. Kirjanpitotilojen painotetut tulokset ja siipi-  karjati-

lojen aritmeettiset keskiarvot (Lähde: MTT Taloustutkimus Jukka Tauriainen 2004) 
 
  Edustettuja Peltoala, Ostorehu- Kokonais - Ostorehun osuus 
  tiloja ha kustannus, € kustannus, € kokon. kustannuksesta, % 
Lypsykarja 20277 38,2 12 700 99 900 12,7 % 
Muu nautakarja 2381 49,8 14 600 104 600 13,9 % 
Sikatalous 1358 46,8 38 500 175 900 21,9 % 
Broileri + kananmuna1 20 65,2 108 500 293 300 37,0 %  

 
1 Broileritiloiksi on luettu yli 15000 broilerin kirjanpitotilat ja kananmunatiloiksi 
yli 500 munituskanan kirjanpitotilat.  
 
 
2.6 Rehulainsäädäntö 
 
Rehulain (396/1988) tavoitteena on eläintuotannon ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden laadun turvaami-
seksi edistää hyvälaatuisten ja turvallisten rehuvalmisteiden käyttöä sekä asianmukaisten tietojen antamista 
rehuvalmisteista. Rehulakia sovelletaan rehuvalmisteiden valmistukseen, markkinointiin, käyttöön, maahan-
tuontiin ja maastavientiin. Laki ei koske rehuvalmisteita, joita käytetään tutkimuslaitosten eläinkokeissa. 
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Rehulain nojalla annetut ministeriön päätökset/asetukset on kuvattu liitteessä 4. Ajan tasalla oleva rehulain-
säädäntö löytyy myös maa- ja metsätalousministeriön kasvintuotanto- ja eläinravitsemusyksikön internetsi-
vuilta http://www.mmm.fi/el/laki/kara/rehu.html. Rehulainsäädäntö on pääsääntöisesti harmonisoitu EU:ssa 
perustuen EY:n direktiiveihin ja asetuksiin.  
 
Kansallisen lainsäädännön mukaisesti toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus KTTK:lle rehuvalmisteiden 
teollisen valmistuksen aloittamisesta. Suomessa on lisäksi kansallisia toiminnanharjoittajien omavalvontaa ja 
vastuuta koskevia säännöksiä. Rehulaissa on säädelty yleisestä omavalvontavelvoitteesta sekä mahdollisuu-
desta hakea valvontaviranomaiselta omavalvonnan hyväksyntää. Lisäksi lakiin on kirjattu periaate, jonka 
mukaan rehuvalmisteen valmistajan ja pakkaajan sekä sen, joka on tuonut rehuvalmisteen Suomeen, on 
korvattava vahinko, joka käyttäjälle aiheutuu siitä, että rehuvalmiste ei ole siitä annettujen tietojen mukaista 
tai että siinä on muu virhe. Rehulainsäädäntö sisältää lisäksi kansalliset säädökset rehujen salmonellapuhtau-
desta ja rehuarvojärjestelmistä. 
 
Lainsäädäntö edellyttää, että rehut ovat aitoja, hyvälaatuisia ja turvallisia sekä tarkoitukseensa sopivia ei-
vätkä aiheuta vaaraa ihmisille, eläimille eikä ympäristölle. Yhteisössä on asetettu enimmäismäärät haitallisille 
aineille rehuissa, esim. raskasmetalleille, mykotoksiineille ja torjunta-ainejäämille. Lainsäädäntöön ei ole 
kirjattu luetteloa ruokinnassa sallituista rehuista lukuun ottamatta tiettyjä ns. bioproteiineiksi luokiteltuja re-
huja ja rehun lisäaineita. Toisin sanoen nykyisen lainsäädännön mukaan kaikki rehut, jotka täyttävät edellä 
kuvatun turvallisuusvaatimuksen, ovat sallittuja eläinten ruokinnassa joko sellaisenaan tai rehuseosten raaka-
aineina. Ns. kiellettyjen ainesten luetteloon on puolestaan kirjattu kaikki ne ainekset, joita ei eläinten ruo-
kinnassa ole lupa käyttää.  
 
Viranomaisen suoritteista, lääninhallituksen suorittamaa lääkerehujen valvontaa lukuun ottamatta, peritään 
valtiolle maksuja toiminnanharjoittajilta valtion maksuperustelaissa ja MMM:n asetuksessa säädettyjen pe-
rusteiden mukaan (MMMa 162/2004 KTTK:n maksullisista suoritteista). Valtuutetuille tarkastajille ja 
näytteenottajille suoritetaan tarkastuksista ja näytteenotosta palkkioita ja kustannusten korvauksia, jotka 
peritään toiminnanharjoittajalta. 
 
Rehuihin saa lisätä vain EY:ssä hyväksyttyjä rehun lisäaineita (www.kttk.fi) ja bioproteiineja. Hyväksytyt 
lisäaineet on lueteltu laajassa ja yksityiskohtaisessa lisäaineluettelossa, joka on annettu maa- ja metsätalo-
usministeriön päätöksellä (MMMp 125/1998) ja joka perustuu suoraan EY:n lisäainedirektiiviin. EY:n uusi 
rehun lisäaineasetus on tullut voimaan ja sitä sovelletaan 18.10.2004 alkaen. Uusi asetus muuttaa hakemus-
prosessia ja koskee myös aiemmin kansallisesti hyväksyttyjä säilörehun säilöntäaineita. 
 
Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevalla asetuksella säädellään muuntogeenisten rehujen yhden-
mukaisesta ja avoimesta turvallisuusarvioinnista sekä hyväksymismenettelystä. Lisäksi säädetään muunto-
geenisten rehujen kattavista merkinnöistä, joista tuottaja saa täsmällistä tietoa rehun koostumuksesta ja 
ominaisuuksista. Asetuksella muuntogeenisten tuotteiden merkinnöistä ja jäljitettävyydestä säädetään muun-
togeenisten rehujen jäljitettävyydestä. Asetuksia sovelletaan 18.4.2004 lähtien. 
 
Rehun lisäaineiden ja muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen riskinarvioinnin suorittaa Euroopan elin-
tarviketurvallisuusviranomainen EFSA. 
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Rehuja koskevia säädöksiä on myös eläinlääkintölainsäädännössä (eläintautilaki Nro 55 /1980 ja eläinlää-
kinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki Nro 1192/1996). EY:n ns. sivutuoteasetus (1774/2002/EY) 
sisältää vaatimuksia ja rajoituksia eläimistä saatavien sivutuotteiden kuten teurastuksen sivutuotteiden ja 
maidon käsittelylle ja rehukäytölle. TSE -tautien (lähinnä nautojen BSE) leviämisen estämiseksi yhteisö on 
säätänyt kieltoja ja rajoituksia lisäksi ns. TSE -asetuksessa eläinproteiinien ja niitä sisältävien rehuvalmistei-
den käytölle, valmistukselle, myynnille, varastoinnille, kuljetukselle, viennille ja tuonnille. Säädökset edellyt-
tävät mm. lihaluujauhoa sisältävien rehuseosten valmistuksen eriyttämistä erillisiin tehtaisiin. Kalajauhoa si-
sältävien rehuseosten valmistus tulee tapahtua erillisillä linjoilla. Myös kalajauhoa sisältävä irtorehu tulee 
kuljettaa erillään märehtijöiden rehusta. Näillä toimenpiteillä pyritään varmistumaan siitä, ettei lihaluu- ja 
kalajauho joudu märehtijöiden rehuun.  
 
2.7 Rehujen valvonta  
 
2.7.1 Virallinen valvonta 
 
Kasvintuotannon tarkastuskeskus KTTK valvontaviranomaisena varmistaa osaltaan rehujen turvallisuuden 
ja laadun valvomalla rehulainsäädännön toimeenpanoa. KTTK tiedottaa säädösmuutoksista ja huomioi 
valvonnassa myös asiakkaiden tarpeet ja odotukset. 
 
Rehujen valvonnan ja eläinlääkintätoimen yleinen ohjaus kuuluu MMM:lle, joka tulosohjaa KTTK:ta ja 
lääninhallituksia. Rehulain ja eräiltä osin eläintautilain eläinperäisten rehujen valvontaa koskevasta toimeen-
panosta vastaa KTTK. Rehulain perusteella maahantuonnin valvonnassa avustaa tullilaitos. Eläinperäisten 
rehujen maahantuonti hygienian osalta kuuluu rajaeläinlääkäreille rajatarkastuslain perusteella. Myös lää-
nineläinlääkärit ja poliisi voivat avustaa rehulain noudattamisen valvonnassa. Maatilojen valvonnassa KTTK 
käyttää apuna rehulakiin perustuen TE- keskusten valtuutettuja tarkastajia. Säteilyturvakeskus STUK vas-
taa säteilyvaaratilanteessa toiminnan ohjauksesta. 
 
Valvontajärjestelmä 
 
MMM sopii KTTK:n kanssa vuosittain valvonnan tulostavoitteet sekä ohjaa yleisellä tasolla tulostavoittei-
den toteutumista. KTTK:n maatalouskemian osaston valvontayksikkö huolehtii kansallisen valvontasuunni-
telman toteutumisesta. Valvontaraportti, joka sisältää myös EU:n ns. yhteensovitetun valvontaohjelman tu-
lokset, lähetetään vuosittain EU:n komissioon. Komissio toimittaa jäsenmaiden valvontaraporteista laati-
mansa yhteenvedon Euroopan Parlamentille.  
 
KTTK valvoo kotimaisten rehunvalmistajien toimintaa, rehuvalmisteiden tuontia sisämarkkinamarkkinoilta 
ja kolmansista maista sekä suorittaa markkina- ja maatilavalvontaa. Valvonta koskee niin elintarviketuotan-
to- kuin turkis- ja lemmikkieläintenkin rehuvalmisteita sekä luonnonlintujen ruokintaan tarkoitettuja sie-
meniä. KTTK:n omat ja valtuutetut näytteenottajat ja tarkastajat (lähes 100 sivutoimista) ottavat näytteitä 
rehuvalmisteista. KTTK:n valtuuttamat TE  -keskusten tarkastajat tekevät markkinavalvontaa ja valvovat 
rehujen käyttöä maatiloilla KTTK:n antaman vuosisuunnitelman mukaisesti. KTTK:n laboratorio tutkii val-
vontanäytteistä mm. rehujen koostumusta, hygieenistä laatua sekä haitallisten aineiden ja tuotteiden pitoi-
suuksia.  Rehujen tuoteselosteiden ja muiden asiakirjojen on oltava asianmukaisia. 
 
Rehuvalmisteiden valmistusta liikkeeseen laskemista varten, liikkeeseen laskemista tai maahantuontia har-
joittavan toiminnanharjoittajien on tehtävä KTTK:lle rehulain mukaiset kirjalliset ilmoitukset toiminnastaan ja 
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siinä tapahtuvista muutoksista. Suomeen tuotavista rehuvalmiste-eristä on vastaanottajan ilmoitettava etukä-
teen KTTK:lle. Vaatimus koskee myös sisämarkkinoilta tuotuja rehuvalmisteita. Jos toiminnanharjoittaja 
havaitsee jotain epäilyttävää rehussa, sen on ilmoitettava viipymättä asiasta KTTK:lle. Myös kenen tahansa 
muun, jolla on perusteltu syy epäillä terveysriskiä Suomessa varastoitavassa tai kuljetettavassa rehussa, 
tulee kertoa asiasta viranomaisille. 
 
Toiminnanharjoittajien on pidettävä kirjaa rehuvalmisteista, valmistusmääristä ja käytetyistä raaka-aineista, 
ostoista ja myynneistä sekä säilytyspaikoista valvontaa varten. Rehujen ja rehuseosten valmistusmäärät on 
tarkastuksia ja tilastointia varten ilmoitettava KTTK:lle sen ohjeiden mukaisesti. Valvonnan tulokset julkis-
tetaan Suomessa puolivuosittain valmiste- ja valmistajakohtaisesti.  
 
KTTK:n antama maahantuonti- tai markkinointikielto voi olla määräaikainen, jos sen perustana oleva puut-
teellisuus on poistettavissa. Maahantuojan tai valmistajan on haettava kirjallisesti kiellon purkamista kuvaa-
malla toimenpiteet, joilla puute poistetaan. Käsittelyihin puutteellisuuksien poistamiseksi saa ryhtyä vain 
KTTK:n kirjallisella luvalla.  
 
Valvonnan kohdistaminen 
 
KTTK:n laatiman kansallisen valvontasuunnitelman mukaisesti valvotaan lakisääteisiä rehun laadun minimi-
vaatimuksia sekä lisäksi vuosittain asettavia erityisiä painopistealueita. Valvonnan on oltava avointa ja tasa-
puolista, kustannustehokasta ja toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa koko elinkeinon kannalta sekä 
luonteeltaan opastavaa, ohjaavaa ja ongelmia ennalta ehkäisevää. Valvonnan kohdistaminen ja tarkastusti-
heys perustuvat kokemukseen sekä rehuvalmisteisiin mahdollisesti liittyviin terveys- ja ympäristöriskeihin ja 
ravitsemuksellisen laadun varmistamiseen. Trendinomaiset laatupoikkeamat arvioidaan tilastollisen tarkaste-
lun avulla. 
 
Kolmansista maista Suomeen tulevan rehuvalmisteen tarkastaa tulli asiakirjatarkastuksin. Tulli tekee myös 
pistokokeina tunnistustarkastuksia. KTTK:n näytteenottaja ottaa näytteen pistokokein valvonta-
suunnitelman mukaisesti. Eläinperäisestä rehusta rajaeläinlääkäri tekee rajatarkastuslain nojalla aina eräkoh-
taisesti asiakirja- ja tunnistustarkastuksen sekä ottaa pistokoeluontoisesti näytteitä hygienia-analyysia var-
ten. Tarvittaessa erä voidaan asettaa käyttökieltoon. KTTK tarkastaa kasviperäiset valkuaisrehut eräkoh-
taisesti, jos niihin liittyy salmonellariski, muuten pistokokein.  
 
EU-alueelta, Suomeen tuotavien rehuvalmisteiden sekä Norjasta ja Islannista tuotavien eläinperäisten re-
hujen hygieenistä laatua tarkastetaan tasapuolisin pistokokein. Kasviperäisistä rehuista tarkastetaan salmo-
nella kansallisten määräysten nojalla eräkohtaisesti.  
 
Markkinavalvontaa ja siihen liittyvää näytteenottoa tehdään etupäässä vähittäiskaupan alueella.  Pak-
kausmerkinnöissä, myynnin yhteydessä tai mainonnassa annettavien tietojen tulee olla riittävät ja oikeat ei-
vätkä ne saa olla harhaanjohtavia.  
 
KTTK valvoo maatiloilla tapahtuvaa rehujen valmistusta ja käyttöä. Valvonta liittyy kiellettyjen ja haitallis-
ten ainesten käyttöön eläinten ruokinnassa sekä toiminnanharjoittajan hyväksyntään ja rekisteröintiin. Lisäk-
si valvontaa suoritetaan, kun epäillään rehuperäistä terveysriskiä esim. salmonellaa tai muuten rehulainvas-
taista toimintaa.  
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Valmistuksen valvonnassa rehuvalmisteista tutkitaan tuotteen hygieeninen ja ravitsemuksellinen laatu ja 
koostumus, tuoteselosteen sekä päällysmerkintöjen säädöstenmukaisuus ja asiallisuus. Tuotteista tutkitaan 
myös haitallisia aineita KTTK:n vuosittain laatiman haitallisten aineiden valvontasuunnitelman mukaisesti. 
Lisäksi KTTK:n valtuuttama tarkastaja ottaa näytteet KTTK:n hänelle puolivuosittain tekemän yksityiskoh-
taisen ohjelman mukaan. Näytemäärä ja käyntikerrat riippuvat valmistettavista tuotteista, valmistusmäärästä 
ja tuotantolaitoksen omavalvonnan tasosta. Tuotannonharjoittajan hyväksyntään ja rekisteröintiin liittyen 
tehdään tuotantotiloihin ja valmistajan varastoihin tarkastuksia. Tuotantotiloissa ja varastoissa kiinnitetään 
huomiota erityisesti hygieniaan ja rehujen mahdolliseen ristikontaminaatioon. 
 
Valmistajien on järjestettävä tuotantonsa omavalvonta. Hyväksyttävää omavalvontaa vaaditaan tiettyjen 
rehun lisäaineita valmistavien toiminnanharjoittajien osalta. Omavalvonnan toteutumista valvoo KTTK tar-
kastuskäynnein sekä tarkastamalla toiminnanharjoittajan omavalvontakirjanpitoa.  
 
KTTK pitää luetteloa hyväksymistään lääkerehun valmistajista ja jälleenmyyjistä sekä toimittaa vuosittain 
maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolle (MMM ELO) tiivistelmän lääkerehuvalvon-
nan tuloksista. Hyväksyntää ei sovelleta maatiloilla tai eläintuotantoyksiköissä omaan käyttöön tapahtuvaan 
lääkkeiden rehusekoittamiseen.  
 
Rehujen riskit ja varosuunnitelma 
 
EU:n jäsenvaltioilla on oltava kriisinhallinnan järjestämiseksi varosuunnitelma, joka sisältää yksityiskohtaiset 
menettelyt vakavan vaaran uhatessa rehujen välityksellä. KTTK on laatinut kansallisen varosuunnitelman 
rehuvaaratilanteita varten. Siinä esitetään ne toimet, jotka toteutetaan viipymättä, kun jonkin eläinten ruokin-
taan tarkoitetun rehuvalmisteen on havaittu aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
ympäristölle. Varosuunnitelmasta ilmenee viranomaisten toimivalta ja vastuualueet sekä tiedottamismenette-
ly. Rehujen kierto on nopeaa ja valmiiden rehujen vaarat saattavat paljastua vasta, kun rehu on jo syötetty 
ja aiheuttanut vahinkoa eläimille. Joskus tieto saadaan vasta eläimistä saatavia elintarvikkeita analysoimalla. 
Sen vuoksi tiedon vaarasta on kuljettava nopeasti ja rehuriskien hallintatoimien on oltava ennaltaehkäiseviä 
ja niiden on kohdistuttava ensisijaisesti rehun tuotantoketjun alkupäähän. RASFF- järjestelmän kautta tie-
dotetaan rehuja ja elintarvikkeita koskevista merkittävistä riskeistä eräkohtaisesti. 
 
Radioaktiivisen laskeuman varalta tehtävässä valmiussuunnittelussa on rehutalous ollut mukana ns. FAR-
MING -verkostohankkeessa (www.ec-farming.net). Vuonna 2004 päättyvä hanke on viiden EU-maan 
yhteinen, ja siinä kansalliset koko elintarviketalouden kattavat asiantuntijaryhmät arvioivat vastatoimia, joilla 
pyritään vähentämään säteilytilanteen aiheuttamia terveyshaittoja ja elintarvikeketjun toimintahäiriöitä.  Puh-
taalla rehulla on suuri merkitys elintarvikkeiden puhtauden ja väestön altistuksen kannalta.  Elintarviketalou-
dessa toimivien organisaatioiden yhteistyö on todettu tärkeäksi, ja hankkeen päättymisestä huolimatta sekä 
kansallista että kansainvälistä yhteistyötä on tärkeä jatkaa. 
 
2.7.2 Eläintautien torjuntayhdistyksen toiminta 
 
Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT ry:n tarkoituksena on ylläpitää ja edistää tuotantoeläintemme terveyttä 
ja samalla varmistaa kotimaisten eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus ohjaamalla eläinaineksen ja 
rehujen maahantuontia niin, että eläintautiriskit hallitaan. Muutamaa yksittäistä tapausta lukuun ottamatta 
kaikki tuotantoeläinten tuonnit ovat tapahtuneet yhdistyksen ohjeita noudattaen ja Positiivilista -toiminta on 
vakiinnuttanut vapaaehtoiset toimintatavat rehusektorilla. Positiivilistalle pääsevät ne yritykset tai toimijat, 
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joiden toimia rehuhygienian suhteen on arvioitu ja jotka noudattavat yhteisesti sovittuja sääntöjä (Liite 5). 
Sääntöjen keskeinen sisältö on tuontirehujen tutkituttaminen Suomessa ennen käyttöön ottoa. Positiivilista -
toiminnan yhtenä tarkoituksena on auttaa tuottajia riskienhallinnassa. Positiivilista julkaistaan säännöllisesti 
Maaseudun Tulevaisuudessa ja Landbygdens Folk: ssa. Rehunostopäätöksiä tehdessään tuottaja tietää 
ainakin listalla olevien yritysten toimintatavat salmonellakontrollissa ja riskien hallitsemisessa. Ensimmäinen 
positiivilista julkaistiin maaliskuussa 1995. 
 
2.8 Neuvonta  
 
Rehuntuotannon ja ruokinnan neuvontaa maito-, naudanliha-, sika- ja lammastiloille tekevät ProAgria Maa-
seutukeskukset. Rehuntuotannon neuvonnassa laaditaan viljelysuunnitelmia, jotka ottavat huomioon eläinten 
rehuntarpeen, tilan pellonkäytön erityispiirteet, ympäristövaikutukset ja tukiehdot. Ruokintaneuvonnassa 
suunnitellaan rehuvarojen käyttöä ja ostorehujen tarvetta, vertaillaan taloudelliselta kannalta eri ruokinta-
vaihtoehtoja, suunnitellaan seosreseptit ja eläinten päiväkohtaiset rehuannokset sekä seurataan ruokinnan 
toteutumista. Neuvonta hyödyntää tutkimuksen uusimmat tulokset tilakohtaisessa neuvonnassa. Neuvonnal-
la edistetään suunnitelmallista toimintatapaa, jossa suunnitelman toteutuksen tulosten perusteella paranne-
taan seuraavaa suunnitelmaa. Rehujen kulutus ja kustannustietoja kerätään tuotosseurantatiloilta keskusre-
kisteriin. Myös kotoisille rehuille tehdään tuotantokustannuslaskelmia. ProAgrian muista jäsenistä ProAgria 
Valio alkutuotanto panostaa erityisesti nurmirehun tuotannon ja säilönnän neuvontaan sekä rehujen ana-
lysointiin. Tilakohtaiset rehuanalyysitulokset ovat ruokinnan suunnittelun perusta. Säilörehun laatuun vaikut-
taa oleellisesti rehun korjuuaika, minkä valintaa ohjaava palvelu toimii internetissä. 
 
Myös teurastamoyritykset opastavat tiloja ruokintakysymyksissä ja tekevät niille ruokintasuunnitelmia. Mu-
natuotannossa näitä tehtäviä hoitaa Suomen Siipikarjaliitto ja turkiseläintuotannossa Suomen Turkiseläinten 
Kasvattajain Liitto. Edelleen monet rehuteollisuusyritykset neuvovat asiakkaitaan tuotteidensa käytössä ja 
suunnittelevat siinä yhteydessä eläinten ruokintaa laajemminkin. Rehuseoksilla pyritään löytämään tilakohtai-
sesti asiakkaan tarpeita vastaava, yleensä kotoisia rehustusmahdollisuuksia täydentävä vaihtoehto. 
 
Tutkimuksen ja neuvonnan yhteistyö vaihtelee koskien eri eläinlajeja, eikä siinä ole vakiintuneita toiminta-
malleja. Yleisin tiedonsiirtotapa on tutkijoiden esitelmät elinkeinon neuvonta- ja koulutustilaisuuksissa. Tut-
kijat kirjoittavat säännöllisesti neuvonnallisia artikkeleita myös alan ammattilehtiin. Tutkijat ja neuvojat pitä-
vät myös säännöllisiä palavereja, josta esimerkkinä sikatutkimuksen edustajan mukanaolo ProAgrian liha-
tiimin kokouksissa 2-3 kertaa vuodessa. Kokouksissa keskustellaan pääasiassa maaseutukeskusten sika-
neuvonnan suuntaviivoista, mutta perehdytään myös tutkimustuloksin. Tutkijat ja siipikarjaliiton henkilökun-
ta pitävät yhteiskokouksia säännöllisesti joka toinen kuukausi. Palavereissa keskustellaan uusista tutkimus-
tuloksista ja muista ajankohtaisista asioista. Myös turkistutkijat kokoontuvat säännöllisesti Suomen Tur-
kiseläinten Kasvattajain Liiton sekä turkisrehun valmistajien kanssa ja keskustelevat ajankohtaisista tutki-
musasioista.  
 
Tutkimuksen resursseja on viime vuosina suunnattu neuvonnallisten työkalujen kehittämiseen yhteistyössä 
elinkeinon edustajien kanssa. Yhteistyössä Valion kanssa märehtijöille on kehitetty nurmen korjuuaikapal-
velu, Artturi, sekä nurmirehun syönti-indeksi. Hevostiloille ja alan yrittäjille ollaan kehittämässä toimivaa 
neuvontaa ProAgrian ja alan päätoimijoiden (Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajaliitto ry, MTT) yhteis-
työnä. 
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2.9 Rehu- ja eläinravitsemustutkimus 
 
Tutkimuksen painopisteet 
 
Eläinravitsemustutkimuksen keskeisiä aihealueita ovat rehuteknologiset kysymykset, tuotantostrategiset 
vaihtoehdot ja ravitsemusfysiologia. Tutkimusalueet ovat pohjana tutkimustiimien tehtäväjakoon. Tutkimus 
pyrkii vastaamaan tuotantosektorin ajankohtaisiin kehitystarpeisiin lisäämällä perusbiologista tietoa, ja sitä 
kautta turvaamaan ja myös parantamaan eläintuotantomme mahdollisuuksia. Taloustutkimuksen (MTTL) 
liittyminen MTT:hen on vahvistanut taloudellista näkökulmaa soveltavassa tutkimuksessa ja lisännyt tutki-
muksen painoarvoa.  
 
Ruokintatutkimukselta odotetaan ratkaisuja koko tuotantoketjuun. Ajankohtaisia ovat mm. kasvavien tuo-
tantoyksiköiden ongelmat, elintarvikkeiden turvallisuus ja tuotantoetiikka sekä vaihtoehtojen tuottaminen 
kannattavuuden parantamiseksi muuttuvassa ympäristössä. Teollisuus odottaa tutkimuspanostukselleen 
korkoa ja tarvitsee biologista perustietoa, joka on nopeasti tuotteistettavissa. Tutkimuksen on vastattava 
koko tuotantoketjun ajankohtaisiin tarpeisiin ja samalla täytettävä hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerit. 
Tieteellinen julkaisu on tutkimuslaitoksen tärkein tuote. 
 
Tärkeä painopistealue on viime vuosina ollut lypsylehmien syönnin ja ruoansulatuksen mallintaminen. Mallin-
tamisella pyritään tutkimustiedon laaja-alaisempaan hyödyntämiseen integroimalla meillä ja muualla tehtyä 
kokeellista tutkimusta, lopullisena tavoitteena uuden dynaamisen rehuarvomallin kehittäminen käytännön 
tarpeisiin. Mallia käytetään myös strategisena välineenä kokeellisen tutkimuksen suuntaamisessa alueille, 
missä tarve on suurin.  
 
EELAssa on analysoitu rehujen mykotoksiineja ja kokkidiostaatteja osana virallista rehuvalvontaa sekä 
kehitetty näihin liittyvää analytiikkaa. Yhdistelemällä eri tieteenalojen tutkimuksia on EELAssa pyritty selvit-
tämään, millä tavalla näiden haitallisten yhdisteiden pitoisuustasoja rehussa voitaisiin alentaa ja siten vähen-
tää sekä kuluttajien että tuotantoeläinten altistumista. EELA:n riskinarvioinnin hankkeet ovat keskittyneet 
pääosin tarttuviin eläintauteihin sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden mikrobiologisiin ja kemiallisiin ris-
keihin (esim. BSE ja Salmonella), jotka saattavat aiheutua rehujen kontaminaatiosta. Mikrobilääkejäämiä 
sisältävän raaka-maidon rehukäytön riskinarviointi valmistuu vuoden 2004 puolivälissä.  
 
Paikat, resurssit ja rahoitus 
 
Tuotantoeläinten rehu- ja ravitsemustutkimus on keskittynyt MTT:n. Rehututkimusta tekevistä yksiköistä 
suurin on MTT:n eläinravitsemuksen tutkimusala Jokioisissa. Pienempiä MTT:n yksiköitä ovat sikatalous 
Hyvinkäällä, turkistalous Kannuksessa ja hevostalous Ypäjällä. Hevostalousyksikössä tutkitaan sekä he-
vosten että koirien ruokintaa ja rehuja. Muita MTT:n rehu- ja ravitsemustutkimusta tekeviä yksiköitä ovat 
alueellisen tutkimuksen yksiköt Pohjois-Savon tutkimusasema Maaningalla ja Tohmajärvellä sekä Pohjois-
Pohjanmaan tutkimusasema Ruukissa. Maaningalla tutkitaan lypsylehmien laidunnusta ja laidunaikaista ruo-
kintaa, Tohmajärvellä emolehmätuotantoa ja Ruukissa lihanautojen ruokintaa ja hoitoa. 
 
HY:n ravitsemus- ja ruokintatutkimuksesta vastaa maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan kotieläintie-
teen laitos. Lypsylehmien rehu- ja ruokintatutkimusta tehdään Viikin koetilalla Helsingissä ja Suitian koeti-
lalla Siuntiossa. Viikin koetilalla tutkitaan jonkin verran myös lihasiipikarjan sekä munivien kanojen ruokin-
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taa.  
 
Rehuteollisuus on verkottunut kotimaiseen ruokintatutkimukseen tekemällä tilaustutkimusta sekä yhteistut-
kimuksia MTT:n ja yliopistojen kanssa. Useat monenkeskiset tutkimushankkeet ovat pääosin julkisrahoit-
teisia. Rehuteollisuuden rooli on erityisesti tuoda käytännön hyödynnettävyys mukaan hankkeeseen. Ruo-
kintatutkimuksen tulokset usein realisoituvat käytäntöön juuri uusien rehujen ja lisäaineiden muodossa.  
 
Vuonna 2003 rehu- ja ruokintatutkimuksissa työskenteli yhteensä noin 40 tutkijaa. Osa henkilöistä käyttää 
aikaa myös muuhun tutkimukseen, hallintoon tai opetukseen. Eniten tutkijoita oli MTT:ssa, (34 tutkijaa). 
MTT:n suurin yksikkö oli eläinravitsemus (21 tutkijaa). Toiseksi suurin tutkimusyksikkö oli HY:n kotieläin-
tieteen laitos (6 tutkijaa). RKTL:ssa kalojen rehu- ja ruokintatutkimukseen on vuosittain budjetoitu noin 
kaksi henkilötyövuotta.   
 
Suomalaisen rehu- ja ravitsemustutkimuksen painopiste on märehtijöiden rehuissa ja ruokinnassa. Tutkijois-
ta 75 % eli 29 henkilöä selvitti märehtijöiden ruokintaan liittyviä kysymyksiä. Sikojen ravitsemustutkimuksia 
teki neljä henkilöä. Siipikarjan rehuja tutki kolme ja turkiseläinten kaksi henkilöä. Hevos- ja koiratutkimuk-
sessa on ollut yhteensä 2 tutkijaa (1 kummallekin lajille). 
 
Rehututkimuksen rahoitus on viimeisten 10 vuoden aikana siirtynyt asteittain budjettirahoitteisesta yhteisra-
hoitteiseen tutkimukseen, kun budjettirahoitus on vähentynyt. MTT:n eläinravitsemuksen kokonaiskäyttö-
menoista noin 33 % katettiin budjetin ulkopuolisella rahoituksella. Myös muissa MTT:n yksiköissä ulko-
puolisen rahoituksen osuus vaihtelee 30 - 40 % välillä. Tärkeimpiä ulkopuolisia rahoittajia ovat MAKERA, 
Suomen Akatemia, Tekes ja elintarviketeollisuus. EU-rahoituksen osuus rehututkimuksessa on ollut erittäin 
pieni. 
 

                   
3. AIKAISEMMAT ASIAAN LIITTYVÄT SELVITYKSET, OHJELMAT JA STRATEGIAT 
 
3.1 Suomen kansallinen elintarviketalouden laatustrategia 
 
Suomen kansalliseen elintarviketalouden laatustrategiaan ovat sitoutuneet kaikki elintarviketuotannon osa-
puolet. Strategian tavoitteena on hallinnon, tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan sekä elintarvikeketjun 
yhteisin toimenpitein kehittää tuotteiden ja toiminnan laatua ja varmistaa laadun säilyminen pysyvästi korke-
alla tasolla ja samalla parantaa yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tärkeää on voida osoittaa luotet-
tavasti elintarvikkeiden laatu, puhtaus, alkuperä ja tuotantotapa ja tuottaa elintarvikkeita kestävän kehityk-
sen periaatteen mukaisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. 
 
Strategia perustuu laatu- ja ketjuajatteluun. Lopputuotteen laadun varmistamiseksi tuotantoketjun ja sen 
valvonnan tulee olla aukoton ja jäljitettävissä ja laadunvarmistuksen ja vastuun tuotteiden laadusta tulee 
korostua ketjun kaikissa vaiheissa alkutuotannosta kuluttajalle saakka. 
 
Strategian keskeinen lähtökohta on asiakaslähtöisyys. Kuluttajan tarpeiden ja odotusten huomioon 
ottaminen on avaintekijä koko elintarvikeketjun menestymisen kannalta, joten tuotteiden ja toiminnan laa-
dun tulee vastata niitä.  
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Laatustrategian väliarviointi 
 
Väliarvioinnissa todetaan mm., että toiminnoillaan alkutuotannon laatustrategia on merkittävästi edistänyt 
elintarviketalouden laatuajattelua ja -käytäntöjä. Mitä kauempana elintarviketalouden toimija sijaitsee alku-
tuotannosta, sitä vähäisemmäksi käy sen rooli. Kaupan rooli on epäselvä. Kuluttajien osuus on pieni. Stra-
tegiassa on puutteellisesti määritelty, mikä on virkamiesohjauksen rooli, ja mitä voidaan hoitaa markkinoilla.     
 
Laatustrategian sisältöä ollaan päivittämässä, ja arviointiryhmä esitti näkemyksiään osaksi päivityskeskuste-
lua. Uudessa konseptissa ei luovuttaisi ajatuksesta, että alkutuotannon prosesseja parantamalla saavutetaan 
parempia ja kilpailukykyisempiä tuotteita. Johtuen toimijoiden erilaisesta tavoitteista, uuden konseptin muut 
toimet kuitenkin eriytettäisiin elintarviketalouden taloudellisen toimijaketjun (TTK) eri osiin suunnattaviin 
hankkeisiin. Hankkeet olisivat tuote- ja ongelmakohtaisia, ja suuntautuisivat ennen kaikkea ketjun eri osien 
vaihdannan problematiikkaan. Nämä kaksi ovat toisiaan täydentäviä toimintatapoja eivätkä poissulkevia 
vaihtoehtoja.  
 
Alkutuotannon ulkopuolella yritysten sisäisiin prosesseihin puuttuminen katsotaan ainoastaan poikkeustapa-
uksissa perustelluksi. Yksittäisten yritysten kilpailukyky ei kuulu julkisin varoin rahoitettavien hankkeiden 
piiriin, sen sijaan koko järjestelmän kilpailukyky kuuluu.     
 
Elintarviketalouden laatustrategian yhteistyöryhmä hyväksyi 19.3.2004 pitämässään kokouksessa uudiste-
tun ohjelman elintarviketalouden kansalliseksi laatustrategiaksi. Yhteisesti sovitut arvot ohjaavat elintarvike-
talouden laatutyötä. Arvot ovat toiminnan vastuullisuus, asiakkaan tyytyväisyys ja kannattavuus.  
 
Kansallisen laatustrategian tavoitteena on suomalaisen elintarviketalouden yhteiskuntavastuullisen toiminta-
tavan vahvistaminen, elintarvikeketjun kilpailuedun ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä kuluttajien hyvä 
tietoisuus suomalaisen elintarviketalouden laatutyöstä.  
 
Laatustrategiaa toteutetaan käytännössä toimialakohtaisten toteuttamismallien avulla (esim. laatutyö tuotan-
topanosteollisuudessa ja maatalouskaupassa, alkutuotannossa, elintarviketeollisuudessa) Myös viranomais-
ten, tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan tehtäville laadun tuottamisessa tehdään toimintamallit.    
 
3.2 Maatalouden strategiaprojekti 
 
Maatalouden strategiaprojektin loppuraportissa esitetään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja maatalous-
politiikan kansallisten toimien kehittämisen strategia vuosille 2000-2010. Suomen maatalouden nykytilan 
pohjalta ja toimintaympäristön muutossuuntiin vastaamiseksi strategiaprojektissa asetettiin Suomen maata-
louspolitiikan kansallisiksi tavoitteiksi kuluvalle vuosikymmenelle mm. kuluttajanlähtöisen toiminnan vahvis-
taminen koko elintarvikeketjussa sekä maatalouden kannattavuuden ja toimintaedellytysten turvaaminen. 
Strategian lähtökohtana on esitettyjen tavoitteiden yhteensovittaminen toimintaympäristön keskeisiin muu-
toksiin niin, että maatalous säilyy kilpailukykyisenä ja maaseutu elinvoimaisena. Erillisten toimintalinjausten 
tarkoituksena on mm. varmistaa, että Suomen maatalous pystyy jatkossakin tarjoamaan suomalaisille kulut-
tajille turvallisia, laadukkaita ja vaihtoehtoisia tuotteita sekä vastaamaan myös muihin yhteiskunnan maata-
louteen kohdistamiin odotuksiin.  
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3.3 Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvarastrategia 
 
Alun perin vuonna 1997 laadittu, myöhemmin vuosina 2001 -2002 uudistettu, luonnonvarastrategia on 
MMM:n hallinnonalan toimintaa varten vahvistama linjaus siitä, miten uusiutuvien luonnonvarojen käytössä 
ja hoidossa toimitaan kestävän käytön periaatteiden noudattamiseksi ja varautumiseksi näköpiirissä olevaan 
kehitykseen. Strategiassa on linjaukset uusiutuvien luonnonvarojen käytölle, hoidolle ja suojelulle. Strategia 
huomioi luonnon- ja ympäristönsuojelutavoitteet ja eläinsuojeluun liittyvän tuotantoeläinten eettisen kohtelun.  
 
Luonnonvarastrategiaa sovelletaan käytäntöön ministeriön eri toimialoilla. Strategiassa on vision pohjalta 
määritelty uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön seitsemän päämäärää. Nämä päämäärät kattavat 
seuraavat kokonaisuudet: (1) luonnonvarojen eettinen ja vastuullinen hoito ja käyttö, (2) ekosysteemien 
toimivuus, (3) maaseudun elinvoimaisuus, (4) elinkeinotoiminnan harjoittaminen kannattavasti ja kuluttaja-
lähtöisesti, (5) laajeneva, innovatiivinen ja ekotehokas käyttö, (6) laatu ja turvallisuus ja (7) tieto ja osaami-
nen.  
 
3.4 Geenitekniikkastrategia 
 
Maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategia valmistui vuonna 2003. Strategiassa asetettiin seu-
raavat keskeiset periaatteet. Geenitekniset menetelmät tarjoavat mahdollisuuksia edistää ja luoda uusia 
toimintaedellytyksiä elinkeinolle. Sovelluksia tulee kehittää asiakas- ja ympäristölähtöisesti tavoitteena entis-
tä laadukkaammat ja monipuolisemmat tuotteet ottaen huomioon suomalaisen maatalouden ja luonnon eri-
tyispiirteet. Tutkimuksella tuetaan monialaisen tieteellisen asiantuntemuksen ylläpitoa ja kehittämistä. Geeni-
teknisiä menetelmiä sovelletaan hallitusti lähtökohtana maatalouden eri tuotantosuuntien elinvoimaisuus, 
luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotteiden turvallisuus ja korkea laatu, toiminnan avoimuus sekä tehokas 
valvonta. Muuntogeenisten tuotteiden käyttö ja markkinointi edellyttää ennakkohyväksymismenettelyä, 
jossa arvioidaan tuotteiden turvallisuus ihmisten, eläinten ja ympäristön kannalta. Hyväksyntää koskeva 
päätöksenteko perustuu tieteelliseen riskinarviointiin ja ennalta varautumiseen ottaen huomioon myös eetti-
set näkökohdat. Geenitekniikalla muunnetut ja niistä valmistetut tuotteet merkitään asianmukaisesti. Tuotan-
toketjujen tulee olla avoimia ja jäljitettävissä. Muuntogeenisten organismien hallitsematon leviäminen luon-
toon ja siitä mahdollisesti seuraavat ekologiset haitat estetään. Valvonnan tulee olla tehokasta, kattavaa ja 
tasapuolista. Valvontajärjestelmiä ja -menetelmiä tulee kehittää. Valmistelu ja päätöksenteko on avointa ja 
viestintä tehokasta. 
 
Työryhmä ehdottaa yleisiä hallinnollisia toimenpiteitä, joiden avulla geenitekniikka-asioiden käsittelyn koor-
dinointia sekä yhteistyötä myös hallinnonalan ulkopuolisten viranomaisten kanssa voidaan kehittää. Työ-
ryhmä kiinnitti erityistä huomioita niihin koulutus- ja tutkimustarpeisiin, jotka syntyvät geenitekniikan mene-
telmien kehittämisestä ja käyttöönotosta. Toimenpideohjelmassa on yksilöity keskeiset tavoitteet ja toimen-
piteet kasvin- ja eläintuotannolle, metsätaloudelle, kalataloudelle, riistataloudelle, elintarviketuotannolle, 
kuluttajan huomioimiselle sekä ympäristönhallinnalle. 
 
3.5 Zoonoosistrategia  
 
Suomen zoonoosistrategiassa vuosille 2004 -2008 todetaan, että kansallisessa rehujen, eläinten, elintarvik-
keiden ja väestön zoonoositartuntojen valvonnassa, seurannassa ja ennaltaehkäisyssä on kehittämistarpeita. 
Keskeinen ongelma zoonoosien ennaltaehkäisyssä on, että niiden kansanterveydellistä merkitystä ei ole 
juurikaan arvioitu. Jotta tiedettäisiin, pitääkö tietyn zoonoosin vastustustoimet kohdistaa suomalaiseen elin-
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tarviketuotantoon vai ennemminkin ulkomaanmatkailijoiden valistukseen, pitäisi tietää todettujen tapausten 
alkuperämaa. Tällä hetkellä tieto kerätään vain salmonellan ja nyt pilottina myös kampylobakteerin osalta.  
 
Perinteisesti zoonoosityö on kohdistunut eläintuotantoon ja eläimistä saataviin elintarvikkeisiin. Viime vuosi-
en aikana on kuitenkin tullut yhä lisääntyvää tietoa siitä, että myös kasviperäisillä elintarvikkeilla ja talousve-
dellä on merkittävä rooli alun perin eläimistä tai ihmisistä lähtöisin olevien zoonoosien välittäjänä. Zoonoosi-
en aiheuttajien esiintymistä ei kuitenkaan tällä hetkellä mitenkään seurata tai valvota kasviperäisissä elintar-
vikkeissa. Suomeen tuotavista kasviperäisistä rehuista tarkastetaan salmonella eräkohtaisesti.    
Zoonoosityöryhmän esittämät tärkeimmät toimenpiteet ovat: luoda kansallinen kampylobakteeri-, yersinia-, 
listeria- ja EHEC-bakteeritartuntojen seuranta- ja/tai valvontajärjestelmä, laatia kansanterveyden, eläintuo-
tannon ja kansantalouden kannalta tärkeimmiksi arvioiduille zoonooseille toimenpidesuunnitelmat, lisätä 
monialaista tutkimusrahoitusta, jonka avulla zoonoositorjuntaa voidaan kehittää, hallita paremmin maahan 
saapuvien rehujen, eläinten ja elintarvikkeiden tuontiriskejä sekä luoda keskusorganisaatioiden välinen ver-
kostomainen zoonoosikeskus.          
 
3.6 Muut sektori- ja tuotealakohtaiset strategiat ja toimenpideohjelmat 
 
Maa- ja metsätalousministeriössä on aloitettu myös erilaisten tuotekohtaisten strategioiden ja toimenpideoh-
jelmien laatiminen maa- ja elintarviketalouden kilpailukyvyn kannalta tärkeille sektoreille ja tuotteille. Esi-
merkkinä näistä on vuonna 2000 valmistunut kansallinen viljastrategia. Luomusektoriin liittyviä strategioita 
ovat luomustrategia (2001), luomuvalvonnan kehittäminen (2002) ja luomututkimuksen painoalat (2002). 
Vuonna 2002 ovat valmistuneet kylvösiemenalan toimenpideohjelma, eläinjätestrategia ja naudanlihantuo-
tannon strategia. Vuonna 2003 ovat valmistuneet kananmunien tuotantostrategia, öljykasvistrategia, kala-
terveys 2008 -kalatautien torjuntastrategia sekä raportti tarttuvien eläintautien vastustamisesta Suomessa. 
Sokeristrategiatyö on paraikaa käynnissä. Vilja-alan yhteistyöryhmä on tehnyt useita viljasektoriin liittyviä 
osaselvityksiä. Parhaillaan on tekeillä muun muassa viljan rehukäyttöön liittyvä selvitys. Suurin osa strategi-
oista on julkaistu MMM:n internetsivuilla http://www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/index.html 
 
 
4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT 
  
Maa- ja elintarviketalouden toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Keskeisiä muutostekijöitä ovat EU:n 
laajentuminen, yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan muutokset, WTO -kauppaneuvottelut, kansallisen 
maatalous- ja ympäristöpolitiikan muutokset, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä ns. megatrendit. Li-
säksi tulevia muutostekijöitä voidaan ennustaa ns. heikkojen signaalien avulla.  
 
Vaikka kauppapolitiikan muutokset helpottavat elintarvikkeiden liikkumista maiden ja alueiden välillä, elin-
tarvikkeet kulutetaan kuitenkin hyvin lähellä niiden tuotantoa. Maailmankaupassa liikkuu vain murto-osa 
maailman ruoantuotannosta, ja maailmanmarkkinahinnat kuvaavat ylijäämäerien hintatasoa. Vaikka tuotan-
non keskittyminen on havaittavissa useilla toimialoilla, tulee elintarvikesektorin erityispiirteet huomioida ja 
tuoda esille. Muun muassa tuoretuotteilla (maito, liha, kasvikset) tuotannon paikallisuuden merkitys on erit-
täin vahva ostokriteeri. 
 
EU:n laajentumisen myötä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kilpailu kiristyy edelleen ja niiden liikku-
vuus lisääntyy. EU laajeni 1. toukokuuta 2004 kymmenellä maalla. Sisämarkkinoiden häiriötön toiminta 
edellyttää, että uudet jäsenvaltiot toimeenpanevat yhteisön lainsäädännön mahdollisimman pian. Osa uusista 
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jäsenvaltioista on vahvoja maatalousmaita sekä tuotantokustannuksiltaan Suomea edullisempia. Maailman-
kaupan vapauttamiseen tähtäävien WTO- neuvottelujen seurauksena globalisoituvat markkinat perustuvat 
kansainväliseen työjakoon maailman markkinoilla. Tuotanto tulee siirtymään sinne, missä se on edullisinta.  
 
Kesäkuussa 2003 päätettiin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksesta. Keskeinen osa uudistusta 
on uuden tuotannosta irrotetun tilatukijärjestelmän luominen. Tilatukeen sisällytetään pääosa EU:n koko-
naan rahoittamista tuista. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin edelleen maksaa osan kasvi- ja kotieläintuista tuotan-
toon sidottuina. Tilatukijärjestelmä voidaan aikaisintaan ottaa käyttöön vuonna 2005 ja jäsenvaltiot voivat 
lykätä sen käyttöön ottoa vuoteen 2007 asti. Suomessa uusi tilatukijärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 
2006. Tuen saadakseen tuottajan on noudatettava ns. täydentäviä ehtoja. Täydentävät ehdot muodostuvat 
toisaalta elintarviketurvallisuutta (rehut, elintarvikkeet sekä eläinten ja kasvien terveyttä (torjunta-aineet), 
ympäristöä ja eläinten hyvinvointia) koskevasta yhteisön lainsäädännöstä sekä toisaalta hyvän maatalous-
käytännön ehdoista. Täydentävien ehtojen noudattamatta jättämisestä seuraa suoran tuen alentaminen tai 
jopa tukijärjestelmästä poissulkeminen joksikin vuodeksi. Päätös Suomessa sovellettavasta tukimallista 
tehtiin toukokuussa 2004, mutta keskustelu valitun tukimallin yksityiskohdista on vielä kesken. Tuilla on 
suuri merkitys tuotannon kannattavuudelle.  
 
Maailmanlaajuiset luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät haasteet, kuten ilmastonmuutos ja biologisen 
monimuotoisuuden vähentyminen, johtanevat edelleen kansallisen ja EU:n strategioiden ja lainsäädännön 
kehittymiseen sekä kansainvälisiin sopimuksiin, joilla pyritään turvaamaan luonnonvaroja, ja niiden uusiutu-
miskykyä sekä ympäristöä. Luonnonvarojen kestävän käytön perustana oleva kestävä kehitys jäsentyy ja 
kehittyy sisällöltään koskemaan ekologisen ulottuvuuden lisäksi myös taloudellista ja sosiaalista ulottuvuutta.  
 
Ruoan kulutuksen ja kulutustottumuksien muutokset jatkuvat. Ruoan merkitys nautinnon antajana kasvanee 
edelleen. Ruoan odotetaan olevan riskitöntä. Kuluttajan ruokaan ja tuotevalintoihin liittämissä arvostuksissa 
korostunevat edelleen terveellisyys, eettisyys, ekologisuus, nautinnollisuus, vaivattomuus, taloudellisuus sekä 
yhteisöllisyys. Suhtautuminen teknologiaan jakanee kuitenkin kuluttajat edelleen kahtia. Väestön yhä vanhe-
tessa terveellisyyden tärkeyden arvioidaan korostuvan.  
 
Suomen Kuluttajaliiton mukaan kuluttajat pitävät tärkeänä, että tuotantoeläinten hyvinvointi (ruokinta, hoito, 
lääkintä) on kunnossa. Myös lemmikkieläinten ruoista ollaan kiinnostuneita. Rehuperäiset BSE- ja dioksii-
nikriisit ovat osaltaan lisänneet kuluttajien mielenkiintoa rehun laatua kohtaan. Luomutuotteiden kuluttajat 
ovat välillisesti kiinnostuneita siitä, onko rehu luomua eikä täten sisällä muuntogeenisiä aineksia.   
 
Suomen Gallupin (1993 -2003) tekemässä tutkimuksessa, asioista, joista kuluttajat halusivat lisää tieto, 
mainittiin kuudentena elintarvikkeiden tuotantotapa alkuperämaan, hintavertailun, säilyvyyden, koostumuk-
sen sekä tuoreuden jälkeen. Kymmenen vuoden ajanjaksolla kuluttajien kiinnostusta olivat eniten lisänneet 
hintavertailut ja alkuperämaa. Kuluttajien huolenaiheita olivat tärkeysjärjestyksessä ruoan alkuperämaa, 
ruokahygieeniset riskit, hullun lehmän tauti, säilöntäaineet, muuntogeeninen ruoka, väriaineet/lisäaineet, 
eläinten kasvatusolosuhteet, ruoan kuljetusmatka sekä lihan antibiootit ja hormonit. Kymmenessä vuodessa 
olivat huolet lisääntyneet eniten ruoan hygieniariskien, eläinten kasvatusolosuhteiden sekä väriainei-
den/lisäaineiden osalta.   
 
Poikkeuksellinen tilanne rehu- ja elintarvikeketjussa voi vaikuttaa nopeasti kuluttajan ostopäätöksiin. Tie-
dotusvälineillä on kuluttajille keskeinen merkitys tiedonjakajana, arvostusten ja elämäntavan muokkaajana 
sekä ruokaan liittyvän keskustelun ylläpitäjänä. Viranomaisen haaste riittävän ja asiallisen tiedotuksen osalta 



 

 

43 

kasvaa. Elintarvikkeiden koostumukseen ja ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa hyvällä eläinten ruokinnalla, 
mihin koko elintarvikeketjun olisi sitouduttava.   
 
Päivittäistavarakauppa panostaa omiin tuotemerkkeihinsä (private labels) ja karsii tavarantoimittajien merk-
kejä. Tämä tulee entisestään vaikeuttamaan tuotteen valikoimiin pääsyä, mikäli kotimaisella valmistajalla ei 
ole ennestään tunnettua brandiä.  
 
Yhteiskunnallisina megatrendeinä vahvistunevat edelleen teknologinen kehitys, bio- ja geenitekniikka, tieto- 
ja kommunikaatio, uudet materiaalit sekä energia, jotka vaikuttavat maa- ja elintarviketuotantoon. Geeni-
tekniikkaa hyödynnetään paitsi rehujen ja elintarvikkeiden myös valvonnan kehittämisessä. Uudet tieto- ja 
kommunikaatiojärjestelmät auttavat jäljitettävyysjärjestelmien ja tiedonsiirron kehittämisessä sekä viran-
omaisten välisessä yhteistyössä. 
 
Tulevia muutostekijöitä voidaan ennustaa myös ns. heikkojen signaalien avulla. Tulevaisuudentutkija Mika 
Mannermaa on identifioinut aikamme kymmenen heikkoa signaalia, kuten esimerkiksi taloudellisten erojen 
kasvun, teollisen tuotannon siirtymisen pois Suomesta, hyvän elämän saarekkeiden ja uuden paikallisuuden 
syntymisen, alamaisuus- ja vihamentaliteetin yleistymisen sekä bioteknologian mahdollisuuksien ja uhkien 
kohtaamisen (Mika Mannermaa; Kauppalehti Optio 4.3.2004).  
 
Tuotannon alueellinen keskittyminen ja yksiköiden kasvu lisää myös ympäristöriskejä. Ravinnevirrat vilja-
alueilta maitoalueille lisääntyvät ja yksikkökoon kasvun mukana tilan ulkopuolelta ostettavan rehupanoksen 
määrä kasvaa, mikä lisää hehtaarikohtaisia typpi (N) ja fosfori (P) -ylijäämiä ellei tilan peltoala lisäänny 
vastaavassa suhteessa. Hehtaarikohtaiset ylijäämät ovat ympäristökuormituksen kannalta huomattavasti 
merkittävämpiä kuin tuoteyksikkökohtaiset ylijäämät. Toisaalta ympäristötuen toimenpiteet sitovat eläintuo-
tantoa peltoon. 
 
 
5. TULEVAISUUDEN HAASTEET  
 
Rehujen merkitys elintarvikeketjussa korostuu tulevaisuudessa entisestään. Tilojen rakennekehityksen jat-
kuessa ja kilpailun kiristyessä rehujen merkitys eläintuotannon tulos- ja kustannustekijänä kasvaa ja kustan-
nustehokkaita ruokintamenetelmiä haetaan. Suuremmat tuotantoyksiköt vaativat varman ja tarpeisiin suunni-
tellun rehuhuollon. Mahdollisten poikkeavien tilanteiden vaikutus suurissa tuotanto- ja jatkojalostusyksiköis-
sä on entistä laajempi. Rehujen jäljittämisen tarve korostuu. Elintarvikeketjun loppupäässä ollaan entistä 
kiinnostuneimpia ketjun alkupään toiminnasta, kuten jäljitettävyysjärjestelmän toimimisesta ja alkutuotan-
toon halutaan vaikuttaa mm. kuluttajan odottamalla tavalla. Kuluttajien odotukset elintarvikkeiden suhteen 
lisääntyvät ja monipuolistuvat. Osa kuluttajista seuraa alkutuotannossa tapahtuvaa kehitystä, osa on aiem-
paa enemmän vieraantunut maataloudesta. Yhteisön rehu- ja elintarvikelainsäädäntö säätelee rehu- ja elin-
tarviketalouden toimintaa entistä tarkemmin. Panostukset rehuketjun laatuun ja turvallisuuteen eivät helposti 
välity elintarvikeketjussa eteenpäin elintarvikkeiden hintoihin. Myös ympäristönäkökulma korostuu jatkossa 
enemmän ympäristöseurannan kehittyessä. Toimintaympäristön muutostekijöillä on vaikutuksia myös rehu-
valvontaan, neuvontaan ja tutkimukseen. Tehokkaalla, korkealaatuisella ja kilpailukykyisellä kotimaisella 
rehuketjulla omalta osaltaan voidaan vahvistaa kotimaista eläintuotantoa ja luoda kotimaisille elintarvikkeille 
mahdollisuuksia menestyä sekä kotimaassa että viennissä.  
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5.1 Eläintuotannon rakennekehitys 
 
5.1.1 Kotieläintuotanto  
 
Viimeisten vuosien aikana eri eläintuotantosektoreilla tuotannon rakennekehitys on ollut nopeaa. Rakenne-
kehitys jatkunee suuntaan, jossa vuonna 2010 Suomessa on huomattavasti vähemmän, mutta entistä suu-
rempia ja ammattitaitoisemmin hoidettuja maatalousyksiköitä. Yksiköiden kasvu sekä tuotannon alueellinen 
keskittyminen lisäävät eläintautiriskejä. Ruokinnan trendit ovat kotieläintiloilla painottuneet näillä näkymin 
kahteen eri suuntaukseen: teollisilla rehuilla toteutettavaan ruokintaan ja eri raaka-aineista tilalla sekoitetta-
vaan ruokintaan. Ruokinnan vaihtoehtojen valintaan vaikuttaa merkitsevästi tilalla käytettävissä olevan työ-
voiman saatavuus, hinta sekä ammattitaito suhteessa vaihtoehtoiseen investointiin. Siipikarjanlihaa lukuun 
ottamatta itse tuotantomäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia ja investointeja tehneet tilat ovat pysty-
neet paikkaamaan lopettaneiden tilojen tuotantomääriä. Taulukossa 2 on esitetty eri tuotantosuuntien osalta 
tilojen lukumäärä vuonna 2004 sekä arvio vuosien 2007 ja 2012 osalta. Arvio perustuu Elintarviketieto 
Oy:n vuonna 2002 sekä helmi-maaliskuussa 2004 tekemiin haastattelututkimuksiin. Tutkimuksissa haasta-
teltiin otoksena eri tuotantosuuntien tuottajia.  
 
Taulukko 2. Arvio tilojen lukumäärän kehityksestä vuoteen 2012 (Lähde: Suomen Gallup Elintarvi- 
 ketieto Oy 2002 ja 2004) 
 
 2000 2001 2004 2007 2012 
Maitotilat 22 220 20 730 17 250 13 400 10 000 
Naudanlihatilat 4 600 4 200 4 900 4 300 3 430 
Sikatilat 4 339 4 090 3 720 3 080 2 580 

         
 
Maidontuotanto 
 
Vaikka maidontuotantotilojen lukumäärä jatkaa vähenemistään, pystyvät tuotantoaan jatkavat tilat tuotta-
maan Suomen maakiintiön verran maitoa kasvattamalla yrityskokoa. Suomen maidontuotannolle maitokiin-
tiöjärjestelmän jatkuminen kiintiökauden 2014/2015 loppuun asti on positiivinen asia. Tutkimukset osoitta-
vat, että jos kiintiöt poistetaan, maidon hinta laskee ja tuotanto siirtyy edullisemmille tuotantoalueille sekä 
jäsenvaltioiden sisällä että EU:n alueella. Maidontuotanto joutuu kuitenkin kiristyvän hintakilpailun kohteek-
si. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan maidontuotannon tuotantokustannus on 
Suomessa vähintään noin neljänneksen korkeampi kuin vertailussa mukana olleiden Ruotsin, Tanskan ja 
Saksan pohjoisosien maidontuotanto (Martti Patjas; Production costs of milk, beef and pig meat in Finland, 
Sweden, Denmark and Germany).  
 
Naudanlihantuotanto 
 
Kotimaisen naudanlihantuotannon elvyttämistä selvittänyt työryhmä (MMM 2002:2) arvioi, että Suomessa 
on noin 16 miljoonan kilon alituotanto naudanlihassa vuoteen 2007 mennessä. Kotimaisten nautamarkki-
noiden tasapainottamiseksi työryhmä esitti kahta peruselementtiä: naudan teuraspainojen nostolla ennustet-
tua tuotantomäärää saadaan maksimissaan lisättyä kahdeksan miljoonaa kiloa. Toiset kahdeksan miljoonaa 
lisäkiloa tuotetaan lisäämällä emolehmien määrää Suomen maakiintiön mukaisesti.    
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Kananmunantuotanto 
 
Kananmunien tuotantostrategiaa tehneen työryhmän (MMM 2003:14) mukaan kananmunantuotannon ra-
kennekehitys jatkuu todennäköisesti nopeana seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lähes 90 % tuotanto-
kapasiteetista joudutaan rakentamaan kokonaan uudestaan tai uusimaan merkittäviltä osin, koska nykyiset 
häkkikanalat eivät voi eläinsuojelusäädöksiin tehtyjen muutosten takia jatkaa tuotantoaan vuoden 2011 
jälkeen. Uusien virikehäkkikanaloiden keskikoko tulee olemaan merkittävästi nykyistä keskikokoa suu-
rempi ja niiden keskikoko nousee nopeasti yli 10 000 kanan.  
 
Jos rakenne kehittyy työryhmän ennusteen mukaan, on Suomessa vuonna 2012 noin 300 kanatilaa. Va-
paan kanan munien tuotannossa on noin miljoona kanaa ja 150 tuottajaa. Virikehäkeissä kanoja on kaksi 
miljoonaa ja tuottajia on 150. 
 
Erityiskananmunista omegamunien myynnin osuus kokonaiskananmunamyynnistä on suurin, noin 4-5 %, 
eikä lähitulevaisuudessa uskota suurempaan, yli 10 %:n myyntiin. Leivontaan tarkoitettujen munien myyn-
tiosuus on vain 2 % kokonaismyynnistä. Tuottajien keskuudessa on kuitenkin kiinnostusta tuottaa uudenlai-
sia munia uusilla rehuilla.   
 
Siipikarjanlihantuotanto  
 
Siipikarjanlihan markkinatilanteeseen vaikuttavat huomattavasti sektorin ulkopuoliset tekijät kuten viljan ja 
valkuaisen hinta sekä tilanne etenkin sian- mutta myös osin naudanlihansektorilla. Siipikarjanlihasta makset-
tavalla tuottajahinnalla on ratkaiseva merkitys tuotannon kannattavuuteen.  
 
Siipikarjanlihataloudessa kehityksen arvellaan jatkuvan siten, että nykyistä suurempien tuotantoyksiköiden 
määrä kasvaa. Tuottajat hakevat erilaisia yhteistyömuotoja karsiakseen tuotantokustannuksia. 
 
Kulutus kasvaa maltillisesti jatkossa. Kotimaisen siipikarjanlihan kysyntää tukevat hyvä ja turvalliseksi koet-
tu imago. Tuotteet ovat kuluttajille helppokäyttöisiä. Todennäköisesti kilpailutilanne kotimaisen siipikarjanli-
han ja tuonnin välillä lisääntyy.  
 
Sikatalous  
 
Sianlihan markkinatilanteeseen vaikuttavat huomattavasti sektorin ulkopuoliset tekijät kuten viljan hinta ja 
tilanne naudanlihansektorilla. Sianlihasta maksettavalla tuottajahinnalla on ratkaiseva merkitys tuotannon 
kannattavuuteen. Sikataloudessa kehityksen arvellaan jatkuvan siten, että nykyistä suurempien ja erikois-
tuneimpien tuotantoyksiköiden määrä kasvaa. Tuottajat hakevat erilaisia yhteistoimintamuotoja karsiakseen 
tuotantokustannuksia ja tasatakseen markkinatilannetta porsaiden tarjonnan ja sianlihantuotannon kysynnän 
välillä.  
 
Hevostalous 
 
Hevosten lukumäärän kasvu jatkuu johtuen harrastehevosten lisääntyvästä määrästä. Hevosten lukumäärän 
arvioidaan lisääntyvän keskimäärin tuhannella hevosella vuodessa. Täten vuoteen 2010 mennessä hevosten 
lukumäärä on lisääntynyt 10 %:lla vuoteen 2004 verrattuna Lisäys ei ole niin merkittävä, että se vaikuttaisi 
ratkaisevasti rehuntuotantoaloihin (1 ha rehuntuotantoalaa/hevonen/vuosi). Hevosten ruokinnassa teollisten 
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rehujen osuus tulee kasvamaan, kuten vuoden 2003 tuotannon lisäys 18 % ennakoi, sillä hevoset ovat tällä 
hetkellä ainoa lukumäärältään kasvava kotieläinlaji.   

Luonnonmukainen tuotanto  
 
Luonnonmukaisesti kasvatettavien eläinten ruokinnassa saa poikkeussäännön turvin käyttää tavanomaisesta 
tuotannosta peräsin olevaa rehua. Märehtijöiden osalta osuus on 10 % vuotuisesta kuiva-aineen kulutuk-
sesta ja yksimahaisten osalta vastaavasti 20 %. Poikkeus on voimassa 24.8.2005 saakka. Siirtyminen ruo-
kintaan, joka perustuu 100 % luonnonmukaisesti tuotettuihin rehuihin, on haasteellinen erityisesti eläinten 
valkuaisentarpeen tyydyttämisen kannalta. Ratkaisevaa luomueläintuotannon edellytyksille tulee olemaan 
luonnonmukaisesti tuotettujen valkuaisrehujen saatavuus ja niiden hinta.  
 
Luomutuotannon kielto käyttää muuntogeenisiä organismeja ja niistä johdettujen tuotteita vaikuttaa rajoitta-
vasti myös tiettyjen tuotantopanosten, kuten vitamiinien ja entsyymien, saatavuuteen.        
  

 Rehujen valmistuksen edellytyksiin liittyy myös muutospaineita. Vuoden 2007 loppuun saakka luomurehuja 
saa valmistaa samoilla linjoilla kuin tavanomaisia rehuja, kunhan asianmukaisia varotoimenpiteitä noudate-
taan mahdollisten kontaminaatioiden estämiseksi. 
 
5.1.2 Kalanviljely  
 
Vesiviljelyn tuotanto ja kasvatetun kalan kysyntä kasvavat maailmanlaajuisesti. Myös Suomessa sekä ka-
lanrehuteollisuus että kalanviljelijät joutuvat jatkossa entistä enemmän vastaamaan kansainväliseen hintakil-
pailuun. Kotimaisia rasitteita ovat esim. pienet volyymit ja erilainen tulkinta kuormitusrajoista kuin muilla 
Itämeren valtioilla. Kannattava liiketoiminta edellyttää kasvua ja painopiste kehitystyössä seuraa volyymejä. 
Kotimainen kalanrehuteollisuus saattaa suuntautua enenevissä määrin vientimahdollisuuksien lisäämiseen, 
mikäli rehun kysyntä Suomessa ei kasva.  
 
Kirjolohen rinnalle etsitään uusia viljeltäviä kalalajeja. Haastetta riittää uusien kalalajien elinmahdollisuuksien 
kartoittamisessa. Suomalaiselle kalankasvatukselle siiantuotanto on yksi mahdollisuus valikoiman lisäämi-
seksi kaupan kalatiskillä. Siikaan liittyy kotimaassa vahvat perinteet ja hyvä maine, mutta kestää vielä pit-
kään ennen kuin tuotanto on alan kannalta merkittävää. Myös kuha on uutuus kalankasvatuksessa, mutta 
sen hankaluutena on vaadittava lämmin vesi. Muita jo pienimuotoisessa tuotannossa olevia lajeja ovat mm. 
sampi ja nieriä. Niiden etuna on kasvatuksen tapahtuminen suljetuissa laitoksissa, joista ei koidu haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Hyvin viileää tai Suomen oloihin hyvin lämmintä vettä tarvitsevia kalalajeja kuten nie-
riää ja sampea voidaan lajien lämpötilavaatimusten vuoksi joutua kasvattamaan myös ns. kiertovesilammi-
koissa. Kiertovesilaitoksista tuleva ravinnekuormitus on matala verrattuna perinteisiin kalankasvatuslaitok-
siin, mutta kiertovesilaitosten ekologinen ja taloudellinen kestävyys on toistaiseksi huonosti tunnettu. 
 
Maa- ja metsätalousministeriössä käynnistymässä olevan vesiviljelyn strategiakeskustelun toivotaan selkeyt-
tävän elinkeinon tulevat tavoitteet ja toimintaedellytykset. Strategiassa tulisi luoda mahdollisuus kestävän 
kehityksen vaatimille investoinneille niin rehunvalmistajille kuin kasvattajillekin. Toiminnalle pitäisi luoda 
myös määrälliset tavoitteet, jotka toteutetaan ympäristöviranomaisten valvonnassa kuten aiemminkin. Elin-
kaarianalyysin viestit on saatava kasvua tukeviksi toimenpiteiksi. Annetuissa kansallisissa ravinnekiintiöissä 
olisi varaa kasvattaa tuotantoa, ja hyvin sijoittuneiden laitosten yksikkökokoa voitaisiin siten suurentaa (100 
-300 tn per paikka), sillä kuormitus lisäkasvukiloa kohti on alentunut vaaditun kolmanneksen.  
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5.1.3 Turkiseläintuotanto 
 
Suomalaisen turkistuotannon keskeinen tavoite lähivuosina on tuotantokustannusten kurissapitäminen / alen-
taminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen. Myös turkistuotannossa on meneillään rakennemuutos, jota ohjaavat 
jo tiukentunut ympäristölainsäädäntö ja viimeistään vuonna 2010 toteutettava häkkiuudistus (50 % lisää 
häkkitilaa). Tähän kehitykseen yhdistetty turkisalan yleinen epävarmuus ja kilpailun kiristyminen uusien EU-
maiden ja Kiinan taholta synnyttävät epävarmuutta. Länsimaissa ainoastaan niillä, jotka panostavat tuotan-
non kehittämiseen, kustannusten karsimiseen ja uuteen teknologiaan, on mahdollisuus pärjätä. 
 
Turkiseläinten rehujen kotimaisuus- ja paikallisuusaste pyritään pitämään mahdollisimman korkeana. Ruo-
kinta perustuu kotimaisten eläimistä saatavien sivutuotteiden, säilörehun, rehuviljan (ohra, kaura) ja rehuka-
lan (silakka, kilohaili, hoitopyyntikala) käyttöön. Tuotannon lisääminen merkitsisi lisärehun tuontia, mutta 
merkittävä vähennys esim. sivutuotteiden ylituotantoa ja sijoitusvaikeuksia. Suomen kalastuskiintiöiden toi-
votaan nousevan takaisin aikaisempien vuosien tasolle, lähelle 100 milj. kg. Rehuviljan käyttöä pyritään 
edelleen nostamaan. Se on mahdollista rehujen nykyistä pitemmälle menevän, eläinlaji- ja tuotantovaihekoh-
taisen eriyttämisen kautta (ylläpito/tuotanto, minkit/ketut). Mikäli ympäristölainsäädännössä ei oteta käyt-
töön turkistuotannolle edullisia orgaanisen fosforin käytön ja kierrätyksen taloudellisia ohjauskeinoja, luupi-
toisten rehuraaka-aineiden käyttömäärää pyritään edelleen vähentämään.  
 
Yrittäjien määrä vähenee, mutta vähennyksen korvaa kasvava yksikkökoko. Tulevaisuudessa tyypillisellä 
turkistilalla työskentelee omistajan ja perheenjäsenten lisäksi myös palkattua työvoimaa ympärivuotisesti, ei 
vain sesonkiaikoina. Osakeyhtiöt lisääntyvät ja mahdollisesti myös turkisalalla nähdään’satelliittitiloja’, jotka 
ovat erikoistuneet ainoastaan vieroitettujen eläinten kasvattamiseen tai pentujen tuottamiseen. Koko tuotan-
toketju rationalisoituu. Sekä Kaustisellle että Kortesjärvelle on jo rakennettu nahkontakeskukset. Työtä 
vaativa vaihe turkistilalla jää pois kun eläimet ainoastaan lopetetaan siellä. Nahkojen laatu paranee ja sa-
malla työvoimalla voidaan hoitaa suurempi turkistila. 
 
Varsinkin minkkituotannossa uudisrakennuksista merkittävä osa tulee olemaan halleja. Rakennemuutoksen 
eteneminen riippuu ennen muuta kansainvälisen turkiskaupan kehityksestä, mutta myös valtiovallan asen-
teesta turkistuotantoa kohtaan. Jotta rakennemuutos etenisi joutuisasti eikä turkistuotanto siirtyisi halvem-
man tuotannon maihin, seuraavan kymmenen vuoden aikana tarpeelliset investoinnit, erityisesti ympäristö-
päästöjen vähentämiseen tähtäävät investoinnit kuten turkiseläinhallit, tulisi saada investointiavustusten piiriin. 
Myös ketuntuotannossa tullaan rakentamaan jonkin verran halleja. 
 
Turkiseläinten rehuhuollon on tehostuttava ja tultava kilpailukykyisemmäksi, sillä rehukustannukset muodos-
tavat yli puolet tuotantokustannuksesta ja ovat siten keskeinen kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Yhteistyö 
rehukeskusten välillä lisääntyy, rehukeskusten määrä mahdollisesti vähenee ja käyttöaste nousee. Rehua 
toimitetaan tiloille entistä harvemmin, mutta useampaa lajia. Rehun takavuosia paremman säilyvyyden ansi-
osta ruokintaa voidaan eriyttää ja näin alentaa sekä ympäristöpäästöjä, että tuotantokustannuksia. Uutta 
teknologiaa tullaan soveltamaan turkistuotannossakin; koneellinen ruokinta ja lannanpoisto hallikasvatuk-
seen yhdistettynä muuttavat turkistuotannon luonnetta merkittävästi. 

5.1.4 Lemmikkieläimet 
 
Koirien ja kissojen lukumäärä ei Suomessa tule kasvamaan niin voimakkaasti, että se loisi markkinoiden 
merkittävää kasvupotentiaalia lähivuosina. Pieni- ja keskikokoisten koirien osuuden lisääntyminen vähentää 
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osaltaan ruokien kulutusvolyymia. Kissojen osalta teollisten rehujen osuuden lisäämiseen on mahdollisuuk-
sia. Ruokien hinta tulee jatkossakin olemaan tärkeä tekijä.  
 
Koiran- ja kissanruokien tuotannon säilymiseen Suomessa ja volyymiin vuonna 2010 vaikuttavat rakenne-
muutoksen, lemmikkien määrän kehityksen ja kaupan muutosten lisäksi teollisuuden resurssit ja osaaminen 
kehittää tuotevalikoimaansa, joustavuuttaan reagoida kysyntämuutoksiin ja kustannus-tehokkuuttaan sekä 
saada aikaan volyymin ja liikevaihdon kasvua. Lemmikkieläinruoka-alalla uskotaan rakennemuutoksen 
jatkuvan lähivuosina, ja todennäköistä on, että Eurooppaan jää vain 2-3 merkittävää toimijaa. Niiden rin-
nalla tulee olemaan pienempiä tuotantolaitoksia, jotka löytävät oman markkinarakonsa erikoistumisen kaut-
ta, kuten private labelien valmistamiseen erikoistuneet laitokset. Uudet EU-maat ja Venäjä muodostavat 
suuren markkinapotentiaalin kansainvälisten yritysten kasvulle. Suomessa lähivuosien ydinkysymys on, mi-
ten näin kansainvälisillä markkinoilla pystytään säilyttämään kotimaista tuotantoa kilpailun kiristyessä? Jäljel-
lä olevat koiran- ja kissanruokien tuottajat ovat jo melko pitkälle erilaistaneet toimintansa niin tuotevalikoi-
man kuin jakelutien suhteen. Uusia ennakkoluulottomia yhteistyömalleja, -kumppaneita ja verkostoja tarvi-
taan. Jos tuotteiden aistinvarainen ja ravitsemuksellinen laatu, pakkaus ja hinta ovat samalla tasolla kansain-
välisten tuotteiden kanssa, voi kotimaisuudesta tulla jatkossa merkittävämpi lisäarvo suomalaiselle koiran- 
ja kissanomistajalle. Kansalliset erityispiirteet kulutuksessa tulevat jatkossakin säilymään, ja tätä kysyntää 
monikansallisten yritysten suuret tuotantolinjat eivät pysty tyydyttämään. Lemmikkieläinten ja hevosten re-
hujen joukkoon tulee yhä enemmän erikoisrehuja, mikä antaa mahdollisuuden myös teollisuuden erikoistu-
miseen.   
 
5.2 Rehujen tuotanto ja valmistus 
 
5.2.1 Rehuntuotanto maatiloilla  
 
Rehujen merkitys tuotantoketjussa 
  
Tarkasteltaessa kotieläintilojen lukumäärän vaikutusta rehusektoriin, voidaan lähtökohdaksi ottaa karkeasti 
vuoden 2004 tasoinen tuotantomäärä. Rehun käyttömäärä tilaa kohden kasvaa tilojen tilakohtaisen tuotan-
tomäärän kasvun seurauksena, vaikka tilojen lukumäärä vähenee. Yhtäältä tuotekohtaisten katteiden ale-
nemisen ja toisaalta rehujen tilakohtaisen käyttömäärän kasvun seurauksena rehu- ja ruokintakustannusten 
merkitys korostuu. Samalla panos/tuotos-tarkastelu tulee yhä tärkeämmäksi. Eläinten ruokintavaatimukset 
kasvavat eläinten jalostuksen myötä ja rehun valmistuksen vaativuus lisääntyy. Tähän suuntaan ohjaa myös 
kiristyvä ympäristölainsäädäntö. Edelleen rehun tuotanto-ominaisuuksien ja laadun merkitys tilatasolla ko-
rostuu. Virheellinen rehu aiheuttaa entistä isomman vahingon tuottajalle ja koko tuotantoketjulle.  
 
Tilojen keskikoon kasvaessa myös tilojen väliset kokoerot kasvavat. Suuremmat tilat kyseenalaistavat re-
hujen nykyisen myyntikanavan ja ne pyrkivät suoriin kontakteihin rehunvalmistajien kanssa. Rehujen jatkuva 
erilaistuminen ja teknistyminen asettavat suuren haasteen maatalouskaupan rehukauppaa harjoittaville am-
mattilaisille. 
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Rehujen tarjonta 
 
Eläintuotannon alueellinen keskittyminen etenkin sika- ja siipikarjasektoreilla jatkuu. Rehujen tarjonnassa 
tuotannon ydinalueilla tuskin tulee olemaan ongelmia. Sen sijaan päätuotantoalueiden ulkopuolella tarjolla 
olevien rehuvaihtoehtojen määrä tulee olemaan pienempi kuin päätuotantoalueilla. Tämä vaikuttaa näillä 
alueilla rehukustannukseen korottavasti. Isommilla tiloilla oman viljan käyttöä rajoittaa oman rehuviljan mää-
rä sekä työvoiman rajallisuus. Vaikka etenkin emakko- ja siipikarjatiloilla teollisten rehujen valikoiman kas-
vu houkuttaa etenkin suurimpia yksiköitä siirtymään ostorehuun, on kuitenkin todennäköistä, että sika- ja 
kanamunatiloilla jatkossakin suurimmalla osalla tiloista rehuhuolto rakentuu kotoisen rehuviljan hyödyntämi-
seen omalla tilalla. Tilat tarvitsevat peltoalaa lannanlevitykseen ja kotieläintuotantoa laajentavat tilat pyrkivät 
myös jatkossa lisäämään omassa hallinnassa olevaa peltoalaa lannanlevityssopimusten sijaan. Muutospai-
neet rehumarkkinoiden toimintaan aiheutuvat suurempien yksiköiden toiminnan seurauksena. Isommilla li-
hasikatiloilla ja siipikarjatiloilla rehujen käyttömäärät ovat suuria ja kiinnostus eri rehukomponenttien sekoit-
tamiseen tilalla kasvaa.  
 
Naudanlihantuotannossa kolmivaihekasvatuksen osuuden voimakas kasvu jatkuu ja yhä useampi maitotila 
luopuu lihanautojen kasvatuksesta. Näin ollen juottorehujen käyttö siirtyy maitotiloilta erikoistuneille nautati-
loille ja tilaa kohti hankittava määrä kasvaa. Tukipolitiikan vaikutus nautatilojen rehustrategioihin on huo-
mattava. EU:n eläinpalkkioiden ehdot, viljan ja nurmirehun tukipolitiikka sekä viljan hinta ovat keskeisiä 
vaikuttimia. Osa tiloista on valinnut strategian, jossa nurmen osuus on mahdollisimman pieni. Osalla tiloista 
on palkkioehtojen takia nurmiala ruokinnalliseen tarpeeseen nähden suuri. Jatkossakin EU:n tukipolitiikka 
tulee todennäköisesti kannustamaan nurmivaltaiseen ruokintaan, kun taas yksikkökoon kasvu vaikuttaa 
vastakkaiseen suuntaan. On odotettavissa, että jatkossakin nähdään kaksi toisistaan erilaista strategiaa. 
Omat rajoitukset väkirehun käytölle märehtijöillä asettaa eläinten hyvinvointi. 
 
Kotieläintilojen määrän aleneminen lisää seuraavien vuosien aikana kasvinviljelytilojen määrää. Samanaikai-
sesti myös nurmenviljely vähenee ja viljanviljely, etenkin rehuviljanviljely, kasvaa. Kotimaisen rehuviljan 
ylitarjonta tulee siis todennäköisesti jatkumaan, mikä vaikuttaa siihen, että rehuviljan hintaan ei kohdistu 
erityisiä korotuspaineita. Rehuviljan alhainen hinta yhdistettynä välityskulujen merkittävään osuuteen viljan 
hinnasta lisää sekä myyjien että ostajien kiinnostusta tilojen väliseen suoraan rehuviljakauppaan.   
 
Ruokintateknologiset muutokset maatiloilla  
 
Maatilojen rakennekehitys ja tukipolitiikka vaikuttavat siihen, mitä rehuja tiloilla tuotetaan ja miten niitä käy-
tetään. Teknologinen kehitys mahdollistaa uudenlaisia ruokintamuotoja, jotka leviävät vaihtelevalla nopeu-
della maamme eri puolille.  
 
Tilakoon ja erityisesti maidontuotantoyksiköiden koon kasvaessa voidaan tuskin olettaa, että pyöröpaalaus 
enää suuremmin yleistyy, koska suurien yksiköiden rehu tehdään edullisemmin esikuivattuna tarkkuussilppu-
rilla laakasiiloon. Tilastojen mukaan paalauskoneiden myynti on kääntynyt laskuun. Isoilla tiloilla laakasiilot 
ja/tai tornit sekä automatisointi (täyttöpurkain) saattavat hyvinkin lisääntyä. Säilörehun valmistustekniikoiden 
kehitys on erittäin nopeaa kun tarkastellaan koneiden ja koneketjujen tehokkuutta (tonnia/tunti). Vaikka 
tekniikka samalla kehittyy, tehojen kasvu asettaa haasteita laadun säilymiselle. Laadun kannalta erityisen 
tärkeää on rehun huolellinen varastointi, esimerkkinä laakasiilon tehokas tiivistäminen suurenevia rehumääriä 
käsiteltäessä. Säilörehun teossa tehdään paljon yhteistyötä, ja rehunteon ulkoistaminen (urakoitsijat) on 
lisääntynyt, ja lisääntyy todennäköisesti edelleen, kun konekustannuksia pyritään vähentämään. Pyöröpaa-
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laus voi yleistyä säilörehun korjuumenetelmänä tiloilla, joilla viljelyala on tarpeeseen nähden suuri, nurmivil-
jely ekstensiivistä ja pellot kaukana talouskeskuksesta. Säilörehun esikuivaus niin paalatuissa kuin muillakin 
tavoin varastoiduissa säilörehuissa edustaa jo noin 70 % kaikesta rehusta, ja sen yleistyminen jatkuu.  
 
Säilörehusta valtaosa lienee jatkossakin nurmesta tehtyä, mutta kokoviljasäilörehun teko yleistyy. Näiden 
kahden säilörehutyypin käytön yhdistäminen mm. seosrehuruokinnassa lisääntyy, ja samalla koneketjulla 
voidaan hoitaa sekä nurmen että viljan korjuu. Maidontuotantotiloilla säilörehun laatu tullaan jatkossakin 
varmistamaan säilöntäaineiden käytöllä. Laitumen ja kuivan heinän merkitys jatkanee vähenemistään siitäkin 
huolimatta, että laidun on edelleen edullisin lypsykarjan rehu. Nurmirehujen osuus lypsylehmän ruokinnassa 
jatkaa vähittäistä vähenemistään tuotosten kasvaessa, mutta lehmää kohti niiden kokonaistarve paremmin-
kin kasvaa. 
 
Viljan käyttö tiloilla yleistynee entisestään, kun viljan halpa hinta houkuttaa ostamaan viljaa niillekin tiloille, 
joilla sitä ei viljellä. Viljan tuoresäilöntä lisääntyy nauta- ja jossain määrin myös sikatiloilla. Nautatiloilla kui-
vattukin vilja käsitellään lähes kaikkialla valssaamalla, sikaloissa käytetään vasaramyllyä. Rehuviljan tuo-
resäilönnän avulla on mahdollista vähentää kustannuksia kuivaukseen verrattuna. Tuoresäilöntä tekee mah-
dolliseksi myös tilojen välisen tuoreen viljan kaupan. 
 
Yksikkökoon kasvun seurauksena väkirehuseosten sekoittaminen tiloilla yleistynee liikkuvien sekoituskalus-
tojen (ns. rahtimyllärit) tarjonnan lisääntyessä. Käytännössä rahtimyllärit ovat korvanneet tähän saakka lä-
hinnä tilojen omaa sekoitustoimintaa. On mahdollista, että tilasekoitus yleistyy myös tilakoon kasvun seura-
uksena, sillä yhä useammalle tilalle oman sekoituslaitteen hankkiminen tulee kannattavaksi. Toisaalta rajoi-
tuksena voi olla työvoiman saatavuus ja tuotannon asettamat laatuvaatimukset. Myös seosrehuvaunuja saa-
tetaan jatkossa hankkia enemmän muutamien tilojen yhteiseen käyttöön. Sikaloissa liemirehun ja siihen liit-
tyvien automaattisten ruokintalaitteiden käyttö yleistyy. Sekä seos- että liemirehun menestykseen vaikuttaa 
se, että näillä menetelmillä on mahdollista käyttää ruokinnassa edullisia elintarvike- ym. teollisuuden sivu-
tuotteita. Ruokinnan automatisointi lisääntyy myös kuivaruokintaa käytettäessä. 
 
Rehuraaka-aineiden käyttö tullaan tiloilla optimoimaan kustannusten suhteen laatuketjuajatteluun pohjau-
tuen. Viljaa on energian lähteeksi yleensä riittävästi tarjolla kotimaassakin, mutta valkuaistäydennyksestä on 
pulaa. Rypsin viljelykiintiöt poistuvat uusien tukimuotojen myötä, mikä toivottavasti lisää kiinnostusta rypsin 
viljelyyn aikaisempaa enemmän. Myös herneen tuotantoa voitaisiin lisätä, mutta kaiken kaikkiaan valkuais-
kasvien tuki on pieni. Kotieläintuotannon panos-tuotossuhdetta pystyttäisiin parantamaan myös esim. veh-
nän viljelyä lisäämällä, jolloin hehtaarikohtainen energiatuotanto kasvaa. Rehuraaka-aineiksi soveltuvien 
elintarviketeollisuuden sivutuotteiden tuotanto tulee lisääntymään, kun uusia teknologioita otetaan käyttöön. 
Esimerkkinä uudesta teknologiasta on polttoaine-etanolin valmistus viljasta, josta sivutuotteena saadaan 
ohravalkuaista.  
 
5.2.2 Teollinen rehunvalmistus  
 
Rehuteollisuuden toimintaympäristö 
 
Kaupan kansainvälistyminen ja mm. kaupan omat merkit kilpailevat jatkossa rajusti kotimaisen elintarvike-
ketjun kanssa. Teollisten rehujen markkinat ovat jatkossakin mitä suurimmassa määrin riippuvaisia eläimistä 
saatavien elintarvikkeiden markkinoista. Rehuteollisuuden kilpailutilanne kiristyy edelleen, ja on syytä varau-
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tua siihen, että rehun tuonti lisääntyy. Koska raaka-aineiden tuonti on halvempaa kuin rehuseosten, on to-
dennäköistä että ensisijaisesti tuodaan raaka-aineita. Myös erikoisrehujen tuonti saattaa lisääntyä.  
 
Teollinen rehu tuotantopanoksena 
 
Rehuteollisuus tarjoaa omalta osaltaan tiloille mahdollisuuden valita monista eri ruokintamahdollisuuksista 
sopivimman vaihtoehdon sekä eläintuotannon että tilakohtaisen tuloksen kannalta katsottuna. Tämä on mo-
nien muiden tekijöiden ohella yksi suomalaisen elintarvikkeen kilpailukyvyn varmistaja. 
 
Rehuteollisuudessa hyödynnetään tehokkaasti ruokintatiedon ja teknologioiden kehitystä ja kotieläintuotta-
jalle tarjotaan ajanmukaiset ja suomalaisiin olosuhteisiin parhaiten sopivat rehutuotteet. Teollisessa rehun 
valmistuksessa tähän pyritään mm. olemalla kiinteästi mukana nurmirehun ja väkirehujen ominaisuuksien 
kehittämisessä ja niiden optimaalisen käytön opastamisessa käytännön ruokinnassa. Rehuteollisuus vastaa 
osaamisellaan toimintaympäristön ja kotieläintuotannon rakenteellisiin muutoksiin.  
 
Rehujen merkitys kasvaa osana elintarvikkeiden laatua sekä ravitsemus- ja terveellisyyskäsitystä. Rehuille 
asetetaan uusia vaatimuksia haitallisten aineiden ja hygienian suhteen. Rehuteollisuus vastaa omavalvontajär-
jestelmien avulla tuotteittensa korkeasta laadusta maataloustuottajille, jalostavalle elintarviketeollisuudelle ja 
kuluttajille. Tuoteturvallisuus kattaa myös rehujen turvallisen käytön tiloilla, eläinten terveyden sekä ympä-
ristön huomioon ottamisen. Kalarehujen osalta rehuteollisuus valmistautuu pienentämään kalajauhon määrää 
korvaamalla sitä kasviperäisillä valkuaisraaka-aineilla ja aminohapoilla.  
 
Lemmikkieläinruokateollisuuden edistäminen ja toimintaedellytysten parantamisella voidaan edistää teolli-
suuden sivutuotteiden käyttöä ja parantaa siten elintarvikeketjun taloudellista tulosta. Lemmikkieläinten ruo-
kien valmistuksessa ja kehityksessä suurin heikkous on ollut saatavilla olevien raaka-aineiden huono laatu, 
mikä estää kilpailukykyisten tuotteiden valmistamisen maassamme. Tutkimusta ja tuotekehitystä tarvitaan 
kotoisten ja kotimaisten perusrehujen oikean täydentämisen suorittamiseen ruokinnassa kaikilla eläinlajeilla 
(valkuainen, kivennäisaineet, vitamiinit). 

 
Raaka-aineiden hankinta perustuu laatusopimuksiin, joilla turvataan raaka-aineiden ja rehujen hyvä laatu. 
Lisäksi käytetään omavalvontaa ja analysointeja. Toimiva ja kattava viranomaisvalvonta on myös rehun-
valmistajien etu. Rehuteollisuus huolehtii jatkossakin kilpailukykyisimmin ja turvallisimmin erityisesti rehu-
huoltoon tarvittavien valkuaisraaka-aineiden tuonnista ja kanavoinnista kotieläintuotantoon. Elintarviketeolli-
suuden sivutuotteita käytetään rehujen raaka-aineena, mikäli se on tarkoituksenmukaista kilpailukykyisen 
ruokinnan kannalta. 
 
5.3 Rehujen tuotantoon ja valmistukseen kohdistuvat haasteet 
 
Hygienia 
 
Uudet elintarvikehygieniasäädökset laajentavat vastuun elintarvikeketjun laadusta entistä selvemmin koko 
elintarvikeketjuun ja rehuun asti myös EU-tasolla. Koko rehuketju maatilalta aina rehuteollisuuteen asti vas-
taa hygieniavaatimuksiin, jotka ovat tiukentuneet. Ne kattavat mm. laajan joukon haitallisia aineita, jotka on 
pystyttävä poistamaan prosessista ja elintarvikeketjusta. Suomen hyvästä tasosta on pyrittävä rakentamaan 
kilpailuetu koko ketjulle. Salmonellavapaus on mahdollista säilyttää kansallisella säädöstasolla ainakin niin 
kauan kuin sitä koskevat määräykset ovat harmonisoimatta EU:ssa. Puhtaiden rehujen avulla ylläpidetään 
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osaltaan kansainvälisesti korkeatasoista hygieniaa eläintuotannossa.  
 
Jäljitettävyys 
 
Avoin ja kansainvälistyvä rehukauppa luo haasteita rehujen ja rehuraaka-aineiden alkuperän todentamiselle. 
Elintarvikkeiden jäljitettävyysvaatimukset lisääntyvät myös erilaisten kriisien myötä.  Tavoitteena on, että 
kaikki raaka-aineet ovat jäljitettäviä ja tutkittuja. Viranomaisten ja elintarvikeketjun toimijoiden yhteistyöllä 
tulee varmistaa, että rehuaineiden koostumus ja alkuperä on mahdollista jäljittää ja tarvittaessa todentaa 
Rehuteollisuus vastaa jäljitettävyydestä hankintasopimuksilla hyvin tunnettujen toimittajien kanssa yhdistet-
tynä eräkohtaiseen seurantaan ja viranomaisten hyväksymään omavalvontajärjestelmään. Jäljitettävyysvaa-
timuksen tulee koskea kaikkia toimijoita ja niistä on tärkeää luoda yhteiset säännöt. 
 
Muuntogeeniset tuotteet 
 
Euroopan kasvisvalkuaisomavaraisuus on vain noin neljännes koko tarpeesta, joten soijan tuonti on jatkos-
sakin kriittinen tekijä kotieläinten valkuaishuollolle. Soija tuodaan Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, joilla alueil-
la suurin osa soijan tuotannosta on jo muuntogeenistä. 
 
Tavanomaisten ja muuntogeenisten tuotteiden käyttöä koskevat ratkaisut maahantuojat ja teollisuus pyrki-
vät tekemään asiakkaiden valintojen mukaan yhdessä siten, että kotimaisen elintarvikeketjun kilpailukyky 
säilyy. MMM:n geenitekniikkastrategian mukaisesti aiheeseen liittyvä valmistelu ja päätöksenteko pidetään 
avoimena koko elintarvikeketjussa.  
 
EU:n muuntogeenisiä tuotteita koskevan lainsäädännön kehittyminen sekä kuluttajien suhtautuminen muun-
togeenisiin tuotteisiin tulee vaikuttamaan paljon EU:n rehu- ja elintarvikemarkkinoihin. Kasvinjalostuksen 
keskittyminen harvoille isoille toimijoille voi myös jatkossa nostaa raaka-aineiden hintoja.   
 
Elintarvikeketjun kannalta on tärkeää että sekä tuottajat että kuluttajat saavat muuntogeenisistä rehuista 
riittävästi ja oikeaa tietoa. Toisaalta tulee varmistaa että rehumarkkinoille ei tulisi tarpeettomia häiriöitä.  
 
Rehujen kehittäminen geenitekniikan avulla mm. parantamalla rehujen ravintoainekoostumusta luovat mah-
dollisuuksia edistää eläintuotantoa. Sovelluksia tulee kehittää asiakas- ja ympäristölähtöisesti. Muuntogeeni-
siä rehuja tulee tuottaa ja käyttää hallitusti lähtökohtana maatalouden eri tuotantosuuntien elinvoimaisuus. 
Muuntogeenisten rehujen käyttö varmistetaan yhteisön ennakkohyväksyntää, käyttöä ja merkintää sekä 
tuontia koskevalla lainsäädännöllä ja sen tehokkaalla valvonnalla.  
 
Ympäristönäkökohdat 
 
Vesiensuojelu, etenkin fosforipäästöjen vähentäminen vesistöihin, on edelleen painopistealue Suomen ym-
päristönsuojelussa. Teollisuuden kasvihuoneilmiöön vaikuttavien kaasujen vähentämisvelvoite tulee luomaan 
paineita myös maatalouteen, erityisesti eläintuotantoon, varsinkin typpi- ja metaanipäästöjen osalta. Ruo-
kinnan optimointi, ruokintamenetelmien toimivuus ja lannan ravinteiden tehokas talteenotto tulevat olemaan 
entistä tärkeämpiä tekijöitä alkutuotannossa. Rehuteollisuus ja eläintutkimus tekevät jatkuvasti kehitystyötä 
mahdollisimman ympäristöystävällisten rehujen kehittämiseksi. Alkutuotannon ympäristöohjelmien ja rehu-
teollisuuden ympäristönhallintajärjestelmien tehokas soveltaminen käytännössä auttavat osaltaan päästöjen 
vähentämisessä. Tavoitteena koko elintarviketuotantoketjussa on ravinnetaseajattelun kehittäminen, jonka 
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avulla ravinteiden ylimäärät voidaan todentaa ja täten parantaa ravinteiden hyväksikäyttöä. Tilakohtainen 
ravinnetase hehtaaria kohti on tärkein työkalu pyrittäessä kuormituksen vähentämiseen. 
 
5.4 Ruokinnan vaikutus eläinten terveyteen  
 
Uusia rehuja ja ruokintamuotoja kehitetään ja otetaan käyttöön, mikä mahdollistaa oikeanlaisen ruokinnan 
eri eläinlajeille, eri tuotantovaiheessa oleville ja eri ikäryhmille. Toisaalta uusiin ruokintamuotoihin voi myös 
sisältyä riskejä, jotka tulisi arvioida. Rehuketjun jokaisessa vaiheessa on kiinnitettävä huomio hygieniariski-
en hallintaan tarkastelemalla rehuraaka-aineiden laatua, rehuseosten valmistusta, rehujen säilytystä ja ruo-
kintalaitteistojen toimintaa.  

Tuotannon tehostaminen voimakkaamman ruokinnan avulla voi altistaa ruokintaperäisille sairauksille sekä 
nopean kasvun aiheuttamille kasvuhäiriöille ja vaatii siten erityisasiantuntemusta. Toisaalta mahdollinen tuot-
tomarginaalin pienentyminen voi aiheuttaa pyrkimystä säästää rehukustannuksissa, mikä voi vaikuttaa rehu-
jen laatua sekä eläinten kasvua että niiden terveyttä heikentävästi.   
 
Suolistoterveyttä tukevaa tutkimusta tehdään edelleen erityisesti porsaiden, vasikoiden ja lihasiipikarjan 
rehujen kehitystyön yhteydessä. Kokkidiostaattien käytöstä luopuminen asettaa lihasiipikarjan rehuille uusia 
vaatimuksia. Entsyymien, orgaanisten happojen, pro- ja prebioottien avulla voidaan tukea normaalin suolis-
toflooran kasvua ja ehkäistä patogeenien lisääntyminen. Muutokseen valmistautuminen vaatii voimakasta 
tutkimusta ja tuotekehitystä sopivien ruokintastrategioiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi. 
 
Kansallinen eläinten terveydenhuolto  
 
Kansallisella eläinten terveydenhuoltotoiminnalla varmistetaan ja todennetaan eläintuotannon laatutekijöitä. 
Vuoteen 2006 mennessä terveysseurantajärjestelmä on viljelijöiden käytettävissä kaikkien tärkeimpien tuo-
tantoeläinlajien osalta. Laatutyön perusteisiin kuuluu jäljitettävyys, läpinäkyvyys ja dokumentointi. Tervey-
denhuoltosuunnitelmaan kirjataan tilakäynnillä sovitut toimenpiteet tuotannon määrän tai laadun parantami-
seksi, eläinten sairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä ohjeita sairaiden eläinten ensiavusta, hoidosta, lääk-
keiden käytöstä, jäämähallinnasta ja eläinten lopetuksesta. Yhtenäinen eläinten terveysluokitus palvelee 
paitsi tuottajaa myös teurastamoita, meijereitä ja rehuteollisuutta. Myös viranomaisilla on käyttöä tiedoille 
lainsäädäntötyössä, eläintautitilanteen seurannassa. Lisäksi kerättyjä terveyteen liittyviä tietoja yhdistäen 
ruokintatietoihin voitaisiin hyödyntää eläinravitsemustutkimuksessa ja ruokinnan suunnittelussa. Elintarvik-
keiden markkinoinnissa ja viennissä terveydenhuoltojärjestelmään tallennuttuja tietoja voidaan käyttää 
myyntiargumentteina.   
 
5.5 Elintarviketeollisuus ja kauppa 
 
Elintarviketeollisuudessa on vahva näkemys siitä, että tulevaisuuden kuluttajalle on entistä tärkeämpää ruoan 
tuotantotapa. Tämä heijastuu tutkimusten mukaan kulutusvalintoihin mm. siten, että ruoan alkuperä, eläinten 
hyvinvointi ja tuotannon ympäristövaikutukset vaikuttavat lisääntyvästi ostopäätöksiin tuotteiden hinnan ja 
fysikaalisen laadun lisäksi. On kuitenkin mahdollista, että vuoteen 2010 mennessä em. seikoista ei vielä tule 
erityisen merkittävää kilpailutekijää tuotemarkkinoille. Toisaalta kuluttajien reagointi ja valintakriteerien 
muutos voivat olla hyvinkin nopeaa esimerkiksi vakavan ruokakriisin sattuessa. Kokemus on kuitenkin 
osoittanut, että nopeat muutokset eivät (juurikaan) ole johtaneet pysyviin kulutustottumuksien muutoksiin. 
Lisäksi kaupalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten elintarvikkeiden osto- ja kulutustottumukset muut-
tuvat lähivuosina. 
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Kaupan voimakas keskittyminen ja kaupan omien merkkien lisääntyminen lisää paineita teollisuudelle myös 
Suomessa. Kilpailu kotimarkkinoilla on jo nyt kovaa ja erityisesti pienten ja keskisuurten toimijoiden on 
vaikea saada tuotteitansa kaupan hyllylle. 
 
Sustainable Agriculture Initiative Platform on yksi esimerkki monikansallisten elintarvikeyritysten panostuk-
sesta kestävien maatalouskäytäntöjen edistämisestä koko toimitusketjussa. Työkaluina on oppaiden tuot-
taminen hyvistä toimintatavoista. Valmisteilla ovat oppaat viljan, kahvin, meijerituotteiden ja palmuöljyn 
tuotannosta. Suunnitelmissa on perunaa ja kasviksia käsittelevät oppaat.       
 
5.5.1 Jalostava teollisuus  
 
Lihateollisuus 
 
EU:n laajentuminen avaa markkinoita edelleen. Erityisen vahvoja mm. siipikarjanlihan tuottajamaita liittyi 
jäseniksi. Tuonti yhteisön markkinoille vaatii EU:ssa hyväksytyn laitoksen. Esimerkiksi Virossa EU -
hyväksynnän on saanut vasta yksi lihanjalostuslaitos, joka sekin on suomalaisomistuksessa. Lihatuotteissa 
yksikään Baltian maa ei ole omavarainen, joten lihatuotteiden tuonti Suomeen on epätodennäköistä. Suur-
ten tuotantokustannuserojen vuoksi on kuitenkin oletettavaa, että tuonti myös lihasektorilla lisääntyy EU -
laajentumisen myötä.  
 
Suuret tuottajamaat vaativat WTO -neuvotteluissa vapaampaa markkinoillepääsyä kuin EU:n maatalouspo-
litiikan linjaukset antavat myötä. Todennäköisesti kuitenkin joko monenkeskisten ja bilateraalisten sopimus-
ten tuloksena myös lihan tuontia tullaan lisäämään yhteisön markkinoille.  
 
Kalanjalostusteollisuus 
 
Viimeisten 20- 25 vuoden aikana ovat Itämeressä silakkasaaliit ja ns. itäisen turskakannan saaliit vähenty-
neet merkittävästi. Ympäristömuutosten aiheuttaman ravintotilanteen heikkenemisen vuoksi silakoiden kas-
vu on hidastunut, mutta tilanne on korjaantumassa. Mikäli kalastustehossa ei tapahdu olennaisia muutoksia, 
vaikuttaa siltä, että tulevina vuosina silakan saaliit pienenevät. Mikäli tilanne realisoituu, saattaa silakkaa 
jalostaville yrityksille syntyä raaka-aineongelmia.      
 
Meijeriteollisuus 
 
Tulevaisuuden haasteet maidon laatuketjun kehittämisessä on pyritty kiteyttämään Suomen meijeriyhdistyk-
sen laatimaan "hyvät lypsykarjan ruokintaperiaatteet" -ohjeiston neljään eri osioon.  
 
Maidontuotannon keskittyminen isompiin yksiköihin ja toisaalta viljan hinnan lasku on aiheuttanut väkirehun 
osuuden lisääntymisen lypsykarjan ruokinnassa. Tulevaisuudessa koko maitoketjun etu olisi, että huolimatta 
taloudellisista paineista ja rakenteen kehittämisen välttämättömyydestä lajinomainen lypsykarjan ruokinta 
voitaisiin säilyttää osana eettisen laadun kehittämistä. Tämä helpottaisi myös osaltaan pääsemään ympäris-
tön kannalta kestävämpään tuotantoon, mikäli maidontuotannon tilakohtainen kasvattaminen ei vaatisi oleel-
lista ostopanosten lisäämistä. Tulevaisuudessakin maitoketjun kannalta tärkein rehuhygieniakysymys on 
säilörehun laatu.  
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EU:n laajentumisen myötä on todennäköistä, että maitotuotteiden tuonti lisääntyy maista, joissa on halvem-
mat tuotantokustannukset kuin Suomessa. Maidon ja maitojalosteiden myynti kaupan omien tuotemerkkien 
alla on myös mahdollista tulevaisuudessa, koska kaikki Baltian maat ovat niiden osalta omavaraisia ja ovat 
perinteisesti vieneet maitotuotteita länsimarkkinoille. Kolme tekijää saattavat rajoittaa myyntiä pitkällä aika-
välillä: (1) kaikki Baltian maat ovat suostuneet melko tiukkoihin maitokiintiöihin, (2) maidon tuottajahinnan 
odotetaan kohoavan nopeasti liittymisen jälkeen, (3) maitotuotteiden kotimainen kysyntä Baltian maissa 
tulee kasvamaan (Lähde: Baltian maitten maatalous- ja elintarvikesektorit, Vilja-alan yhteistyöryhmä 
10.3.2004,)   
 
Kuorimunatuotanto ja munateollisuus 
 
Kananmunantuotannon tuotantokapasiteetti joudutaan lähes kokonaan rakentamaan uudestaan tai uusimaan 
merkittäviltä osin vuoteen 2011 mennessä.  Jos investoinnit virikehäkkeihin ja lattiakanaloihin eivät käynnis-
ty ajoissa, investointitahti muodostuu käytännössä kohtuuttomaksi siirtymäkauden lopussa, mistä seuraa 
markkinahäiriöitä. Pahimmassa tapauksessa vuoden 2012 alussa munia ei ole riittävästi ja suomalainen tuo-
tanto menettää markkinansa. Vaikka tuotanto saataisiin myöhemmin käynnistettyä, on markkinoiden uudel-
leen rakentaminen työlästä ja mahdollisesti menetetty hyvä eläintautistatus korvaamaton.  Kananmunien 
turvallisen laadun, jäljitettävyyden, koko tuotantoketjun toiminnan laadun sekä hyvän eläintautitilanteen säi-
lymisen tulee jatkossakin korostua ja olla perusta suomalaisen tuotannon kilpailukyvylle. Salmonellavapaus 
on suomalaisen kananmunantuotannon kilpailukyvyn perusta, joten rehuilla on tässä yhteydessä ratkaiseva 
merkitys.     
 
Laadun ja kuluttajalähtöisyyden sisällyttäminen suomalaiseen kanamunantuotantoketjuun on tärkeätä. Lain-
säädännössä on säädetty osasta munan laatutekijöistä, kuten tuoreudesta ja turvallisuudesta, mutta useim-
mat laatutekijät ovat kuitenkin kuluttajan tarpeista lähtöisin ja tuottajan valinnoista riippuvaisia. Kuluttajat 
haluavat kananmunalta enenevissä määrin hyvin erilaisia asioita; leivontaominaisuuksia, väriä, terveellisyyttä, 
eettissyyttä ja usein myös esteettisyyttä. Kaikista näistä ominaisuuksista yksin tai yhdistelminä ketjun pitäisi 
pystyä tarjoamaan kuluttajille monipuolinen valikoima erilaisia munia.  
 
Kananmunantuotannon erilaistamisessa rehuteollisuuden tuotekehityksellä ja eläintuotannon tutkimuksella on 
jatkossa entistä tärkeämpi rooli.  Rakennemuutoksessa tuottajat tarvitsevat tietoa uusien tuotantoteknologi-
oiden toiminnallisuudesta ja kannattavuudesta sekä kanojen ruokinnasta ja hyvinvoinnista erilaisilla tuotanto-
tavoilla.   
 
Kuorimunien osuus munien kulutuksesta pienenee ja samanaikaisesti munavalmisteiden käyttö yleistyy. 
Etenkin leipomoteollisuus suosii munavalmisteita. Munavalmisteteollisuuden tärkeimpinä tulevaisuuden kil-
pailukeinoina ovat tehokkuus, kilpailukyky, asiakaslähtöisyys sekä panostaminen suomalaiseen laatuun ja 
osaamiseen. Toimintaedellytyksiä on parannettava edelleen verkottumalla, kehittämällä teollisuuden tarpei-
siin soveltuvia tuotteita sekä keskittymällä ydinliiketoimintaan.  
 
5.5.2 Kauppa 
 
Elintarvikekauppa 
 
Globalisaation aikaansaama kaupan keskittyminen vaikuttaa Suomen elintarvikeketjuun. Tuotteiden laatu ei 
yleensä kansainvälistymisen myötä parane, mutta ei välttämättä huononekaan. Elintarvikkeiden raaka-aineet 
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pysyvät pidempään suomalaisina kuin kauppaketjut, vaikka EU:n laajentumisen myötä elintarvikkeiden ja 
raaka-aineiden tuonti voi lisääntyä. Kauppa haluaa edistää sisämarkkinoiden vapaita toiminta-, tuonti- ja 
vientimahdollisuuksia sekä tukea tuontikaupan ja palvelujen vapautumista (WTO -neuvottelut). Valmiste- ja 
arvonlisäverojen yhdenmukaistaminen EU:n sisämarkkinoilla on myös tavoitteena. 
 
Lisäarvoa tuottamattomat tuotemerkit putoavat pois ja tilalle tulee 3-4 tuotemerkkiä. Kansainväliset kaup-
paketjut kehittävät standardeja, jotka ulottuvat myös alkutuotantoon. Tämän takana on huoli turvallisuudes-
ta ja laadusta.  
  
Myymäläbrandien rakentaminen ja tuoteinnovaatio ovat kaupan ja teollisuuden suurimmat haasteet tulevai-
suudessa. Kauppauskollisuus (kanta-asiakkuus) ja luottamus korostuvat, ja elintarvikkeiden turvallisuus ja 
kaupan omavalvonnan merkitys, jota kehitetään yhteistyössä viranomaisten kanssa, lisääntyy. Tietopankki-
järjestelmä on osa kaupan omavalvontaa, koska sinne voidaan sisällyttää mm. jäljitettävyysasioita. 
 
Rehukauppa 
 
Maatalouskaupan rooliin rehukaupassa vaikuttavat voimakkaasti ruokintatrendit. Tilojen keskikoon kasvu 
lisää ostovoimaa ja kyky kilpailuttaa tuotantopanosten myyjiä lisääntyy. Toisaalta alenevien tukien kaudella 
paineet tuotantopanosten hintoihin lisääntyvät edelleen. Keskikatteiden laskua joudutaan kompensoimaan 
prosessitehokkuudella tilaus-toimitus-laskutus prosesseissa, itsepalvelulla verkkokaupassa ja sopimustyyp-
pisellä kauppatavalla. Suuryksiköiden (etenkin osakeyhtiömuotoisten) luottoriskien hallinta alhaisten keski-
katteiden aikana muodostuu kriittiseksi tekijäksi.   
 
Kaupan rooli tulee olemaan kaksijakoinen. Osa myyjistä erikoistuu tilojen ruokintaratkaisuihin. Maatalous-
kaupan rooliin rehukaupassa vaikuttaa myös sen tarjoama palvelujen kokonaisuus, josta rehu ja raaka-
ainekauppa muodostavat yhden osan. Maatalouskauppa panostaa viljelijäasiakkaan palveluun ajatellen 
asiakkaan kaikkia tarpeita liittyen maataloustuotantoon, ei ainoastaan teollisten rehujen ja rehuraaka-
aineiden kauppaan. Viljelijäasiakkaan kanssa ollaan entistä läheisemmässä suhteessa ratkaistaessa tuotan-
nollisia ongelmia.  
 
Kaupan teettämän asiakastutkimusten mukaan kaupan aktiivinen rooli varmistaa kilpailun rehukaupassa ja 
turvaa asiakkaan kannalta edullisimman ratkaisun löytymisen. Lisäksi kaupan maatalousmyyjät täydentävät 
omalla kaupallisella osaamisellaan ja ammattitaidolla rehuteollisuuden edustajien tiloilla tekemiä ruokinnan-
suunnitelmia. Vaikka rakennemuutoksen johdosta viljelijäasiakkaiden lukumäärä pienenee ja maatalousyrit-
tämiseen liittyvät ratkaisut pohjautuvat entistä tarkempiin laskelmiin, hakevat viljelijäasiakkaat kaupan suun-
nalta ammattitaitoista ja luotettavaa jokapäiväistä kumppania. Maatalouskaupan rooli tullee myös olemaan 
voimakkaampi raaka-aineiden hankinnassa ja tarjonnassa viljelijäasiakkaalle. Raaka-aineiden hankintaan ja 
turvallisuuteen liittyville riskeille halutaan saada varmuutta ja kauppa katsoo, että se pystyy oman hankinta-
kanavansa kautta tuomaan selkeän lisäarvon viljelijäasiakkaan palveluun 
 
Logistiikka keskittyy muutamalle isolle toimijalle ja monissa tapauksissa siitä luovutaan kilpailutekijänä yri-
tysten välillä eli sama operaattori voi hoitaa usean eri kilpailevan yrityksen tuotteita. Kilpailutekijöinä ovat 
kuljetusten hinta ja toimitusaika hygienian ja jäljitettävyyden minimilaatuvaatimukset täyttäen.   
  
5.6 Rehulainsäädäntö  
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Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan valkoisen kirjan myötä komissio on siirtynyt käyttämään direktiivien 
sijasta asetusmuotoa yhä yleisemmin. Tästä johtuen EY-lainsäädännön kansallisen toimeenpanon sijasta 
tarvitaan keskeisistä EY-asetuksista selkeätä ohjeistusta elinkeinolle ja valvonta- ja tarkastusviranomaisille. 
Myös tiedotuksen tarve lisääntyy. Rehulainsäädännön pitkän yksityiskohtaisen kehityksen jälkeen myös 
lainsäädännön yksinkertaistamisprosessi (simpilifikaatio) tai kodifikaatio voivat tulla kyseeseen. 
 
Uudet rehuasetukset koskevat lisääntyvässä määrin maatilojen toimintaa ja valvontaa teollisten rehutoimi-
joiden valvonnan ohella. Lisäksi yhteisön maatalouspolitiikan uudistus kiinnittää rehujen laadun ja turvalli-
suuden maatalouden suorien tukien ehdoiksi ns. täydentävien ehtojen kautta. 
     
Valkoiseen kirjaan sisältyvän lainsäädäntöohjelman valmistelu jatkunee vielä lähivuosina EU:ssa. Harmo-
nisoimattomia alueita ovat vielä rehuvalmistuksen hygienia, rehujen mikrobiologiset kriteerit, nurmirehun 
säilöntäaineiden hyväksyntä osittain sekä rehujen valkuais- ja energia-arvot.  
 
Asetus rehuhygieniasta 
 
Lainsäädäntöohjelman merkittävin hanke on asetus rehuhygieniasta, jolla pyritään varmistamaan koko re-
huketjun toimintaprosessien laatu ja turvallisuus asettamalla HACCP -vaatimukset rehuvalmistajille maatilo-
ja lukuun ottamatta. Painopisteenä on rehun raaka-aineiden alkuperän, jäljitettävyyden ja laadun varmistus. 
Samalla pyritään edistämään hyvien tuotanto-ohjeistojen kehittämistä ja laatimista. Kasviperäisille rehuille ja 
rehuseoksille voidaan asetuksen mukaisesti asettaa mikrobiologisia kriteerejä. Asetusta sovelletaan vuodes-
ta 2006 alkaen. 
 
Asetus rehujen ja elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta 
 
Rehuvalvontaa kehitetään ja harmonisoidaan edelleen yhteisössä rehu- ja elintarvikevalvonta-asetuksella. 
Asetuksen keskeiset tavoitteet koskevat valvonnan laatua ja suunnitelmallisuutta, laboratorioiden pätevyys-
vaatimuksia, FVO:n jäsenvaltioiden valvonnan auditoinnin kehittämistä sekä kolmansien maiden valvonnan 
tehostamista. EFSA:n toiminnan kehittyessä myös rehujen haitallisten aineiden riskinarvioinnin odotetaan 
edistyvän, ja asetettuja raja-arvoja tullaan tarkistamaan ja/tai asettamaan uusia. Sama koskenee kiellettyjen 
aineiden luetteloa. Asetusta sovelletaan pääsääntöisesti 1.1.2006 alkaen.  
 
Asetus eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 
 
Uuden rehun lisäaineasetuksen ja hyväksyntämenettelyn myötä odotetaan rehun lisäaineiden riskinarvioinnin 
ja hyväksyntämenettelyn tehostuvan. Vuoteen 2006 mennessä lopetetaan antibioottisten kasvunedistäjien 
käyttö. Vuoteen 2012 mennessä pyritään kokkidiostaattien käyttö rehun lisäaineina vähitellen lopettamaan. 
Uusi asetus tuo myös muutoksia kansallisen nurmirehun säilöntäaineiden hyväksyntään. Lisäaineasetusta on 
sovellettava 18.10.2004 alkaen. 
 
Rehuaine- ja rehuseosasetus 
 
EU:n rehu- ja elintarviketurvallisuuskriisien jälkeen painopiste on ollut rehujen turvallisuuden kehittämisessä. 
On odotettavissa, että kehitys suuntautuu tulevaisuudessa myös rehujen laatuun ja standardisointiin. Komis-
siossa onkin valmisteilla rehuseos- ja rehuainedirektiivin muutokset. Muutamat jäsenvaltiot ovat esittäneet 
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ns. positiiviluettelon laatimista rehuista. EU:ssa on aikoinaan myös yritetty harmonisoida rehujen valkuais- ja 
energia-arvoja. 
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Torjunta-aineiden jäämiä koskeva asetus 
 
EU:ssa ollaan sovittamassa yhteen direktiivejä koskien elintarvikkeiden ja rehujen torjunta-ainejäämiä. Ase-
tuksella annetaan säännöt siitä, miten komitologiamenettelyllä asetetaan torjunta-aineita koskevat jäämärajat 
elintarvikkeille ja rehuille. Rehulainsäädäntötyössä jatkuu myös ns. haitallisten aineiden direktiiviin uudistus, 
jossa niin ikään säädellään torjunta-ainejäämistä tiettyjen rehuraaka-aineiden ja rehujen osalta. 
 
TSE -tautien leviämisen vastustaminen 
 
TSE -tautien leviämisen vastustamiseen koskevin säännösten toimeenpanoa on valvottu FVO;n toimesta. 
Lisäksi sivutuoteasetukseen on koottu lihaluujauhon valmistukseen ja valvontaan liittyvä toimenpiteet, kuten 
myös lajinsisäinen syöttökielto. Lihaluujauhon analyysimenetelmiä on kehitetty. Näiden toimenpiteiden poh-
jalta komissio tullee esittämään väljennyksiä säännöksiin mm. lihaluujauhon käytöstä yksimahaisille sekä 
mahdollisesti kalajauhon käytöstä märehtijöille. 
 
Kansainvälinen toiminta  
 
Myös kansainvälisesti on rehustandardien kehitystyö käynnistynyt. FAO/WHOn Codex Alimentarius ko-
mission ad hoc -työryhmän valmistelema Hyvä eläinten ruokintakäytäntö on valmistumassa. Standardi kat-
taa teollisen ja maatilojen rehunvalmistuksen sekä eläinten ruokinnan. EU:n jäsenvaltiot ovat toivoneet jat-
koa aloitetulle työlle mm. rehujen haitallisten aineiden määrittelyn, kiellettyjen ainesten sekä HACCP -
järjestelmän kehittämisen osalta.  
 
5.7 Rehujen valvonta  
 
5.7.1 Virallinen valvonta 
 
Valvontajärjestelmä 
 
Rehujen valvontajärjestelmän tulevaan rakenteeseen vaikuttaa oleellisesti se, miten uusi Viikkiin perustetta-
va valvontaorganisaatio, jossa KTTK:n, EELA:n ja EVI:n toiminnot yhdistetään, organisoidaan. Valvonta-
toimen organisoinnissa tulisi ottaa huomioon valvonnan laadun ja palveluiden säilyttäminen sekä kustannus-
tehokkuus. 
 
Uuteen valvontaorganisaatioon on tarkoitus pystyttää läpi eri osastojen ja yksiköiden meneviä prosesseja. 
Näitä voisivat olla biologisten ja kemiallisten riskien valvonta ja seuranta pellolta pöytään. Tällöin alkutuo-
tannon (esim. lannoitteet, vilja, rehut) ja elintarvikkeiden valvonta sekä laboratorioanalytiikka voisivat tii-
viimmässä yhteistyössä kehittää valvonta- ja seurantaohjelmia tarvittavine analyyseineen (esim. haitallisille 
aineille) koko elintarvikeketjussa. Ohjelmat tuottaisivat tietoa tutkimusta ja tieteellistä riskinarviointia varten. 
     
Keskusteluissa on tuotu esiin mahdollisuus rehunäytteiden analysoinnin hajauttamisesta aluelaboratorioihin. 
Vaarana olisi, että suoritteiden tuottamisen nopeus, nopea reagointi muutoksiin, keskitetty tiedonsaanti ja 
hyvä asiakaspalvelu, heikkenisivät. Samoja ongelmia voisi syntyä virallisten valvonta-analyysien kilpailutta-
misesta akreditoitujen laboratorioiden kesken, vaikka kustannussäästöä saataisiinkin. Vaihtoehtoja punnit-
taessa on pidettävä huoli, että valintakriteereinä säilyvät taloudellisten näkökohtien lisäksi asiantuntijoiden 
joustava käyttö, monipuolinen asiakaspalvelu ja nopea ja keskitetty tiedonsiirto.  
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Virallisen valvonnan resurssit ovat jo pitkään olleet alimitoitettuja johtuen EU -lainsäädännön ja sen muka-
naan tuoman valvonnan vaatimusten jatkuvasta lisääntymisestä. Uuden lainsäädännön kehittämiseen osallis-
tuminen ja uudet toimeenpanotehtävät vaativat aina suunnittelua ja kehittämistä, jolle tulee varata riittävästi 
aikaa. Priorisoinnin merkitys kasvaa jatkossa. Riskinarviontimenetelmien käyttäminen on entistä tärkeämpi 
työkalu rehuvalvonnassa. Resurssien puute ei saisi estää hyvän yhteistyön jatkumista sidosryhmien välillä, 
koska käytännön vaikutusten arvioiminen asiakkaiden kanssa on oleellisen tärkeää. 
 
Virallisen valvonnan toiminnan laatu 
 
EU kohdistaa jäsenmaihin säännöllisesti tarkastuksia, joissa tarkastetaan ja seurataan lainsäädännön käy-
tännön toteutumista jäsenmaassa. Valvonnan on oltava säännöllistä, puolueetonta ja perustuttava riskinarvi-
ointiin ja dokumentoituihin toimintatapoihin.  
 
EU:n valvonta-asetus edellyttää, että viralliset valvonta-analyysit tehdään EN ISO/IEC 17025-standardin 
mukaisesti akkreditoiduissa laboratorioissa ja että valvontatoimintoja, kuten näytteenottoa, auditoidaan.  
 
Toiminnanharjoittajien omavalvonnan valvonta 
 
EY:n yleisen elintarvikeasetuksen mukaan yrityksillä on jatkossakin ensisijainen vastuu tuotteidensa laadus-
ta. Tulevaisuudessa erityisesti EU:n rehuhygieniaa koskevan asetuksen myötä omavalvonnan merkitys 
Suomessa edelleen kasvaa. Viranomaiset valvovat edelleen yritysten omavalvontajärjestelmiä ja seuraavat 
säännöllisesti omavalvonnan tuloksia. Olisi huolehdittava siitä, että myös omavalvontanäyteanalyysit tehdään 
pätevässä laboratoriossa. Pätevyyden kriteerit olisi hyvä luoda (esim. laatujärjestelmävaatimus). Tuoteval-
vonta perustuu riskinarviointia suorittavan osapuolen tuloksiin ja erityisesti valvotaan rehujen turvallisuutta ja 
jäljitettävyyttä, jossa apuna ovat elinkeinonharjoittajien dokumenttien lisäksi viranomaisten rekistereissä 
olevat tiedot. Virallisen valvonnan tiheys on edelleen suhteessa rehualan toimijoiden jo tekemien omien tar-
kastusten määrään.  
 
Valvonnan uudet osa-alueet 
 
Maatalouspolitiikan uudistuksen myötä maatiloilla aletaan suorittaa nykyistä mittavampaa rehuvalvontaa 
vuodesta 2006 alkaen. Ns. täydentäviin ehtoihin on liitetty se substanssilainsäädäntö, jonka rikkominen 
johtaa suorien tukien vähentämiseen. Rehujen osalta tukien saannin edellytyksenä on rehujen turvallisuutta 
koskevan lainsäädännön (mm. TSE-, hygienia-, rehun lisäaineita ja haitallisia aineita koskeva) noudattami-
nen tilalla.  
 
EU:ssa valmisteilla oleva rehuhygienia-asetus tulee korvaamaan kansallisen säädöksen rehujen hygieniasta. 
Virallisena valvontana tehtävät tarkastukset kasviperäisistä rehuraaka-aineista tehdään riskien arvioinnin 
perusteella. Riskien arviointiin on hyvät edellytykset, koska Suomeen sekä sisämarkkinoilta että kolmansis-
ta maista tuotavien rehujen tuonnissa noudatetaan edelleen velvollisuutta tuojan ennakkoilmoituksen tekemi-
sestä tuotavaksi aiotuista rehueristä. Pääosin yritysten omavalvonta huolehtii raaka-aineiden salmonellatar-
kastuksista. Maatilavalvonta tulee lisääntymään ja maatiloille kohdistuu uusia vaatimuksia rehujen säilytyk-
sen ja tietojen dokumentoinnin osalta. Tämä korostaa maatiloille suunnattavan ohjeistuksen ja neuvonnan 
tarvetta. 
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Muuntogeenisiä rehuja koskeva valvonta toteutetaan lähivuosina asiakirjavalvontana, erityisesti merkintä-
määräysten noudattamisen osalta, sekä jossain määrin analysoimalla näytteitä. Tältä osin tärkeä valvonta-
kohde tulee olemaan luomurehujen vapaus muuntogeenisestä aineksesta.  
 
Hyvin perusteltu riskien kartoitus ja niiden arviointi tulee olemaan perustana valvontasuunnitelmien laadin-
nalle. Tarvittaessa voidaan asettaa tutkimusprojekteja riskien arvioimiseksi, jos niistä ei ole ennestään riittä-
västi tietoa. 
 
Virallisen valvonnan kustannukset 
 
Virallista valvontaa koskevassa EY-asetuksessa todetaan, että jäsenvaltioiden on huolehdittava riittävistä 
resursseista virallista valvontaa varten. Jäsenvaltiot voivat periä maksuja valvonnasta aiheutuvien kustannus-
ten kattamiseksi ottaen huomioon maksujen laskemisesta annetut perusteet. Kolmasmaatuontia koskeva 
valvonta on kokonaan maksullista. Tuotteisiin, jotka eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia, kohdistettu lisä-
valvonta on määrätty maksulliseksi.  
 
Vaikka valvonnan perimiin maksuihin kohdistuu korotuspaineita kustannusvastaavuuden kehittämiseksi, 
koko elintarviketuotantoketjun turvallisuuden kannalta olisi tärkeää säilyttää esimerkiksi kalliiden rehujen 
haitallisten aineiden valvonnan maksuttomuus. EU:n valvontaohjelmien tavoitteet painottuvat tulevaisuudes-
sakin yhä enemmän haitallisten aineiden valvontaan.  
 
Virallisten analyysimenetelmien kehittäminen 
 
EU:n vertailulaboratorioiden pariksi on jäsenmaiden nimettävä yksi tai useampi kansallinen vertailulaborato-
rio, joka validoi virallisia menetelmiä, vastaa vertailumateriaalien saatavuudesta, järjestää vertailutestejä ja 
kouluttaa virallisten valvontalaboratorioiden henkilöstöä. Tämä on ollut perinteisesti KTTK:n laboratorion 
tehtäväaluetta EU:n virallisten analyysimenetelmien kehittämisen osalta ja toimintaa voidaan laajentaa luon-
tevasti myös muihin vertailulaboratorioille asetettuihin tehtäviin. 
 
Rehuvalvonnassa kehitetään valvontajärjestelmiä ja valvonnan laadunvarmistusta. Lisäksi kehitetään säh-
köistä asiointia ja otetaan käyttöön sähköisiä hallinnon työmenetelmiä. 
 
Valvontakustannusten kohtuullistamiseksi otetaan tarpeen mukaan käyttöön seulontamenetelmiä (esimer-
kiksi GMO -analyysit). EU:n virallisten menetelmien kehittämiseen osallistutaan CEMA:ssa ja tarvittavat 
uudet menetelmät otetaan käyttöön. Mikroskopointianalytiikkaa kehitetään edelleen kvantitatiivisella tasolla. 

5.7.2 Vapaaehtoinen toiminta valvonnan apuna 
 
Kun uutta rehun lisäaineasetusta aletaan soveltaa syksyllä 2004, lisäaineiden hyväksyntä harmonisoituu 
EU:ssa. Kansallista lisäaineiden arviointia ja nurmirehun säilöntäaineiden testausta on edelleen syytä jatkaa 
vapaaehtoisella järjestelmällä.  
 
Eläintautien torjuntayhdistyksen vapaaehtoisen toiminnan merkitys rehu- ja elintarvikeketjun hygienian tur-
vaajana tulevaisuudessa tulee korostumaan, koska esim. kaikkien salmonellan serotyyppien nollatoleranssin 
kirjaaminen EU:n lainsäädäntöön voi olla hyvin vaikeaa.  
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5.8 Neuvonta 
 
Tilakoon kasvu muuttaa asiakkaiden neuvonnalle asettamia vaatimuksia. Tilakokonaisuuden huomioon ot-
taminen kaikessa neuvonnassa tulee entistä tärkeämmäksi. Rehuntuotannon ja ruokinnansuunnittelun merki-
tys lisääntyy, koska rehut muodostavat huomattavan osan kotieläintilan kustannuksista. Yksittäisen neuvo-
jan rooli tiedon jakajana vähenee, kun viljelijöiden ammatillinen osaaminen ja tiedon saatavuus lisääntyvät. 
Sen sijaan neuvojan rooli tilan asiat tuntevana valmentajana sekä kyky soveltaa ja tarvittaessa etsiä tietoa 
tilakohtaisia tuloksia tarkasteltaessa ja suunnitelmia laadittaessa korostuu.  
 

 Neuvonnan (ProAgrian) rooli tutkimustiedon kansantajuistajana ja elinkeinon kehittymisen kannalta 
oleellisten tutkimusaiheiden välittäjänä näyttäisi myös korostuvan.  Ruokinnan suunnitteluun kehitetään tek-
nisiä apuvälineitä, joista lähitulevaisuuden näkyvänä tuloksena voidaan mainita kotieläintutkimuksen poh-
joismaisena yhteistyönä lypsylehmille tekemä dynaamiseen rehuarvojärjestelmään perustuva simulaatiomalli 
Karoline. Rehuntuotantopuolella kehitetään mm. erilaisia langattomaan tekniikkaan perustuvia tiedotus- ja 
kirjausjärjestelmiä.  
 
ProAgria -osapuolet toimivat yhdessä rehujen tuotannon ja sitä tukevien analysointijärjestelmien kehittämiseksi. 
Yhteistyön keskeinen tavoite on suomalaiseen rehuntuotantoon perustuva kotieläintuotanto, jossa tärkeänä alu-
eena nousee esiin suomalaisten rehujen oikea täydentäminen taloudelliset, ympäristölliset ja eettiset näkökohdat 
huomioiden. ProAgria -yhtymässä mukana olevat organisaatiot lisäävät yhteistyötä alan suomalaisen ja kansain-
välisen tutkimuksen kanssa. Keskeisenä tavoitteena on parantaa eläintuotannon tehokkuutta arvioimalla aikai-
sempaa paremmin esimerkiksi rehujen yhdysvaikutuksia ruokinnassa. Tämä saattaa antaa käyttöön uudenlaisia 
ruokintamalleja. Lisäksi ProAgrian seurantaa kotoisten rehujen ja ruokinnan taloudellisia kustannuksista sekä 
ostorehujen hinnoista on tarkoitus laajentaa ja kehittää.   
 
ProAgrian lisäksi neuvontaa antavat erikoisneuvontajärjestöt ja rehuteollisuusyritykset, jotka harjoittavat aktiivi-
sesti omaa soveltavaa kehitystyötä ja ovat osaltaan myös verkottuneet alaan liittyvään julkiseen tutkimukseen 
sekä neuvontaan. Myös tutkimuslaitosten tutkijat käyvät säännöllisesti erilaisissa viljelijätilaisuuksissa pitämässä 
esitelmiä ajankohtaisista aiheista. EU:n jäsenmaiden tulee 1.1.2007 mennessä perustaa maatilojen neuvontajär-
jestelmä, jossa viljelijöille annetaan maatalousmaata ja tilanhoitoa koskevia neuvoja. Neuvontajärjestelmän pe-
rustamisen tarkoituksena on auttaa viljelijöitä korkealaatuisen maataloustuotannon vaatimusten täyttämisessä. 
Neuvontajärjestelmän tulisi lisätä viljelijöiden tietämystä mm. ympäristöä, elintarvikkeiden turvallisuutta, eläinten 
hyvinvointia ja terveyttä koskevista maatilan toiminnoista. Järjestelmään liittyminen on viljelijöille aluksi vapaaeh-
toista. Vuoden 2010 loppuun mennessä komissio antaa järjestelmän toiminnasta kertomuksen ja tässä yhtey-
dessä on mahdollista päättää järjestelmän tekemisestä pakolliseksi. 
 
5.9 Rehu- ja eläinravitsemustutkimus 
 
Eläintutkimuksen taso ja painopisteet ovat sidoksissa kotimaisen kotieläintuotannon sektoreiden kehitykseen. 
Samat epävarmuustekijät mm. WTO -neuvottelut, EU:n laajentuminen ja maatalouspolitiikan uudistus, kohdis-
tuvat välillisesti myös tutkimukseen. Jonkun kotieläinsektorin supistuminen ja kuihtuminen voi johtaa tutkimuksen 
loppumiseen.  
 
Rehu- ja eläinravitsemustutkimuksen näköpiirissä ei ole suuria muutoksia seuraavien vuosien aikana. Suuri haas-
te on uusien tutkijoiden rekrytointi eläkkeelle siirtyneiden tilalle. MTT:n ja HY:n yhteistyötä voidaan tehostaa 
yhteisillä tutkimushankkeilla sekä opinnäytetöiden tekemisessä ja ohjauksessa. Tutkimuksesta kiinnostuneita 
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opiskelijoita tulisi saada mukaan tutkimusryhmiin jo opintojen loppuvaiheessa. Tutkimusryhmässä he voisivat 
jatkaa suoraa perustutkinnosta jatko-opintoihin. Myös kansainvälistä tutkijavaihtoa tulee tehostaa osana jatko-
opintoja. Tulevaisuudessa tutkijoita joudutaan ehkä rekrytoimaan myös ulkomailta.  
 
KTTK:n siirtyminen Viikkiin mahdollistaa tiiviin yhteistyön toteuttamisen HY:n eri yksiköiden kanssa.  Tämä 
luon hyvän pohjan tutkimusmenetelmien kehitykselle, mm. molekyylibiologian, tuoteturvallisuuden ja riskienhal-
linnan osalta. Samoin yliopisto pystyy tarjoamaan erinomaiset koulutusmahdollisuudet alan toimijoiden kesken.  
 
Kokonaiseläinresurssit tulevat supistumaan, koska navetoita suljetaan ja toimintoja yhdistellään sekä MTT:ssä 
että HY:ssa. Eläinresurssien käyttöä voidaan kuitenkin tehostaa tutkimuksen määrän tai laadun siitä suuremmin 
kärsimättä. Vanhaa tutkimusdataa voidaan myös uudelleenkäyttää mallinnuksen avulla. 
 
Budjettirahoituksen kehitystä on erittäin vaikea ennustaa. Todennäköistä on budjettirahoituksen tason pysymi-
nen samana tai lievä supistuminen. Tutkimusyksiköille saatetaan tulevaisuudessa vyöryttää uusia lisäkustannuksia 
esim. vuokria ja investointimenoja. Budjetin ulkopuolista rahoitusta on toistaiseksi riittänyt varsin hyvin rehutut-
kimuksiin. Kotimaisen rahoituksen taso riippuu koko elintarvikesektorin kehityksestä. Kansainvälinen kilpailu 
tulee EU:n laajentumisen johdosta jonkin verran kiristymään. Riski tutkimuksen siirtymisestä ulkomaille on varsin 
pieni, koska suomalaisen tutkimuksen taso ja hintakilpailukyky ovat hyviä. 
 
Eurooppalaista sekä Pohjoismaista verkottumista ja yhteistyötä täytyy tehostaa, jotta EU:n tutkimusrahoituksen 
tasoa pystytään nostamaan. EU -rahoituksessa on käyttämätöntä potentiaalia, jonka avulla ulkopuolisen rahoi-
tuksen tasoa voidaan ehkä jonkin verran nostaa. 
 
Tutkimuksen kohdentaminen 
  
Rehututkimuksen tavoitteena on myös tulevaisuudessa suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukyvyn edistäminen. 
Rehualan, elintarviketalouden ja yhteiskunnan kannalta olennaisinta on tutkimustoiminnasta saatava hyöty. Rehut 
ovat suurin yksittäinen kustannuserä eläintuotannossa ja tutkimuksen avulla pyritään löytämään keinoja ruokin-
takustannusten alentamiseksi. Rehu- ja ruokintastrategiatutkimushankkeet linkittyvät tulevaisuudessa yhä lähei-
semmin taloustutkimukseen. Myös eläinten hyvinvoinnin ja terveyden huomioiminen ovat tärkeitä osa-alueita 
kaikessa ruokintatutkimuksessa.  
 
Rehujen ravintoarvon määrittäminen, rehukemia ja rehujen säilöntä tulevat olemaan edelleenkin keskeisiä ravit-
semustutkimuksessa. Rehujen ravintoarvon määrittämisessä eläinkokeita korvataan lisääntyvissä määrin in vitro 
-tekniikoilla.  
  
Kun dynaamiseen mallintamiseen perustuvat eläinmallit lähitulevaisuudessa tulevat neuvonnan käyttöön, välittyy 
uusinta tutkimustietoa epäsuorasti neuvonnan ja kotieläintilojen käyttöön entistä tehokkaammin.  
 
Kuluttajien huoli ruokaturvallisuudesta sekä eläinten hyvinvoinnista heijastuu tutkimuksen painotuksiin tulevai-
suudessa. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden laadun ja koostumuksen vaikutus ihmisten terveyteen tulee pai-
nottumaan tulevaisuudessa. Siipikarjan rehujen kokkidiostaattien käytöstä luopuminen vaatii intensiivistä ja in-
tegroitua tutkimusta. Eläinten hyvinvointi täytyy huomioida tärkeänä osa-alueena kaikessa ruokintatutkimukses-
sa ja eläintuotteiden hyvä eettinen laatu voi olla tulevaisuudessa jopa myyntiargumentti. Rehuhygieniatutkimus on 
tärkeä osa elintarvikeketjun turvallisuutta. Mahdollisuudet sen suorittamiseen Suomessa tulee selvittää.   
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Nurmen kasvusta, eläinten fysiologiasta, sikojen painon kehityksestä ja tuotantoa selittävistä tekijöistä lähtien 
voidaan rakentaa tuotantoa kuvaavia malleja. Systeemianalyysin avulla voidaan kokonaisvaltaisesti maksimoida 
tuotantoketjun tehoa. Mallit ovat erinomainen työkalu tuotannonohjausta palvelevien asiantuntijajärjestelmien 
kehittämiseen. Kenttäaineiston ja tutkimusdatan hyväksikäyttö (terveys, elinaika-, kestävyys-, hedelmällisyys, -
tuotanto, rehu/ruokinta-, ympäristö-, maaperä-, lannoitus- ym. tietoaineisto) on luonut uuden tutkimuskentän. 
Datan kohdennettu ja laaja-alainen analysointi auttaa paljastamaan ja ratkaisemaan tuotantoketjun ongelmakoh-
tia, tutkimustarpeita ja sitä kautta pitämään ketjun eri osien rutiinit ajan tasalla. Suomessa kenttäaineisto on run-
sas kansallinen vara, jolle maailmalla löytyy harvoja vertailukohtia.   
 
Tuotannon mallintamisessa ovat mukana rehuntuotanto, eläintuotannon komponentit ja elintarviketeollisuus koko 
tuotantoketjun kattavana kokonaisuutena, mikä nostaa pinnalle kysymyksiä biologisen tutkimuksen ohella myös 
teknologisesta ja taloudellisesta tutkimuksesta. Teknologisiin tutkimuksiin sisältyy rehujen korjuu-, säilöntä ja 
varastointikokeet, viljelykäytön, esim. lannan käytön ja levityksen tekniikka sekä rakennus- ja hoitoympäristö-
jen vertaaminen. Teknologinen tutkimus on entistä tärkeämpää, kun tuotantoyksiköt laajenevat suuremmiksi ja 
samalla otetaan käyttöön täysin uutta tekniikkaa, kuten automaattista lypsyä. Biologisen tutkimuksen ja talous-
tutkimuksen yhteen nivomisella voidaan syöttää eläin- tai tilakohtaisiin talousmalleihin oletusarvojen sijasta rehu-
jen korjuu- ja eläinten ruokinta- sekä kasvatuskokeista mitattuja lukuarvoja. Tutkimuksessa voidaan käyttää 
olemassaolevaa tietomäärää ja tiivistää puuttuvia kohtia kohdennetuilla hankkeilla. 
 
Tutkimuksen painotuksissa tullaan huomioimaan kotieläintuotannon ympäristöpäästöjen minimointi. Siihen pyri-
tään tuotannon biologista tehokkuutta parantamalla. Rehututkimuksessa tavoitellaan kokonaisuuden hallintaa. 
Yhteistyötä kasvinviljely- ja teknologiatutkimuksen kanssa pyritään syventämään.  

6. STRATEGIAN VISIO, TAVOITTEET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
6.1 Visio rehusektorin tilanteesta vuonna 2010 
 
 
Turvalliset ja korkealaatuiset sekä tuotantovaikutuksiltaan kilpailukykyiset rehut ovat kansallisen eläin- ja 
elintarviketuotannon vahvuus. 
 
  
 
Työryhmä katsoi olevan tärkeää säilyttää hyvä kansallinen rehujen laatu- ja turvallisuustaso sekä parantaa 
rehujen kilpailukykyä. Rehutalouden laatutyötä tulisi tehdä entistä järjestelmällisemmin ja määrätietoisem-
min. Rehu- ja elintarvikeketjun tulee yhteistyössä kehittää ja tehostaa edelleen toimintaansa sekä hyödyntää 
korkeaa laatua ja näin vahvistaa koko eläinperäisen elintarvikeketjun kilpailukykyä.  
 
6.2 Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset 
 
Vision saavuttamiseksi työryhmä päätyi asettamaan seuraavat tavoitteet ja esittämään seuraavat toimenpi-
teet.  Myös tulevaisuudessa suomalaisen elintarviketuotannon vahvuus tulee olemaan rehujen korkea laatu 
ja turvallisuus sekä riittävä määrällinen tuotanto. Samalla tulee huolehtia rehuketjun kilpailukyvystä. Rehuta-
louden kaikki osapuolet ovat sitoutuneet Suomen elintarvikelaatustrategian tavoitteisiin.  
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1. Strateginen linjaus: Turvalliset ja korkealaatuiset sekä tuotantovaikutuksiltaan kilpailukykyi-

set rehut edistävät eläintuotantoa ja tukevat sen kannattavuutta sekä varmistavat elintarvi-
keketjun laatua ja turvallisuutta.  

 
Tavoite 1.1  Turvataan kotimaisten rehun rehuraaka-aineiden tuotannon edellytykset,  
 erityisesti rehuviljan, valkuaiskasvien ja nurmirehun tuotanto sekä varmistetaan 
 häiriötön rehuhuolto myös poikkeustilanteissa. 
 
Tausta  
 
Suomen rehuteollisuus, eläintuotanto ja elintarviketeollisuus pohjautuvat kotimaisten rehun raaka-aineiden 
käyttöön. EU:n ja Suomen tukipoliittisilla toimenpiteillä on ratkaiseva vaikutus kasvinviljelyyn Suomessa. 
Toimenpiteet tulisi valita niin, että niillä turvataan mm. rehuviljan, valkuais- ja nurmikasvien tuotantoa sekä 
huolehditaan riittävästä huoltovarmuudesta. 
 
Tilojen rakennekehityksen myötä yksittäisten tilojen riippuvuus häiriöttömistä rehutoimituksista korostuu. 
Osa maatiloista toimii nykyään päivittäisen tai viikoittaisen rehutoimituksen varassa. Häiriöitä saattaa aiheu-
tua esim. lakkotilanteista tehtaissa tai kuljetuksissa taikka mahdollisesta esimerkiksi salmonellan esiintymi-
sestä rehutehtaissa.       
 
Toimenpiteet 
 

- Kansallista ja EU:n tukipolitiikkaa uudistettaessa/muutettaessa turvataan riittävän kannustimen säi-
lyttäminen erityisesti valkuais- ja nurmikasvien, mutta myös rehuviljojen tuotantoon. 

 
- Päivitetään huoltovarmuutta koskevat toimenpiteet tärkeimpien rehun raaka-aineiden osalta. 

 
- Kehitetään rehutehtaiden edellytyksiä häiriöttömälle rehuhuollolle myös poikkeustilanteissa, kuten 

esimerkiksi lakon aikana. 
 
Toteuttajatahot 
 
MMM/ MAO, MMM/ ELO 
 
Tavoite 1.2 Kotimaiset rehut ovat kilpailukyisiä. 
 
Tausta 
 
Ruokintakustannukset ovat Suomessa korkeammat kuin muissa EU-maissa. Rehujen hintaa nostavat luon-
nonolosuhdetekijät sekä rehujen laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet. Pysyvä luonnonhaitta on pyritty 
korvaamaan maataloustuilla. 
 
Kotoisten rehujen kustannuksia lisää erityisesti lyhyt kasvu- ja laidunkausi. Ilmasto-olosuhteet, pienet pelto-
lohkot ja pitkät etäisyydet niiden välillä kasvattavat suomalaistilojen kone-, rakennus- ja erityisesti työkus-



 

 

66 

tannuksia kilpailijamaihin verrattuna. Kotieläintilat ovat myös tyypillisesti kilpailijamaita pienempiä. Tuotan-
to-olosuhteet asettavat siis monenlaisia rajoituksia tuotannon tehostamiselle.   
 
Teollisten rehujen hintaa nostavia tekijöitä ovat tuonti-raaka-aineiden ostohintaerot, kuljetuskustannukset 
Euroopan tuontisatamista, raaka-aineiden hygieniaan liittyvä hallintajärjestelmä, logistiikkakustannukset 
Suomessa ja muuntogeenisistä organismeista vapaiden raaka-aineiden korkeampi hintaa muuntogeenistä 
ainesta sisältäviin raaka-aineisiin verrattuna. Suomessa on lisäksi rajalliset mahdollisuudet viljellä viljakasve-
ja, joiden energiapitoisuus on korkea. 
 
Kotoisten rehujen tuotantokustannuslaskelmia tehdään neuvontajärjestön toimesta. Talousseurannassa 
maatilojen välillä on suuria eroja rehujen tuotantokustannuksissa. Myös naudoille käytettävien ostorehujen 
tilahintoja voidaan seurata neuvontajärjestön maidontuotannon tuloslaskelmiin sisältyvien hintojen avulla.    
 
Rehutalouden tekemä laatutyö on luonut pohjaa yritysten ja koko eläinperäisen elintarvikeketjun kilpailuky-
vylle ja kannattavalle toiminnalle. Laatukäsitteeseen on sisällytetty myös toiminnan laatu ja hyvien toiminta-
tapojen kautta saavutettu tuotteiden hyvä laatu.    
     
Toimenpiteet 
 

- Rehutalouden laatutyötä tehdään entistä järjestelmällisemmin ja määrätietoisemmin, jotta sen 
avulla luotua pohjaa yritysten ja koko eläinperäisen elintarvikeketjun kilpailukyvylle ja kannatta-
valle toiminnalle voidaan entisestään vahvistaa kiristyvässä kilpailutilanteessa. 

 
- Maatiloilla tuotettujen rehujen kustannusten alentamiseksi selvitetään talousseurannan perusteel-

la tehokkaimpien tilojen parhaat käytännöt ja levitetään ne neuvonnan avulla kaikille tiloille. 
 

- Maatilojen ulkopuolella hankittujen rehujen logistisen ketjun kustannukset arvioidaan ja rehu-
ketjun yhteistä toimintaa tehostetaan. 

 
- Laajennetaan hintaseurantajärjestelmä kattamaan myös sikojen ja siipikarjan rehut ja paranne-

taan järjestelmää nautojen rehujen osalta. 
 

- Selvitetään säännöllisesti (vuosittain) sekä kotoisten että teollisten rehujen kustannusrakenne.    
 

- Julkaistaan rehujen hintaseurantajärjestelmän ja kustannusrakenneselvitysten tulokset. 
 

- Verrataan (benchmarking) suomalaista eläintuotantoa kilpailijamaihin selvittäen erityisesti rehu-
kustannusten osuutta tuotannossa. 

 
Toteuttajatahot 
 
ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, Siipikarjaliitto, ETL, MTK, MMM/ MAO, MMM/ ELO, KTTK, 
MTT, rehuteollisuus  
Tavoite 1.3  Rehujen laatu ja turvallisuus maatiloilla on osa elintarvikeketjun laatujärjestel-

mää. Tuottajien valmius ja taito käyttää turvallisia ja korkealaatuisia rehuja on 
entisestään lisääntynyt.  
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Tausta 
 
Elintarviketalouden laatustrategian puitteissa tehdyn järjestelmällisen laatukoulutuksen avulla voidaan hankkeen 
väliarvioinnin tulosten perusteella parantaa tilojen toimintaprosesseja, ja näin vaikuttaa tuotteiden laatuun ja tuo-
tantomenetelmiin sekä ihmisten että eläinten hyvinvointiin. Väliarvioinnissa todetaan myös, että tavoite saada 
kaikki tilat järjestelmällisen laatutyön piiriin ei ole realistinen ja siksi tulisi tehdä päätös laatustrategian kattavuu-
desta jatkossa. Valtiontuella rahoitetun toiminnan lisäksi elintarviketeollisuus panostaa laatusopimuksiin osana 
niiden omaa laadunhallintaa. Sopimusten yleisyys vaihtelee toimialasta riippuen. Valtaosalla eläintuotantoa har-
joittavista tiloista on sopimus. Kasvintuotantoa koskevia sopimuksia on vain noin kolmasosalla tuottajista.   
  
Tuottajien valmiuteen ja kykyyn hyödyntää turvallisia ja korkealaatuisia rehuja voidaan vaikuttaa tuottajien kou-
lutuksen ja ammattitaidon lisäksi tutkimuksen ja neuvonnan kehitystyöllä, tiedonvälityksellä ja tuella tuottajille. 
Rehuketjun ennaltaehkäisevällä omavalvonnalla, laatusopimuksilla sekä hyvällä yhteistyöllä tutkimuksen, neu-
vonnan ja valvontaviranomaisten kanssa varmistetaan ja edistetään tiloille menevien rehujen laatua ja turvalli-
suutta.  
 
Kansainvälisillä standardeilla ja EU:n lainsäädännöllä edistetään hyvän tuotannon käytännön ohjeistusten laadin-
taa. Ohjeistusten laadinta on alkamassa. Elintarviketalouden laatustrategian sihteeristön on tarkoituksena koor-
dinoida eri tuotantosuuntia koskevien ohjeiden laadintaa.     
 
Eläinten terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa tehtävällä työllä tuetaan myös osaltaan maatilojen laatutyötä, 
koska sillä panostetaan erityisesti eläinten sairauksien ennaltaehkäisyyn. 
 
Toimenpiteet 
 

- Vahvistetaan tuottajien kykyä ja valmiuksia tunnistaa turvallisten ja laadukkaiden rehujen hyödyt ko-
ko elintarvikeketjussa.   

 
- Varmistetaan, että rehutaloudessa on yhtenäinen viesti laatutyön merkityksestä sekä sisäisessä että 

ulkoisessa viestinnässä. 
 

- Lisätään tutkimuksen ja neuvonnan avulla tuottajien tietoa ja osaamista rehujen tuotantovaiku-
tuksista sekä niiden laadusta että turvallisuudesta.   

 
- Huolehditaan siitä, että elintarvikeketjun laatustrategian toteuttamiseksi laadittavat hyvän tuotan-

tokäytännön ohjeistot kattavat myös rehun tuotannon ja eläinten ruokinnan.  
 

- Huolehditaan maatilojen laatukoulutuksessa siitä, että rehuntuotantoon ja rehujen käyttöön liit-
tyvät laatu- ja turvallisuusnäkökohdat sisältyvät koulutukseen riittävällä painolla.   

 
- Panostetaan siihen, että terveydenhuoltosuunnitelmia tekevillä eläinlääkäreillä on riittävä taito ar-

vioida ruokinnallisten puutteiden vaikutus eläinten terveyteen ja tuotteiden laatuun.  
- Huolehditaan hyvästä vuorovaikutussuhteesta ja tietojen vaihdosta terveydenhuoltosuunnitelmia 

tekevien eläinlääkäreiden ja ruokinnan asiantuntijoiden välillä sekä kertyneen tiedon hyväksi 
käyttämiseksi syy-yhteyksien selvittämiseksi ruokinnan ja eläinten terveyden välillä.   
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Toteuttajatahot 
 
ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, MTK, rehu- ja elintarviketeollisuus, tuottajat, MMM/MAO/ laatustrategia, 
MMM/ ELO, KTTK, EELA, ETL, ETT, MTT, Siipikarjaliitto  
 
Tavoite 1.4  Tiloilla on käytettävissä useita ruokintavaihtoehtoja ja -teknologioita, joista tila valitsee 

olosuhteisiinsa sopivimman vaihtoehdon. Tilojen välinen yhteistyö on tehostunut. 
 
Tausta 

 

Olosuhteet maatiloilla poikkeavat paljon toisistaan mm. ilmasto- ja viljelyolosuhteiden, kuljetusetäisyyk-
sien, tuotantorakenteen ja tilan työvoiman suhteen. Ruokintateknologiat kehittyvät jatkuvasti. Yksilölliset 
ratkaisut ovat usein tarpeen. Eläinten ruokinnassa on käytettävissä useita vaihtoehtoja ja eri teknologioi-
ta, joista yksittäisen tilan tulisi voida valita olosuhteisiinsa sopivin. Maatilojen erikoistuessa ja tehostaessa 
taloudellista toimintaansa ne ulkoistavat tiettyjä toimintoja, kuten rehuviljan oston, viljan ja säilörehun 
korjuun sekä rehunsekoituksen.   

  
Toimenpiteet 
 

- Edistetään tutkimuksen, neuvonnan ja rehuteollisuuden kehitystyön avulla sellaisten ruokinta-
vaihtoehtojen ja -teknologioiden käyttöä, jotka parantavat eläintuotannon kilpailukykyä ja var-
mistavat eläintuotteiden korkean laadun ja tuotannon kannattavuuden. 

 
- Vastataan lisääntyvään tarpeeseen tuottaa räätälöityjä palveluja eläintuotantotiloille.  

 
- Tilojen välistä koneyhteistyötä edistetään valtiovallan investointituilla, neuvonnan esim. kurssi-

toiminnan ja tuottajajärjestöjen avulla. 

- Urakoitsijoiden osaamista edistetään neuvonta- ja tuottajajärjestöjen kurssitoiminnan avulla.  
 
Toteuttajatahot 
 
MTT, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, rehuteollisuus, ETT, MTK, MMM/ MAO, Siipikarjaliitto 
 
Tavoite 1.5  Teollisten rehujen tuotantoprosessien laatu ja turvallisuus ovat moitteettomia ja 
 se varmistetaan viranomaisten valvoman omavalvonnan avulla.   
 
Tausta 
 
Teollisten rehujen turvallisuus ja laatu varmistetaan valmistusprosessin ja sen kriittisten pisteiden omavalvonnalla 
rehunvalmistuksen tuotantomääristä riippumatta. Valvontaviranomainen valvoo valmistajien omavalvontaa. Jos 
rehunvalmistaja käyttää sellaisia tuotteita rehunvalmistuksessa, joihin liittyy suurempi riski, tulee omavalvontajär-
jestelmän olla viranomaisen hyväksymä EU:n lainsäädännön mukaisesti. Hakemuksesta valvontaviranomainen 
voi hyväksyä myös muun rehunvalmistajan omavalvontaohjelman. Rehuteollisuus tekee laatusopimukset raaka-
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ainetoimittajien kanssa ja omavalvonta sisältää myös rehun raaka-aineiden tutkimisen. Rehuteollisuus hankkii 
raaka-aineensa viljaliikkeiltä, maahantuojilta, elintarviketeollisuudelta ja suoraan viljelijöiltä.   
 
Suomessa rehuteollisuuden toimintatapa perustuu viranomaisten valvomaan omavalvontaan, laatusopimuksiin 
raaka-ainetoimittajien kanssa ja raaka-aineiden tutkimiseen. Toimintatapaa ei ole yhtenäistetty eikä kuvattu kir-
jallisesti lukuun ottamatta tiettyjä lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia.      
 
Toimenpiteet 
 

- Varmistetaan jatkossakin teollisten rehujen turvallisuus ja laatu valmistajien omavalvonnalla, jota 
viranomaiset valvovat, ja rehuteollisuuden laatusopimuksin raaka-ainetoimittajien kanssa. Rehun 
raaka-aineiden turvallisuus ja laatu selvitetään tutkimuksin.  

 
- Laaditaan suomalaisen teollisen rehunvalmistuksen hyvän käytännön ohjeistus. 

 
Toteuttajatahot 
 
Rehuteollisuus, KTTK, ETL 
 
Tavoite 1.6 Kehitetään turvallisia ja ympäristöystävällisiä rehuja nykyisten ja uusien kalalajien 

kasvatukseen ja turkiseläintuotantoon ja tuetaan näin kalankasvatuksen ja tur-
kiseläintuotannon mahdollisuuksia kehittyä.  

 
Tausta 
 
Suomessa on erikoistuneita eläintuotantosuuntia, kuten kalankasvatus ja turkiseläintuotanto, joilla on omat, 
eläinten ruokintaa koskevat erityiset vaatimukset. Niiden huomioiminen myös eläinten hyvinvoinnin ja lajinmu-
kaisen ruokinnan kannalta ovat tärkeitä tekijöitä. Kalankasvatuksessa korostuvat vaatimukset rehujen ympäris-
töystävällisyydestä ja niiden käytön ekologisesta kestävyydestä. Ylikalastuksen uhan välttäminen edellyttää, ettei 
kasvatusrehujen raaka-aineena käytetä liian paljon luonnon kalaa. Tästä syystä kalarehuteollisuus joutuu tulevai-
suudessa korvaamaan enenevissä määrin rehujen kalaperäisiä raaka-aineita paremmin saatavilla olevilla kasvi-
peräisillä raaka-aineilla, vaikka kalat eivät ole evolutiivisesti sopeutuneet käyttämään kasviperäisiä raaka-aineita. 
Kalankasvatukseen on myös tulossa uusia lajeja, joiden ruokintaa ei tunneta. Edellä mainittujen muutosten joh-
dosta tarvitaan panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen.  
 
Turkistaloudella on suuri merkitys sellaisten elintarviketeollisuuden sivutuotteiden taloudellisena käyttäjänä, joita 
ei voida hyödyntää elintarvikeketjussa. Sivutuotteiden käsittelyyn ja säilytykseen kohdistuu paljon vaatimuksia. 
 
Tutkimuksessa, neuvonnassa sekä rehujen tuotekehitystyössä tulisi ottaa huomioon myös kalankasvatuksen ja 
turkiseläintuotannon erityistarpeet.  Toistaiseksi Suomessa on pystytty tuottamaan rehuja näille erikoistuneille 
tuotantomuodoille, mutta mahdollisuudet rehujen tuottamiseen jatkossakin ovat täysin riippuvaisia kyseisen 
eläintuotannon tuotantomäärien kehityksestä.    
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Toimenpiteet 
 

- Tuetaan kalankasvatuksen ja turkiseläintuotannon tuotantoedellytyksiä varmistamalla erityistuo-
tannon ruokinnalliset tutkimus- ja neuvontatarpeet sekä teollisten rehujen tuotekehitys hyvällä 
yhteistyöllä eri osapuolten välillä. 

- Turkis- ja kalanrehujen tuotekehityksessä huomioidaan erityisesti eläinten lajinmukainen ruokin-
ta sekä rehujen ympäristövaikutukset.    

- Parannetaan eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyä tutkimuksen, neuvonnan ja tiedottami-
sen keinoin, mikä aiheuttaa haasteita rehukeittiöille sivutuotteiden käsittelyssä.   

Toteuttajatahot 
 
MTT, rehuteollisuus, Suomen kalankasvattajaliitto ry, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos 
 
Tavoite 1.7   Rehujen laatu ja turvallisuus on kansainvälisesti korkeatasoista ja salmonellasta 
 vapaa rehu- ja elintarvikeketju on kilpailuetu. 
 
Rehuille on asetettu lainsäädännössä laatu- ja turvallisuuskriteerejä kuten kansallisesti salmonellan nollatoleranssi 
sekä EU:ssa enimmäismäärät ja toiminta-rajat haitallisten aineiden esiintymiselle rehuissa. Haitallisten aineiden 
suhteen pyritään mahdollisimman pieniin määriin riskinarviointi ja kustannus-/hyötyanalyysi huomioon ottaen. 
Yhteisössä tullaan vuoteen 2012 mennessä asteittain luopumaan kokkidiostaattien käytöstä rehun lisäaineena 
siipikarjan rehuissa. Asiaan tulisi mahdollisimman pian varautua laajalla yhteistyöprojektilla, johon osallistuisivat 
tutkimuslaitokset, neuvonta, rehuteollisuus sekä teurastamoteollisuus.  
 
Komissiossa on valmisteilla rehuaineita ja -seoksia koskevia lainsäädäntömuutoksia. Jo aiemmissa muutoksissa 
ovat muutamat jäsenvaltiot voimakkaasti tuoneet esille halun säätää sallituista rehuaineista yhteisön tasolla (nk. 
suljettu rehujen positiivilista). Virallisen luettelon sijasta voisi harkita elinkeinon omaa toimintaa. Suomessa on 
käytössä avoin ja hyvin kattava luettelo Suomessa käytetyistä rehuaineista.  
 
Uuden EU:n rehun lisäaineasetuksen myötä kansallisesta nurmirehun säilöntäainevalmisteiden hyväksynnästä 
joudutaan luopumaan. Tehoaineet ja valmisteet arvioidaan ja hyväksytään yhteisössä. Suomalaisen tuottajan 
kannalta on erittäin tärkeää, että myös nurmirehun säilöntäainevalmisteiden tehokkuus on testattu ja varmistettu 
suomalaisissa olosuhteissa eri nurmikasveille. Säilöntäaineen tehokkuudella on suora nainen vaikutus rehun laa-
tuun ja turvallisuuteen.  
 
Rehujen salmonellavalvonnalla on suuri merkitys eläinten ja eläintuotteiden salmonellan puhtauteen. Suomessa 
säädöksissä säilytettiin vaatimus kaikkien salmonellan serotyyppien nollatoleranssista EU:n liittymisen jälkeenkin. 
ETT:n positiivilistalla olevat toiminnanharjoittajat ovat sitoutuneet vapaaehtoisiin salmonellatutkimuksiin tuonnin 
yhteydessä sekä pitämään yllä riittävää omavalvonnan tasoa paitsi valmistusprosesseissa myös kuljetuksissa ja 
varastoinnissa. Suomalaiset rehut ja eläintuotteet ovat tunnettuja hyvästä hygieenisestä tasostaan. Yhteisön lain-
säädännössä ei ole vielä säädelty rehujen hygieniavalvonnasta eikä hygieniakriteereistä. Lainsäädännön kehittä-
mistä varten tarvitaan selvityksiä rehujen salmonellavalvonnan hyödyllisyydestä. 
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Toimenpiteet 
 

- Säilytetään rehujen hyvä hygieniatilanne jatkossakin mm. ylläpitämällä elinkeinon vapaaehtoisin 
toimin rehujen salmonellan nollatoleranssi huolimatta EY-lainsäädännön mahdollisista muutok-
sista.  

 
- Jatketaan luettelon pitämistä rehunvalmistajista, jotka sitoutuvat ETT:n erityisiin varmistamiin 

toimiin salmonellan valvomiseksi.  
 

- EELAn johdolla laaditaan kustannus-/höytyanalyysit rehujen salmonellan torjunnasta.  
 

- Perustetaan työryhmä laatimaan haitallisten aineiden minimointistrategia, joka perustuu tarvitta-
essa riskien arviointiin ja kustannus-/hyötyanalyysiin. 

 
- Varaudutaan kokkidiostaattien asteittaiseen käytöstä poistamiseen rehun lisäaineena 2012 

mennessä aloittamalla laaja-alainen tutkimusprojekti. 
 

- Suomalainen rehuteollisuus edistää EU:lle tehtävän vapaaehtoisen rehujen positiiviluettelon te-
kemisen aloittamista ja osallistuu sen tekemiseen. 

 
- Jatketaan vapaaehtoiselta pohjalta kansallista nurmikasvien säilöntäainevalmisteiden hyväksyn-

tämenettelyä.  
  

Toteuttajatahot 
 
Rehuteollisuus, tuottajat, KTTK, ETT, EELA, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, MTT, ETL, FEFAC, Siipi-
karjaliitto, rehukauppa 
 
Tavoite 1.8  Rehuvalvonta on tehokasta, aukotonta ja ennaltaehkäisevää perustuen riskiteki-
 jöiden kartoitukseen. Rehuketjun tietoisuus riskitekijöistä ja toimintavalmiudet  
 poikkeavissa tilanteissa ovat lisääntyneet. 
 
Tausta 
 
Rehujen turvallisuus ja laatu perustuvat valmistajien ennaltaehkäisevään omavalvontaan, jota viranomaiset 
valvovat, ja rehun raaka-aineiden tutkimiseen. Suuri merkitys on myös rehunvalmistajien tekemillä laatuso-
pimuksilla raaka-aineiden toimittajien kanssa.   
 
Rehuvalvontaa suorittaa Suomessa KTTK apunaan TE -keskukset ja tulli. Viime vuosina KTTK:n resurssi-
tarpeet valvontaan ovat kasvaneet uuden yksityiskohtaisen EY-lainsäädännön myötä. Lisäksi EU:n komis-
sion alaisen Food and Veterinary Officen (FVO) suorittamat tarkastukset ovat korostaneet riittäviä valvon-
taresursseja. Uuden teknologian (esim. bio- ja geenitekniikka) sekä tietotekniikan antamia mahdollisuuksia 
ei ole vielä täysimääräisesti käytetty hyväksi valvonnassa, joten valvonnan kehittämiseen ja tehostamiseen 
on hyviä mahdollisuuksia. Säännöllinen valvontahenkilöstön koulutus on tärkeä osa valvontaa. Jotta valvon-
taa suoritettaisiin samalla tavalla kaikkialla Suomessa, tulisi tarkastajien ja näytteenottajien tarkastustoiminta 
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auditoida nykyistä laajemmin ja paremmin. FVO:n tarkastukset ovat korostaneet myös kirjallista ohjeiden, 
käsikirjojen ja muun dokumentaation tarvetta ja niiden korkean tason merkitystä. 
 
Valvonnan perusta on rehuketjun riskitekijöiden kartoitus. Se vaati valvontaviranomaiselta käytän-
nön riskinarviointia sekä tarpeen mukaan myös syvempää tieteellistä riskinarviointia. Riskitekijöi-
den dokumentoidulla kartoituksella kohdennetaan valvontaa sekä tehostetaan valvontaresurssien 
käyttöä.. 
 
Viranomaisen suorittamalla valvonnalla vahvistetaan ja tuetaan rehunvalmistajien omavalvontaa. Viran-
omaisvalvonnassa otetaan huomioon rehunvalmistajan omavalvonnan taso ja tulokset. Tämä tehostaa mo-
lempien toimintaa ja kustannustehokkuutta. 
 
Virallinen ja akkreditoitu valvontalaboratorio on valvonta- ja tarkastustoiminnan perusta.  
 
Toimenpiteet 
 

- Viranomaisvalvonnalla vahvistetaan ja tuetaan yritysten omavalvontaa.  
 

- Varmistetaan viranomaisvalvonnan (TE -keskukset, KTTK) riittävät resurssit.  
 

- Huolehditaan siitä, että rehuvalvonnalla on käytettävissään riittävät ja pätevyysvaatimukset täyttävät 
laboratoriopalvelut. 

 
- Valvontajärjestelmät ja -menetelmät hyödyntävät uutta teknologiaa ja tietotekniikan tuomia mah-

dollisuuksia nykyistä paremmin.   
 

- Tarkastajat koulutetaan säännöllisesti. Näytteenottajien ja tarkastajien auditointeja lisätään, kehite-
tään EN 45004 laatujärjestelmän mukaista toimintaa sekä laaditaan pitkäntähtäimen koulutusoh-
jelma.  

 
- Riskitekijät kartoitetaan rehuketjun jokaisessa osassa. Tutkimusta ja riskitekijöiden kartoitusta 

hyödynnetään ennaltaehkäisevässä valvonnassa ja valvontatoiminnan tehostamisessa. 
 

- Valvonnan käytössä oleva virallinen ja akkreditoitu laboratorio osallistuu virallisten menetelmien ke-
hittämistyöhön EU:ssa sekä toimii kansallisena referenssilaboratoriona. 

 
- Kehitetään valvonnan ohjeistusta sekä selkeytetään toiminnanharjoittajille ja tarkastajille laadittujen 

käsikirjojen, ohjeiden ja lomakkeiden sisältöä osana laatujärjestelmän kehittämistä. 

- Huolehditaan valvonnan kustannustehokkuudesta. 

- Selvitetään erikseen rehuvalvonnasta perittävien maksujen perusteet ja maksujen taso. 

- Poikkeavien tilanteiden hallintaa harjoitellaan säännöllisin valmiusharjoituksin.  

 

 Toteuttajatahot 

MMM/ELO, VM, KTM, KTTK, EELA, MTT, FINAS, Säteilyturvakeskus 
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Tavoite 1.9 Valvonta huomioi tilojen erityisolosuhteet ja rehujen tuonnin suoraan maatiloille.  
 
Tausta 
 
Yhteisön maatalouspolitiikan reformin johdosta maatilojen valvonta tulee huomattavasti lisääntymään maati-
lan suorien tukien täydentävien ehtojen valvonnan johdosta. Rehusektorilla täydentävät ehdot tulevat kos-
kemaan lainsäädäntöä rehujen laadusta ja turvallisuudesta. Toimintaympäristön ja maatilojen nopean raken-
nemuutoksen johdosta tilakoot kasvavat ja tilojen oma rehusekoitus tulee lisääntymään, mahdollisesti myös 
suora rehujen tuonti tiloille ensisijaisesti sisämarkkinoilta, mutta mahdollisesti myös kolmansista maista. Tä-
mä asettaa uusia haasteita rehujen tuonnin ja valmistuksen sekä käytön valvonnalle maatiloilla.  
 
Maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyen jäsenvaltioiden on perustettava 1.1.2007 mennessä maatilojen 
neuvontajärjestelmä, jota johtaa viranomainen tai yksityiset laitokset. Neuvontapalveluiden on katettava 
vähintään lakisääteiset hoitovaatimukset sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset (täydentävät 
ehdot).      
 
Toimenpiteet 
 

- Uusista ja muuttuvista valvontakohteista tehdään riskikartoitus. 
 

- Kehitetään rehujen laadun ja turvallisuuden valvontaa osana uutta tilatukijärjestelmää.  
 

- Valvonnassa varaudutaan mahdollisesti lisääntyvään suoratuontiin ja tuontiin liittyviin riskitekijöihin. 
 

- Maatalouspolitiikan uudistamiseen sisältyvä tilaneuvontajärjestelmä hyödynnetään rehuketjussa 
mahdollisimman hyvin.   

 
Toteuttajatahot 
 
KTTK, TE -keskukset, tulli, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, tuottajat, Säteilyturvakeskus 
 
Tavoite 1.10  Rehujen laadun varmistaminen on kattavaa, sillä se on olennainen osa elintarvi-
 keketjun laatutyötä. Rehut ja raaka-aineet ovat entistä paremmin jäljitettävissä. 
 Yhteistyökulttuuri viranomaisten ja rehuteollisuuden kesken on edelleen toimiva. 
  
Tausta 
 
EU:n yleisen elintarvikeasetuksen lähtökohtana on rehujen jäljitettävyys kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakelu-
vaiheissa. Valmisteilla olevalla rehuhygienia-asetuksella tuetaan rehujen jäljittämistä. Kasvintuotannon tarkastus-
keskus on aloittamassa selvitystä siitä, millä tasolla rehujen jäljitettävyys käytännössä on. Poikkeuksellisten tilan-
teiden varalta on tärkeää voida vetää tietyt rehuerät ja mahdolliset eläintuotteet pois markkinoilta. Mitä pie-
nemmät erät ovat, sitä vähemmän ja sitä pienempiä mahdollisia poisvetoja poikkeavissa tilanteessa joudutaan 
suorittamaan. Siten rehujen laadun varmistamisen tulee olla kattavaa elinkeinon ja valvontaviranomaisen toimes-
ta. 
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Suomen elintarviketalouden laatujärjestelmässä sekä rehulainsäädännön että erityisesti rehuvalvonnan kehittämi-
sessä on perinteisesti tehty hyvää saumatonta yhteistyötä rehujen laadun ja turvallisuuden kehittämiseksi. Tästä 
on osoituksena omavalvontajärjestelmän yhteinen kehittämistyö sekä vapaaehtoiset toimenpiteet, kuten esim. 
antibioottisten kasvunedistäjien käytöstä luopuminen. Jatkossa toimintaympäristön muutospaineissa ja haastei-
den lisääntyessä on saumaton yhteistyö entistä tärkeämpää. 
 
Toimenpiteet 
 

- Koko rehuketju on entistä yhtenäisemmin sitoutunut elintarviketuotannon laatujärjestelmiin. 
 

- Rehujen laatua seurataan järjestelmällisesti ja parannetaan rehujen jäljitettävyysjärjestelmää osana 
kansallisen elintarvikeketjun laatustrategian toteuttamista.  

 
- Viranomaiset, rehuteollisuus, tuottajat, elintarviketeollisuus sekä ruokinnan neuvonnasta vastaavat 

tahot tekevät saumatonta yhteistyötä ja riskitekijöiden kartoitusta rehujen turvallisuuden varmistami-
seksi ja kehittämiseksi sekä ketjun kilpailukyvyn kehittämiseksi. 

 
Toteuttajatahot 
 
MMM /ELO, KTTK, TE -keskukset, tulli, rehu- ja elintarviketeollisuus, MTK, ProAgria Maaseutukes-
kusten Liitto, Siipikarjaliitto, Säteilyturvakeskus 
 
 
2. Strateginen linjaus: Eläinten ruokinnassa otetaan aina huomioon lajinmukaiset tarpeet, eläin-

ten hyvinvointi ja ympäristönäkökulma.  
 
 
Tavoite 2.1 Varmistetaan laitumen ja nurmirehun hyväksikäyttöedellytykset.    
 
Tausta 
 
Eläinten ruokintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa tulee ottaa huomioon eläimen lajinmukaiset tarpeet. Suo-
messa nautojen ruokinta on suurimmaksi osaksi edelleen karkearehuvaltaista, eikä liiallinen väkirehun syöt-
täminen ole uhka eläinten hyvinvoinnille. Laiduntaminen on edullinen tuotantomuoto, jolla edistetään eläinten 
hyvinvointia, mutta lyhyt kasvukausi rajoittaa laidunrehun merkitystä eläinten rehun kokonaiskulutuksesta 
vuositasolla.  
 
Toimenpiteet 
 

- Pyritään tukipoliittisin keinoin ylläpitämään laitumen ja nurmirehun kilpailukykyä viljapohjaiseen re-
huun verrattuna märehtijöiden ruokinnassa. 

  
- Neuvonta, tutkimus ja rehuteollisuus tuottavat maatiloille ajantasaista ruokintatietoa nurmirehun ja 

laitumen optimaalisesta käytöstä ja täydentämisestä tilan olosuhteet huomioon ottaen.  
 
Toteuttajatahot 
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MMM/MAO, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, MTT, yliopistot, rehuteollisuus, MTK  
 
 
Tavoite 2.2  Eläintuotantotiloilla ruokinta perustuu ruokintasuunnitelmiin, joiden avulla pyri  tään 

hyvään tuotantovaikutukseen ja mahdollisimman pieniin ravinnepäästöihin.  
 
Tausta 
 
Eläinten ruokintasuositukset vaativat päivittämistä eläinaineksen ja eläinten ravinnontarpeen muuttuessa 
eläinjalostuksen johdosta. Ruokintasuunnitelmien tekeminen perustuu eläinten ruokintasuosituksiin sekä 
rehujen rehuarvoihin. Tiloilla tulisi hyödyntää täysimääräisesti neuvonnan tarjoamat ruokintasuunnittelupalve-
lut. Ruokinnan suunnittelun ja toteutuksen tulisi nykyistä paremmin perustua tilan kokonaistavoitteisiin. 
Tarkka ruokinnan suunnittelu ja toteutus tehostavat ravinteiden hyväksikäyttöä ja vähentävät ruokinnasta 
aiheutuvia ympäristöpäästöjä.  
 
Ympäristöpäästöjä selvitetään nykyään jossain määrin tuotteiden koko elinkaaren päästöjen tarkastelulla. 
Eläinten rehuilla on suuri merkitys eläinperäisten tuotteiden tuotantoketjun ravinteiden ympäristöpäästöihin. 
Päästöjä voidaan minimoida rehujen ravintoaineiden hyväksikäytön tehostamisella, erilaisten rehujen yhdis-
telmien ja lisäaineiden kehittämisellä sekä edelleen lannan hyväksikäyttömenetelmien tehostamisella. Rehu-
teollisuus on kehittänyt ympäristöjärjestelmiään. Hyvä ympäristölaatu voi olla rehuketjun kilpailutekijä tule-
vaisuudessa. 
 
Neuvontajärjestö on viime vuosina kehittänyt maatilojen ravinnetaselaskentaa tilan talous- ja ympäris-
tönäkökulmien kehittämisen työvälineeksi. Ravinnetaselaskentaa tehdään portti-, lanta-, karja- ja pelto-
taselaskelmilla.   
 
Lannan ravinteiden hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla on syytä tarkastella myös alueellisesta 
näkökulmasta, koska eläintilojen keskittyminen tietyille alueille jatkuu. Lannan kuljettaminen taloudellisella 
tavalla luo paineita lannan käsittelyn teknologian kehittämiselle.   
 
Toimenpiteet 
 

- Eläinten ruokintasuositukset pidetään ajan tasalla ottaen huomioon ajankohtaiset ruokintatutkimus-
ten tulokset ja eläinjalostuksen avulla saavutettu edistys.   

 
- Ruokinnan suunnittelua hyödynnetään täysmääräisesti ja se perustuu tilan ja koko elintarvikeketjun 

kokonaistavoitteisiin. Tuottajat pitävät suunnitelmaan perustuvaa ruokinnan toteutusta tärkeänä.     
 

- Tuottajat saavat rehujen koostumuksesta ja ravintoarvosta riittävät tiedot erityisesti rehujen tuo-
teselosteista ja rehuanalyyseistä. 

 
- Lannan käsittelyyn liittyviin ongelmiin haetaan aktiivisesti ratkaisuja tutkimuksen, neuvonnan, laite-

valmistajien ja tuottajien yhteistyönä. 
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 -    Selvitetään rehuihin ja ruokintaan liittyviä toimenpiteitä sekä kehitetään lannan prosessointimenetel-
miä osana ympäristötuen uutta ohjelmakautta.   

 
- Ravinteiden hyväksikäytön laskentaa tilatasolla kehitetään edelleen ravinnetaselaskelmien avulla.  
 
- Ympäristölaadun parantamiseksi tutkitaan hyviä esimerkkitapauksia ja kehitetään niiden pohjalta 

ympäristömittareita ja elinkaarianalyysimenetelmiä. Rehuketjun yhteistyötä vahvistetaan soveltamalla 
parhaiden käytäntöjen tutkimisesta saatuja tietoja ja kokemuksia.   

 
Toteuttajatahot 
 
ProAgria Maaseutukeskusten Liitto, tuottajat, rehuteollisuus, koneteollisuus, KTTK, MTT (eläinravitse-
mus-, ympäristö-, teknologia- ja taloustutkimus), MMM/MAO, YM/YSO, ympäristölupaviranomaiset, 
SYKE, Työtehoseura, Siipikarjaliitto 
 
Tavoite 2.3  Eläimistä saatavien sivutuotteiden käytön edellytykset vuoteen 2003 verrattuna 

ovat tehostuneet. Kalajauhon ja lihaluujauhon käytössä on huomioitu eläinlajikoh-
taiset eettiset näkökohdat sekä käytön turvallisuus . 

 
Tausta 
 
BSE -taudin suojatoimenpiteiden vuoksi yhteisössä on kielletty lihaluujauhon käyttö elintarviketuotantoon 
käytettäville eläimille sekä kalajauhon käyttö märehtijöiden ruokintaan. Lisäksi on säädelty yksityiskohtai-
sesti eläinperäisten rehujen sekoittamisesta eri rehutehtaissa tai rehujen tuotantolinjoilla. Eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä annetussa asetuksessa sekä ns. TSE- asetuksessa säädellään laajasti eläi-
mistä saatavien sivutuotteiden valmistuksesta ja käytöstä.  
 
Sioilla ja siipikarjalla ei ole todettu BSE -tautia. Lisäksi siat ja siipikarja ovat luontaisesti sekaravinnon syö-
jiä. Sivutuoteasetuksen sekä ns. TSE- asetuksen mukaiset lihaluujauhon valmistukseen ja valvontaan liitty-
vät toimenpiteet, kuten myös lajinsisäinen syöttökielto takaavat, että märehtijöiden rehuun ei päädy lihaluu-
jauhoa. Kalajauhon käyttö märehtijöille on kielletty. Meijereiden hylkäämän, mikrobilääkejäämiä sisältävän 
raakamaidon syöttämisestä ensisijaisesti sioille ja vasikoille aiheutuvaa jäämäsaantia arvioidaan parhaillaan 
EELA:n projektina, johon kuuluu myös ko. raakamaidon tautiriskien tunnistaminen.   
  
Toimenpiteet 
 

- Kalajauhon käyttö märehtijöille sallitaan, jotta vaatimuksesta valmistaa kalajauhopitoiset rehut erilli-
sillä tehdaslinjoilla voidaan luopua. Kalajauhoa ei kuitenkaan käytetä kasvinsyöjille, kuten märehti-
jöille.  

 
- Mahdollinen lihaluujauhon käyttö sikojen ja siipikarjan ruokinnassa rajataan suomalaisista eläimistä 

tuotettuun lihaluujauhoon, jonka valmistuksessa on noudatettu riskinhallintatoimenpiteitä dokumen-
toidusti.   

 
- Lääkejäämiä sisältävän maidon, jota meijerit eivät vastaanota, käyttäminen eläimille arvioidaan 

myös mikrobiresistenssin sekä eläintauti- ja zoonoosiriskien kannalta. 
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Toteuttajatahot 
 
MMM/ELO, KTTK, EELA, teurastamot, Honkajoki Oy, Findest Protein Oy, rehuteollisuus  
 
 
3. Strateginen linjaus: Kehitetään eläinravitsemuksen osaamista ja varmistetaan sen riittävän 
  korkea taso eläintuotannon keskeisillä alueilla.  
 
 
Tavoite 3.1  Tutkijaresurssit pidetään vähintään nykytasolla ja osaamista kehitetään, jotta var-

mistetaan rehujen ja rehuntuotannon kansallinen kehittäminen.   
 
Tausta 
 
Eläinravitsemustutkimuksen julkinen rahoitus on vähentynyt viime vuosina. EU:ssa on hankkeita ja ohjelmia, 
joilla edistetään tutkijoiden yhteistyötä, verkostoitumista ja liikkuvuutta. Kansallisesti yhteistyötä tutkimuslai-
tosten ja yliopistojen kanssa voidaan ennestään tiivistää.  Perinteisesti eläinravitsemustutkimus on keskitty-
nyt rehujen tuottavuuden parantamiseen. Viime vuosina taloustutkimus on lisääntynyt myös osana eläinravit-
semustutkimusta. Sen sijaan rehujen turvallisuuteen, erityisesti rehuhygienian tutkimusta on suoritettu verrat-
tain vähän. Kasvintuotannontarkastuskeskus suorittaa jossain määrin rehuvalvonnan lisäksi haitallisten ainei-
den seurantaa rehuissa. EELA toteuttaa yhteistyössä Elintarvikeviraston kanssa elintarvikkeiden vie-
rasainevalvontaa, jolla on yhtymäkohta rehujen haitallisten aineiden valvontaan.  
 
Eläinravitsemustutkimuksen resurssit eivät lisäänny ja tutkimuksessa täytyy erikoistua olennaisiin tutkimus-
alueisiin eläintuotannon keskeisillä alueilla. Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan täydentää kansallista osaa-
mista.  
 
Eläinkokeita täydentämään on kehitetty laboratoriomenetelmiä, joilla voidaan arvioida rehuarvoja. Lisäksi 
kertyneen eläinkoeaineiston perusteella on kehitetty matemaattisia malleja rehujen ja ruokintavaihtoehtojen 
tutkimiseen.  
 
Toimenpiteet  
 

- Varmistetaan eläinravitsemustutkimussektorin riittävä julkinen rahoitus jatkossakin. 
 

- Ylläpidetään ja kehitetään eläinravitsemuksen osaamista kansallisesti tärkeimmillä eläintuotannon 
alueilla. Muiden alueiden osalta kehitetään tutkijoiden valmiuksia käyttää hyväksi muualla tuotettua 
tietoa, esimerkiksi vahvistamalla tutkijoiden verkottumista.     

 
- Tehostetaan yhteistyötä tutkimuksessa ja koulutuksessa sekä kotimaisten että ulkomaisten toimijoi-

den välillä, esimerkiksi opetusyhteistyöllä sekä pohjoismaisten että EU-hankkeiden avulla.       
 

- Kehitetään edelleen tutkimusmenetelmiä ja perusosaamista.  Asetetaan työryhmä selvittämään re-
huhygienian tutkimustarpeet. 
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- Kehitetään ja ylläpidetään rehutaulukkoa ja ruokintasuosituksia. 
 

- Siirretään painopistettä osittain eläinkokeista olemassa olevan tiedon yhdistelemiseen ja suurempien 
kokonaisuuksien hallintaan mallintamisen ja data-analyysin avulla. 

 
- Kehitetään ruokintasuosituksia ja käytäntöön helposti soveltuvia rehuarvon mittaustekniikoita rehu-

jen tuotantovaikutusten arviointia varten. 
- Vahvistetaan osaamista erilaisten ruokintateknologioiden merkityksestä ruokinnan toteuttamiseen, 

rehuhygienian tasoon sekä työn tehokkuuteen ja kuormittavuuteen. Alan tutkimuksessa panostetaan 
erityisesti soveltavaan tutkimukseen sekä muualta saadun tiedon ja kokemusten analysoimiseen.     

 
-  Ravitsemus- ja tuotantotutkimuksessa otetaan huomioon eläinten hyvinvointi ja tuotan non eettisyys 

sekä mahdolliset ympäristökysymykset.   
 
Toteuttajatahot 
 
MMM /MAO, MMM/ELO, OPM, MTT, HY, EELA, KTTK, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto  
 
 
Tavoite 3.2  Kasvinjalostuksessa ja kasvintuotantotutkimuksessa otetaan huomioon eläinra-
 vitsemuksen tarpeet.   
 
Tausta 
 
Rehuvilja ja nurmikasvit muodostavat perustan Suomessa elintarviketuotantoon käytettävien eläinten ruo-
kinnalla. Viljan ja nurmikasvien jalostuksessa ei oteta kattavasti huomioon eläinravitsemuksellisia näkökoh-
tia. Nykyään on käytössä nopeita laboratoriomenetelmiä rehuarvon määrittämiselle, joita voitaisiin syste-
maattisesti käyttää jalostustoiminnassa myös kasvin jalostusarvon indikaattorina. 
 
Hyväksyttäessä lajikkeita viralliseen lajikeluetteloon ei rehukasvien ruokinnallista arvoa ole tähän mennessä 
huomioitu. Prosessi on kuitenkin käynnistynyt vuonna 2004 nurmikasvilajikkeiden sulavuuden huomioimi-
seksi. Vastaavaa kehittämistyötä ei ole tehty viljojen osalta, vaan niiden hyväksymisen kriteerit ovat satoi-
suus, lakoontuminen, kasvuaika ja valkuaispitoisuus.   
 
Toimenpiteet  
 

- Kehitetään käytäntöön helposti soveltuvia rehuarvon mittareita kasvinjalostuksen tarpeisiin.  
 

- Kehitetään ja sovitaan mittarit rehukasvilajikkeiden ruokinnallisen käyttöarvon arvioinnille. Otetaan 
mittarit käyttöön rehukasvilajikkeiden hyväksymiselle viralliseen kasvilajikeluetteloon.     

 
- Ohjataan riittävät resurssit kasvintuotantotutkimukseen rehuviljan ja nurmen tuotanto-, laatu- ja 

kannattavuustutkimuksia varten.  
 
- Tuetaan valkuaiskasvien saatavuutta ja niiden tuotantoprosessien hallintaa tukipoliittisin toimenpitein 

sekä tutkimuksella että neuvonnalla. 
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Toteuttajatahot 
 
MMM/MAO, MMM/ELO, MTT, Boreal Kasvinjalostus Oy, MMM/ MAO/ Kasvilajikelautakunta, Pro-
Agria Maaseutukeskusten Liitto 
 
4. Strateginen linjaus:  Rehulainsäädäntöä kehitetään tarpeiden mukaisesti ja perustuen riskien 

arviointiin ottaen huomioon lainsäädännön toteuttamiskelpoisuus .  
   
Tausta 
 
Lainsäädäntö on riskinhallinnan väline ja sen sisältö tulisi perustua riskinarviointiin. Yhteisössä on perustettu 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), jolla kuuluu rehujen riskinarviointi. EFSA toimii ver-
kostossa kansallisten tutkimuslaitosten kanssa ja teettänee jatkossa riskinarviointeja verkoston osapuolilla. 
Yhteisön lainsäädäntö annetaan nykyään asetuksina, jotka ovat suoraan sellaisenaan voimassa. Kansallisen 
lainsäädännön sijasta tarvitaan selkeitä ohjeistuksia elinkeinolle ja valvonta- ja tarkastustoiminnalle yhteisön 
keskeisistä asetuksista.  Viime vuosina EU:ssa on annettu paljon varsin yksityiskohtaista lainsäädäntöä.  
 
Toimenpiteet 
 

- Osallistutaan EFSA:n verkoston toimintaan ja tehdään riskinarviointeja EFSAn toiminnan tukemi-
seksi. 

 
- Tiedotetaan ja laaditaan ohjeet elinkeinolle ja valvonta- ja tarkastustoiminnalle yhteisön keskeisistä 

asetuksista. 
 

- Vaikutetaan EY- lainsäädännön yksinkertaistamiseen. 
 
Toteuttajatahot 
 
MMM/ELO, KTTK, EELA, MTT 
  
 
7. STRATEGIAN TOIMEENPANON SEURANTASUUNNITELMA JA TOTEUTTAMISAI-
KATAULU 
 
Rehustrategiaa toimeenpannaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Strategiaa toteutetaan käytännössä ministeriön toiminnan ja talouden suunnittelun sekä alaisen hal-
linnon tulosohjauksen kautta. Näiltä osin strategian toimeenpanon seuranta on osa hallinnon tavanomaista 
seurantaa.  
 
Rehustrategiatyöryhmä kokoontuu vuosittain arvioimaan strategian toimeenpanoa ja mahdollisia muutostar-
peita. Liitteeseen 6 on koottu tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset, vastuutahot ja aikataulu. Työryhmä val-
mistelee väliraportin strategian toimeenpanosta 2007 mennessä.  
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LIITE 1  
 
Rehuseosten valmistusmäärät Suomessa vuosina 1991- 2003 (milj. kg)  
(Lähde: Kasvintuotannon Tarkastuskeskus 26.2.2004) 
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LIITE 2 

Elintarviketuotantoeläinten rehunkäyttö Suomessa vuonna 2002 
(Lähde: ProAgria Maaseutukeskusten Liitto)  
 
Rehunkäyttö eläinryhmille 
 v. 2002 milj. ry % 
Lypsylehmät  1864 40,3 
Emolehmät  81 1,8 
Kasvavat naudat  1257 27,2 
Lampaat  34 0,7 
Vuohet  3 0,1 
Hevoset  151 3,3 
Siat  839 18,2 
Munivat kanat+ uudistus 129 2,8 
Broilerit  224 4,9 
Kalkkunat  39 0,8 
    
Yhteensä  4621  
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LIITE 3 
Tuotantoeläinten määrien kehitys sekä elintarvikkeeksi kasvatettujen kalojen tuotantomäärät 
(milj. kg) Suomessa vuosina 1990 -2002  
(Lähde: Finfood Tietovakka 2003 sekä RKTL kirjallinen tiedonanto 2004).  
Kotieläimiä 1 000 kpl 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 
Hevosia 44 50 55 55 57 58 59 
Nautakarjaa 1360 1 148 1 117 1 087 1 057 1 037 1 025 
- lypsylehmiä 490 399  383 372 364 355 348 
Lampaita 103 159 128 107 99 96 96 
Sikoja  1394 1 400 1 401 1 351 1 296 1 261 1 315 
- emakoita 130 161 187 180 184 164 172 
- lihasikoja 1) (keskim. 3 kasvatuserää vuodessa) 692 451 421 431 405 391 405 
Siipikarjaa  10 358 10 870 10 784 12 570 10 554 10 734 
- kanoja           4845 4 179 3 802 3 361 3 110 3 202 3 212 
- broilereita    (keskim. 6 kasvatuserää vuodessa) 4200 4 276 5 507 5 998 7 918 5 412 5 766 
- kalkkunoita  (keskim. 3 kasvatuserää vuodessa)  80 145 210 214 455 530 

Tarhaturkiseläinten pentuja xx) 
 

  
  

- minkkejä 1700 1 867 2 093 1 715 1 900 1 800 1 500 
- sinikettuja ja lajiristeytyksiä 1052 1 859 2 638 1 360 1 780 1 990 1 918 
- hopeakettuja  406 131 78 62 61 53 50 
- hillereitä 138 39 12 2 1 1 1 
- suomensupeja 33 70 71 75 62 61  66 
Eloporoja  239 208 196 195 203 186 200 

xx) Lähde: TIKE, Turkistuottajat Oy ja Paliskuntain 
yhdistys 

   

1) luokitteluperuste muuttunut, vuodesta 1995 alkaen 
elopaino vähintään. 50 kg 

 
   

   

Elintarvikekalan tuotantomäärä (milj kg) 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 
 18,6 17,3 16,0 15,4 15,4 15,7 15,1 
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LIITE 4   
 
Rehulainsäädäntö 
 
Rehulaki (396/1988) 
Lakia sovelletaan rehuvalmisteiden valmistukseen, markkinointiin, käyttöön, maahantuontiin ja maastavien-
tiin. Lakia sovelletaan tietyiltä osin myös rehuvalmisteiden käyttöön maatilalla. Laki ei koske rehuvalmistei-
ta, joita käytetään tutkimuslaitosten eläinkokeissa. 
 
Rehulain tarkoitus on turvata eläinperäisten elintarvikkeiden laatu ja edistää hyvänlaatuisten ja turvallisten 
rehuvalmisteiden käyttöä sekä asianmukaisten tietojen antamista rehuvalmisteista. Rehulaissa on säädetty 
ainoastaan rehulainsäädännön pääpiirteistä. Rehuvalmisteita koskevat yksityiskohtaiset säädökset on kirjoi-
tettu rehulain nojalla annettuihin maa- ja metsätalousministeriön rehupäätöksiin ja asetuksiin, joita on myö-
hemmin muutettu erillisillä päätöksillä ja asetuksilla. Rehusäädökset on saatavissa ministeriön internetsivuilta. 
Kyseisillä sivuilla julkaistaan myös aina uuden päätöksen ja asetuksen voimaan tullessa tiivistelmä niiden 
sisällöstä ja käytännön merkityksestä. 
 
Rehulain nojalla annetut ministeriön päätökset ja asetukset perustuvat EY:n direktiiveihin, paitsi MMM pää-
tös tuoreen rehukasvin säilöntäaineista, joka kumotaan, kun uutta yhteisön lisäaineasetusta aletaan soveltaa. 
 

Rehulain nojalla annetut ministeriön päätökset ja asetukset: 
 
1. MMMp (maa- ja metsätalousministeriön päätös) rehuaineista 40/1999 
Rehuainepäätös sisältää EY- direktiiviin pohjautuvan luettelon yleisimmistä rehuaineista. Luettelossa sääde-
tään kustakin rehuaineesta tuoteselosteessa ilmoitettavista tiedoista rehuaineita myytäessä. Rehuaineilla tar-
koitetaan rehuja, joita käytetään eläinten ruokinnassa sellaisenaan tai rehuseosten raaka-aineina. Päätök-
sessä on myös määritelty yleisimmät rehujen prosessointimenetelmät ja rehujen puhtautta koskevat määrä-
ykset.  
 
2. MMMp rehuseoksista 41/1999 
Rehuseospäätöksessä säädetään niistä tiedoista, jotka tulee ilmoittaa tuoteselosteessa rehuseoksia myytä-
essä. Tuoteselosteessa ilmoitettavat tiedot vaihtelevat eläinlajeittain; esimerkiksi tapa, jolla rehuseoksen 
energia-arvo ilmoitetaan, riippuu eläinlajista. 
 
3. MMMp rehun lisäaineista 125/1998 
Lisäaineilla tarkoitetaan kaikkia niitä aineita ja valmisteita, joita käytetään pieniä määriä eläinten ruokinnassa 
mm. tyydyttämään eläimen ravitsemuksellisia tarpeita tai parantamaan rehun ominaisuuksia. Esimerkiksi 
kaikki vitamiini ja hivenainevalmisteet ovat lisäaineita. Lisäainepäätös sisältää EY-direktiiviin pohjautuvan 
luettelon eläinten ruokinnassa sallituista rehun lisäaineista. Luetteloon on kirjattu yksityiskohtaisesti kunkin 
lisäaineen käytölle asetetut rajoitukset ja erityiset määräykset. Ajan tasalla oleva lisäaineluettelo on saatavis-
sa Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen internetsivuilta. Lisäainepäätöksessä säädetään rehun lisäaineen 
hyväksymisen edellytyksistä ja annetaan hyväksymisen hakemusohjeet. Lisäksi lisäainepäätökseen on kir-
jattu lisäaineiden ja niitä sisältävien rehuseosten tuoteselostemerkintävaatimukset lisäaineita koskevin osin. 
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4. MMMp tuoreen rehukasvin säilöntäaineista 48/1999 
Kyseinen päätös on kansallinen ts. se ei pohjaudu EY - direktiiveihin. Päätös sisältää luettelon, joka saate-
taan ajan tasalle vuosittain, sekä toistaiseksi että määräajaksi hyväksytyistä tuoreen rehukasvin säilöntäai-
neista. Päätöksessä säädetään myös tuoreen rehukasvin säilöntäaineiden hyväksymisen edellytyksistä ja 
hyväksymisen hakemusohjeista.  
 
5. MMMp tietyistä eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista 183/1994 
Tietyillä eläinten ruokintaan käytettävillä tuotteilla tarkoitetaan: tietyistä mikro-organismiryhmistä peräisin 
olevia valkuaisaineita (bakteerit, hiivat, levät ja sienet), NPN-yhdisteitä, aminohappoja ja niiden suoloja 
sekä aminohappojen hydroksianalogeja. Kyseisten tuotteiden hyväksyntä tapahtuu kuten rehun lisäai-
neidenkin EU:ssa. Kyseinen päätös sisältää EY-direktiivin mukaisen luettelon edellä mainittuihin ryhmiin 
kuuluvista tuotteista. Päätöksessä säädetään  myös tuotteiden hyväksymisen edellytyksistä ja hakemusoh-
jeista sekä kyseisten tuotteiden tuoteselosteille asetetuista vaatimuksista. Aminohapot, niiden suolat ja ano-
logit sekä NPN- yhdisteet siirtyvät 18.10.2004 alkaen rehun lisäaineiksi ns. olemassa olevina tuotteina. 
 
6. MMMp haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa 163/1998 
Päätös koskee haitallisten aineiden ja tuotteiden enimmäispitoisuuksia rehuissa. Päätöksessä säädetään 
myös rehujen hygieniavaatimuksista ja salmonellapuhtaudesta.  
 
7. MMMp erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 57/1995 
Erityisravinnoksi tarkoitetuilla rehuilla tarkoitetaan rehuja, jotka on suunniteltu täyttämään eläimen erityisiä 
ravitsemuksellisia tarpeita. Esimerkkinä erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista voidaan mainita esimerkiksi 
lypsylehmien poikimahalvausriskin vähentämiseksi suunnitellut rehuvalmisteet ja lemmikkieläinten laihdutus-
ruuat. Päätöksessä säädetään tuoteselosteelle asetettujen vaatimusten lisäksi erityisravinnoksi tarkoitettujen 
kissan- ja koiranruokien energiapitoisuuden laskentamallista. 
 
8. MMMp rehuvalmisteiden valvonnan järjestämisestä 138/1998 
Maa- ja metsätalousministeriö valtuuttaa kyseisellä päätöksellä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen huo-
lehtimaan rehujen ja rehuvalmisteiden valvonnasta Suomessa. Päätös koskee rehujen ja rehuvalmisteiden 
valmistuksen, käytön markkinoinnin sekä maahantuonnin ja maastaviennin valvontaa. Päätöksen mukaan 
tulee Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen laatia vuosittainen valvontasuunnitelma. Päätös koskee myös 
kiellettyjen aineiden käytön valvontaa eläinten ruokinnassa. 
 
9. MMMa rehualan toiminnanharjoittamisesta 20/01 
Asetus koskee rehuvalmisteiden valmistusta, kuljetusta ja varastointia sekä toiminnanharjoittajien ilmoitus-
velvollisuutta, omavalvontaa, hyväksymistä ja rekisteröintiä.  
 
10.  Lääkerehupäätös (13/EEO/1998) 
Lääkerehulla tarkoitetaan rehua, joka sisältää eläinlääkärin määräämää lääkettä. Lääkerehupäätöksessä 
annetaan lääkerehujen määräämistä, valmistusta ja luovutusta koskevat määräykset. Lisäksi päätöksessä 
säädetään lääkerehujen valmistajien ja välittäjien hyväksynnälle asetetuista vaatimuksista. 
 
Rehulain soveltamisalaan liittyvät sellaisenaan voimassa olevat EU-säädökset 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 178/2002, annettu 28.1.2002, elintarvikelainsäädän-
töä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviran-
omaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä.  
 
Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöis-
tä annetuttu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002     
 
Asetus sisältää säädökset eläimistä saatavien sivutuotteiden keräämiselle, kuljetukselle, varastoinnille, esikä-
sittelemiselle, käsittelylle, käytölle ja hävittämiselle, jotta estetään eläimistä saatavien sivutuotteiden aiheutta-
vat riskit eläinten terveydelle ja kansanterveydelle. 
 
Komission asetus (EY) N:o 1234/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
999/2001 liitteiden I, IV ja XI ja asetuksen (EY) N:o 1326/2001 muuttamisesta tarttuvien spongi-
formisten enkefalopatioiden ja eläinten ruokkimisen osalta 

 
Asetuksessa kootaan yhteen aikaisemmat EU:ssa annetut eläinproteiinin käyttöä eläinten ruokinnassa kos-
kevat kiellot ja rajoitukset. Asetuksella kumotaan kyseiset kiellot ja rajoitukset sisältäneet neuvoston päätös 
2000/766/EY ja komission päätös 2001/9/EY muutoksineen 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 
2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 
 
Asetuksella vahvistetaan muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen lupamenettely ja valvonta EY:ssä, 
sekä muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen merkitsemistä koskevat säännökset. Asetuksella vahviste-
taan myös säännöt muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuusarvioinnille ja hyväksymiselle. 
Tuotteiden riskinarvioinnin tekee keskitetysti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA). Lupa-
menettely käsittää sekä ympäristöriskien, että turvallisuuden arvioinnin.  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22.9.2003, muunto-
geenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista 
valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muut-
tamisesta 
 
Asetuksella vahvistetaan puitteet muuntogeenisten organismien, niitä sisältävien tai niistä valmistettujen rehu-
jen jäljitettävyydelle, jäljitettävyyteen liittyville merkinnöille sekä ympäristö- ja terveysvaikutusten seurannal-
le.  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22.9.2003, eläinten ruo-
kinnassa käytettävistä lisäaineista  
 
Asetuksella perustetaan yhteisön menettely rehun lisäaineiden markkinoille saattamisen ja käytön hyväksyn-
tää varten yhteisössä sekä vahvistetaan rehun lisäaineiden ja esiseosten valvontaa ja pakkausmerkintöjä 
koskevat säännöt. Vain ko. asetuksen mukaisesti hyväksyttyjä lisäaineita saa saattaa markkinoille, proses-
soida ja käyttää.  
  
Komission päätös (EY) N:o 2004/217, annettu 1.3.2004 luettelon vahvistamisesta niistä     
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aineksista, joiden markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty 
 
Päätös sisältää luettelon niistä aineista, joiden käyttö rehuseosten valmistuksessa ja eläinten ruokinnassa on 
kielletty. Komission päätös on voimassa sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa.  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29.4.2004 rehu- ja elin-
tarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden 
varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta  

Asetuksen tarkoituksena on kehittää ja harmonisoida edelleen rehuvalvontaa yhteisössä. Asetuksen kes-
keiset tavoitteet koskevat valvonnan laatua ja suunnitelmallisuutta, laboratorioiden pätevyysvaatimuksia, 
FVO:n jäsenvaltioiden valvonnan auditoinnin kehittämistä sekä kolmansien maiden valvonnan tehostamista. 
Asetus tulee voimaan 1.1.2006. 
 
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehuhygieniaa koskevista vaatimuk-
sista (7522/04 ADD 1) 

Asetuksesta on olemassa poliittinen yhteisymmärrys, mutta sitä ei ole vielä julkaistu. 
 

Nettiosoitteet  

rehulainsäädäntö: http://www.mmm.fi/el/laki/kara/rehu.html 
Kasvintuotannon tarkastuskeskus: http://www.kttk.fi (maatalouskemian osasto)  
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LIITE 5  
 
Eläintautien torjuntayhdistyksen positiivilistalle pääsyn edellytykset 
  
 

1. Vapaaehtoiset tuontieräkohtaiset salmonellanäytteet otettava maahantuoduista rehuista tai rehuraa-
ka-aineista. Tällainen kontrolli oli aikaisemmin lakisääteinen, mutta poistui Suomen EU-jäsenyyden 
myötä (viranomaiset voivat nykyisen lainsäädännön puitteissa suorittaa pistokoeluontoista valvontaa 
ja harmonisoimattomien alueiden osalta toimia kansallisesti tiukemmin). Näyte otetaan Kasvintuo-
tannon tarkastuskeskuksen (KTTK) ohjeiden mukaan virallisten näytteenottajien toimesta 
(KTTK:n viralliset näytteenottajat ja tarkastajat sekä virkaeläinlääkärit). Näytteet tutkitaan viralli-
sessa ja auktorisoidussa rehulaboratoriossa (KTTK). Tutkimuksen aikaiselle varastoinnille on ase-
tettu ns. karanteenivaatimus eli tavara on käyttöönottokiellossa, kunnes erän tutkimus on varmistet-
tu ja näytteissä ei todettu salmonellaa. Salmonellan osalta toimitaan nollatoleranssi periaatteella. 
Näytteenottovaatimus ei kuitenkaan koske epäorgaanisia kivennäisrehuja ja -seoksia, vitamiineja 
eikä hivenaineita. 

 
2. Varastojen ja kuljetuskalustojen puhtaudesta on yrityksellä oltava hygieniaohjelma (puhdistus- ja 

desinfiointisuunnitelma). Varastoinnista ja kuljetuksesta vastaavien tahojen kanssa on solmittava ns. 
laatusopimus, josta ilmenevät riskienhallinnan kannalta oleelliset toimintatavat. 
 

3. Positiivilistalle hakeutuvilta rehunvalmistajilta vaaditaan hyväksytty omavalvonta-ohjelma. Omaval-
vonnan tulee kattaa raaka-aineiden laadun valvonnan, prosessivalvonnan sekä lopputuotevalvon-
nan. Keskeisemmät painopistealueet ovat raaka-ainepään puhtaudesta huolehtiminen ja ristikonta-
minaatioiden esto. 
 

4. Yritysten tulee antaa selvitys laatusopimuksistaan (esim. ulkomaisten valmistajien ja myyjien, väliva-
rastojen tai kuljetusalan yritysten kanssa). 
 

Yritys sitoutuu toimimaan ETT:n ohjeiden mukaisesti ja liittyy yhdistyksen kannattajajäseneksi. ETT:n halli-
tus hyväksyy uuden hakijan positiivilistalle, kun hakijalta on saatu riittävät selvitykset. Positiivilista julkais-
taan ajankohtaisessa kokoonpanossaan säännöllisesti Maaseudun Tulevaisuudessa sekä Landsbygdens 
Folkissa. ETT:n henkilöstö suorittaa pistokoeluontoista valvontaa Positiivilistalle hyväksytyissä yrityksissä. 
Mikäli tarkastuksissa tai yrityksen toiminnassa hygienian suhteen ilmenee epäselvyyksiä tai ETT:n tietoon 
muuten tulee asetettujen vaatimusten ja ohjeiden laiminlyöntiä, yritys poistetaan positiivilistalta. Takaisin 
pääsyn edellytyksenä on, että yritys pystyy osoittamaan riskienhallintakykynsä. Positiivinen salmonella löy-
dös ei johda listalta poistoon, mikäli muuten on toimittu oikein. 
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LIITE 6 
 
Toimenpide-ehdotukset, vastuutahot ja aikataulu 
 
Srategiset linjaukset ja tavoitteet   
   

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VASTUUTAHO 
 

AIKA-
TAULU 

 
 

1. Turvalliset ja korkealaatuiset sekä tuo-
tantovaikutuksiltaan kilpailukykyiset re-
hut edistävät eläintuotantoa ja tukevat 
sen kannattavuutta sekä varmistavat 
elintarvikeketjun laatua ja turvallisuutta. 

                      

  

 
1.1 Turvataan kotimaisten rehun rehuraaka-aineiden 

tuotannon edellytykset, erityisesti rehuviljan, 
valkuaiskasvien ja nurmirehun tuotanto sekä 
varmistetaan häiriötön rehuhuolto myös poikke-
ustilanteissa. 

 
 
 
 

 
1.1.1 Kansallista ja EU:n tukipolitiikkaa uudistettaes-

sa/muutettaessa turvataan riittävän kannustimen 
säilyttäminen erityisesti valkuais- ja nurmikasvien, 
mutta myös rehuviljojen tuotantoon. 

 
1.1.2 Päivitetään huoltovarmuutta koskevat toimenpi-

teet tärkeimpien rehun raaka-aineiden osalta. 
 
1.1.3 Kehitetään rehutehtaiden edellytyksiä häiriöttö-

mälle rehuhuollolle myös poikkeustilanteissa, ku-
ten esimerkiksi lakon aikana. 

 

 
MMM MAO  
MMM ELO 
 
 
 
 
MMM MAO  
MMM ELO 
 
 
MMM MAO  
MMM ELO 

 
 

 
2004 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
 
2005 
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1.2 Kotimaiset rehut ovat kilpailukyisiä 

 
1.2.1 Rehutalouden laatutyötä tehdään entistä järjestel-

mällisemmin ja määrätietoisemmin, jotta sen avul-
la luotua pohjaa yritysten ja koko eläinperäisen 
elintarvikeketjun kilpailukyvylle ja kannattavalle 
toiminnalle voidaan entisestään vahvistaa kiristy-
vässä kilpailutilanteessa. 

 
1.2.2 Maatiloilla tuotettujen rehujen kustannusten alen-

tamiseksi selvitetään talousseurannan perusteella 
tehokkaimpien tilojen parhaat käytännöt ja levite-
tään ne neuvonnan avulla kaikille tiloille.  

 
1.2.3  Maatilojen ulkopuolella hankittujen rehujen logis-

tisen ketjun kustannukset arvioidaan ja rehuket-
jun yhteistä toimintaa tehostetaan. 

 
1.2.4 Laajennetaan hintaseurantajärjestelmä kattamaan 

myös sikojen ja siipikarjan rehut ja parannetaan 
järjestelmää nautojen rehujen osalta. 

 
1.2.5 Selvitetään säännöllisesti (vuosittain) sekä kotois-

ten että teollisten rehujen kustannusrakenne.     
 
1.2.6 Julkaistaan rehujen hintaseurantajärjestelmän ja 

kustannusrakenneselvitysten tulokset. 
 
 
1.2.7 Verrataan (benchmarking) suomalaista eläintuo-

tantoa kilpailijamaihin selvittäen erityisesti rehu-
kustannusten osuutta tuotannossa. 

 
ProAgria MKL, 
Siipikarjaliitto, 
ETL ry, MTK ry, 
MMM ELO 
KTTK,  
rehuteollisuus 
 
ProAgria MKL, 
MTK ry 
 
 
 
 
ProAgria MKL, 
MTK ry, ETL ry,  
rehuteollisuus 
 
ProAgria MKL, 
MTK ry, ETL ry, 
rehuteollisuus 
 
 
ProAgria MKL, 
ETL ry,  
rehuteollisuus 
 
ProAgria MKL, 
ETL ry, rehuteolli-
suus 
 
MMM MAO, MTT 

 
jatkuva 
 
 
 
 
 
 
2004-
2005 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
jatkuva 
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1.3 Rehujen laatu ja turvallisuus maatiloilla on  
      osa elintarvikeketjun laatujärjestelmää.  
      Tuottajien valmius ja taito käyttää turvallisia 

ja korkealaatuisia rehuja on entisestään  
lisääntynyt.  
 

 
 

 
1.3.1 Vahvistetaan tuottajien kykyä ja valmiuksia tun-

nistaa turvallisten ja laadukkaiden rehujen hyödyt 
koko elintarvikeketjussa.   

 
 
 
 
 
 

1.3.2 Varmistetaan, että rehutaloudessa on  
yhtenäinen viesti laatutyön merkityksestä sekä   si-
säisessä että ulkoisessa viestinnässä. 

 
 
 
 
 
 
1.3.3 Lisätään tutkimuksen ja neuvonnan avulla tuottaji-

en tietoa ja osaamista rehujen tuotantovaikutuk-
sista sekä niiden laadusta että turvallisuudesta.   

 
1.3.4 Huolehditaan siitä, että elintarvikeketjun laatustra-

tegian toteuttamiseksi laadittavat hyvän tuotanto-
käytännön ohjeistot kattavat myös rehun tuotan-
non ja eläinten ruokinnan.  

 
1.3.5 Huolehditaan maatilojen laatukoulutuksessa siitä, 

että rehuntuotantoon ja rehujen käyttöön liittyvät 
laatu- ja turvallisuusnäkökohdat sisältyvät koulu-
tukseen riittävällä painolla.   

 
ProAgria MKL, 
MTK ry, tuottajat, 
rehuteollisuus, 
MMM ELO, 
KTTK, EELA, 
ETL ry, ETT ry, 
MTT, Siipikarjaliitto 
 
ProAgria MKL, 
MTK ry, tuottajat, 
rehuteollisuus, 
MMM ELO, 
KTTK, EELA, 
ETL ry. ETT ry, 
MTT, Siipikarjaliitto 
 
MTT, HY, KTTK, 
ProAgria MKL, 
Siipikarjaliitto 
 
 
MMM MAO/ laa-
tustrategia, MTK 
ry, rehu- ja elintar-
viketeollisuus 
 
ProAgria MKL 
KTTK 
 
 
 

 
jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
 
2004- 
 
 
 
 
jatkuva 
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1.3.6 Panostetaan siihen, että terveydenhuolto-

suunnitelmia tekevillä eläinlääkäreillä on riittävä 
taito arvioida ruokinnallisten puutteiden vaikutus 
eläinten terveyteen ja tuotteiden laatuun.  

 
1.3.7 Huolehditaan hyvästä vuorovaikutussuhteesta ja 

tietojen vaihdosta terveydenhuoltosuunnitelmia 
tekevien eläinlääkäreiden ja ruokinnan asiantunti-
joiden välillä sekä kertyneen tiedon hyväksi käyt-
tämiseksi syy-yhteyksien selvittämiseksi ruokin-
nan ja eläinten terveyden välillä.   

 

 
ETT ry, EELA, 
MMM ELO 
 
 
 
 
ETT ry, EELA, 
MMM ELO 
ProAgria MKL, 
Siipikarjaliitto 
 

 
 
2004- 
 
 
 
 
 
jatkuva 

 
1.4 Tiloilla on käytettävissä useita ruokintavaihtoeh-

toja ja -teknologioita, joista tila valitsee olosuhtei-
siinsa sopivimman vaihtoehdon. Tilojen välinen 
yhteistyö on tehostunut. 

 
1.4.1 Edistetään tutkimuksen, neuvonnan ja rehuteolli-

suuden kehitystyön avulla sellaisten ruokintavaih-
toehtojen ja -teknologioiden käyttöä, jotka pa-
rantavat eläintuotannon kilpailukykyä ja varmista-
vat eläintuotteiden korkean laadun ja tuotannon 
kannattavuuden. 

 
1.4.2 Vastataan lisääntyvään tarpeeseen tuottaa räätä-

löityjä palveluja eläintuotantotiloille.  
 
1.4.3 Tilojen välistä koneyhteistyötä edistetään valtio-

vallan investointituilla, neuvonnan esim. kurssitoi-
minnan ja tuottajajärjestöjen avulla. 

 
1.4.4 Urakoitsijoiden osaamista edistetään neuvonta- ja 

tuottajajärjestöjen kurssitoiminnan avulla. 

 
MTT, ETT ry.,  
ProAgria MKL, 
rehuteollisuus,  
MMM MAO,  
Siipikarjaliitto 
 
 
ProAgria MKL, 
rehuteollisuus 
 
MMM MAO,  
ProAgria MKL,  
MTK 
 
ProAgria MKL,  
MTK  

 
jatkuva 
 
 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
jatkuva 
 
 
 
jatkuva 
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1.5 Teollisten rehujen tuotantoprosessien laatu ja 

turvallisuus ovat moitteettomia ja se varmiste-
taan viranomaisten valvoman omavalvonnan 
avulla. 

 
1.5.1 Varmistetaan jatkossakin teollisten rehujen turval-

lisuus ja laatu valmistajien omavalvonnalla, jota 
viranomaiset valvovat, ja rehuteollisuuden laatu-
sopimuksin raaka-ainetoimittajien kanssa. Rehun 
raaka-aineiden turvallisuus ja laatu selvitetään 
tutkimuksin.  

 
1.5.2 Laaditaan suomalaisen teollisen rehunvalmistuk-

sen hyvän käytännön ohjeistus 
  

 
Rehuteollisuus,  
KTTK,  
ETL ry. 
 
 
 
 
ETL ry,  
rehuteollisuus 

 
jatkuva 
 
 
 
 
 
 
2004 -
2005 

 
1.6 Kehitetään turvallisia ja ympäristöystävällisiä 

rehuja nykyisten ja uusien kalalajien kasvatuk-
seen ja turkiseläintuotantoon ja tuetaan näin ka-
lankasvatuksen ja turkiseläintuotannon mahdolli-
suuksia kehittyä.  

 
 
 

 
1.6.1 Tuetaan kalankasvatuksen ja turkiseläintuotannon 

tuotantoedellytyksiä varmistamalla erityistuotan-
non ruokinnalliset tutkimus- ja neuvontatarpeet 
sekä teollisten rehujen tuotekehitys hyvällä yhteis-
työllä eri osapuolten välillä. 

 
 
 
1.6.2 Turkis- ja kalanrehujen tuotekehityksessä huomi-

oidaan erityisesti eläinten lajinmukainen ruokinta 
sekä rehujen ympäristövaikutukset.  

 
 
 
 
1.6.3 Parannetaan eläimistä saatavien sivutuotteiden 

käsittelyä tutkimuksen, neuvonnan ja tiedottami-
sen keinoin, mikä aiheuttaa haasteita rehukeittiöil-
le sivutuotteiden käsittelyssä 

 
MTT, RKTL 
rehuteollisuus,  
Suomen kalan- 
kasvattajaliitto ry,  
Suomen Turkis- 
eläinten Kasvatta-
jain Liitto ry 

 
MTT, RKTL, 
rehuteollisuus,  
Suomen kalan- 
kasvattajaliitto ry, 
Suomen Turkis- 
eläinten Kasvatta-
jain Liitto ry 
 
MTT, Suomen Tur-
kiseläinten Kasvat-
tajain Liitto ry 

 
jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
jatkuva 
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1.7 Rehujen laatu ja turvallisuus on kansainvälisesti 

korkeatasoista ja salmonellasta vapaa rehu- ja 
elintarvikeketju on kilpailuetu. 

 

 
1.7.1 Säilytetään rehujen hyvä hygieniatilanne jatkos-

sakin mm. ylläpitämällä elinkeinon vapaaehtoisin 
toimin rehujen salmonellan nollatoleranssi huoli-
matta EY-lainsäädännön mahdollisista 
muutoksista.  

 
1.7.2 Jatketaan luettelon pitämistä rehunvalmistajista, 

jotka sitoutuvat ETT:n erityisiin varmistaviin toi-
miin salmonellan valvomiseksi.                 

 
1.7.3 Laaditaan EELAn johdolla kustannus- / höyty-

analyysit rehujen salmonellan torjunnasta.  
 

1.7.4 Perustetaan työryhmä laatimaan haitallisten ai-
neiden minimointistrategia, joka perustuu tarvit-
taessa riskien arviointiin ja kustannus- / 
hyötyanalyysiin. 

 
1.7.5 Varaudutaan kokkidiostaattien asteittaiseen 

käytöstä poistamiseen rehun lisäaineena 2012 
mennessä aloittamalla laaja-alainen tutkimus-
projekti. 

 
1.7.6 Suomalainen rehuteollisuus edistää EU:lle tehtä-

vän vapaaehtoisen rehujen positiivi-luettelon te-
kemisen aloittamista ja osallistuu sen tekemi-
seen. 

 
1.7.7 Jatketaan vapaaehtoiselta pohjalta kansallista 

nurmikasvien säilöntäainevalmisteiden hyväk-
syntämenettelyä. 

 
rehuteollisuus, ETL 
ry, tuottajat, rehu-
kauppa 
 
 
 
ETT ry  
 
 
 
EELA, KTTK 
 
 
MMM ELO, 
KTTK, MTT, EE-
LA, rehuteollisuus, 
MTK ry 
 
EELA, KTTK, 
MTT, rehuteolli-
suus, teurastamot, 
Siipikarjaliitto  
 
ETL, rehuteollisuus, 
FEFAC 
 
 
 
KTTK, säilöntäai-
nevalmistajat 

 

 
jatkuva 
 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
2005 
 
 
2005 
 
 
 
 
2006- 
 
 
 
 
2005- 
 
 
 
 
2005- 
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1.8 Rehuvalvonta on tehokasta, aukotonta ja ennal-
taehkäisevää perustuen riskitekijöiden kartoi-
tukseen. Rehuketjun tietoisuus riskitekijöistä ja 
toimintavalmiudet poikkeavissa tilanteissa ovat 
lisääntyneet. 

 
1.8.1 Viranomaisvalvonnalla vahvistetaan ja tuetaan 

yritysten omavalvontaa.  
 

1.8.2 Varmistetaan viranomaisvalvonnan (TE -
keskukset, KTTK) riittävät resurssit.  

 
1.8.3 Huolehditaan siitä, että rehuvalvonnalla on käy-

tettävissään riittävät ja pätevyysvaatimukset 
täyttävät laboratoriopalvelut.   

 
1.8.4 Valvontajärjestelmät ja -menetelmät hyödyntä-

vät uutta teknologiaa ja tietotekniikan tuomia 
mahdollisuuksia nykyistä paremmin.  

 
1.8.5 Tarkastajat koulutetaan säännöllisesti. Näyt-

teenottajien ja tarkastajien auditointeja lisätään, 
kehitetään EN 45004 laatujärjestelmän mukais-
ta toimintaa sekä laaditaan pitkäntähtäimen 
koulutusohjelma.  

 
1.8.6 Riskitekijät kartoitetaan rehuketjun jokaisessa 

osassa. Tutkimusta ja riskitekijöiden kartoitusta 
hyödynnetään ennaltaehkäisevässä valvonnassa 
ja valvontatoiminnan tehostamisessa. 

 
1.8.7 Valvonnan käytössä oleva virallinen ja akkredi-

toitu laboratorio osallistuu virallisten menetelmi-
en kehittämistyöhön EU:ssa sekä toimii kansalli-
sena referenssilaboratoriona. 

 
 KTTK, FINAS 
 
 
MMM ELO, 
KTTK, VM, KTM 
 
KTTK, FINAS 
 
 
 
KTTK 
 
 
 
KTTK 
 
 
 
 
 
KTTK, EELA, 
MTT 
 
 
 
 
KTTK, FINAS 
 
 

 
jatkuva 

 
 

jatkuva 
 
 
jatkuva 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
 
 
jatkuva 
 

 
 
 

 
jatkuva 

 
 



 

 

 
 
1.8.8 Kehitetään valvonnan ohjeistusta sekä selkeyte-

tään toiminnanharjoittajille ja tarkastajille laadit-
tujen käsikirjojen, ohjeiden ja lomakkeiden si-
sältöä osana laatujärjestelmän kehittämistä.  

 
1.8.9 Huolehditaan valvonnan kustannustehokkuu- 

desta. 
 

1.8.10 Selvitetään erikseen rehuvalvonnasta perittävi-
en maksujen perusteet ja maksujen taso. 

 
1.8.11 Poikkeavien tilanteiden hallintaa harjoitellaan 

säännöllisin valmiusharjoituksin. 

 
 
KTTK,  
MMM ELO 
 
 
 
 
MMM ELO, 
KTTK 
 
MMM ELO, 
KTTK 
 
KTTK, 
MMM ELO,  
Säteilyturvakeskus 

 
 
 

jatkuva 
 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
2005 
 
 
jatkuva 

 
 
1.9 Valvonta huomioi tilojen erityisolosuhteet ja rehu-

jen tuonnin suoraan maatiloille. 
 

 
1.9.1 Uusista ja muuttuvista valvontakohteista tehdään 

riskikartoitus 
 

1.9.2 Valvonnassa varaudutaan lisääntyvään maatilo-
jen valvontaan ja kehitetään uusi valvontajärjes-
telmä rehujen laadun ja turvallisuuden valvon-
nalle tilatasolla  

 
1.9.3 Valvonnassa varaudutaan mahdollisesti lisäänty-

vään suoratuontiin ja tuontiin liittyviin riskiteki-
jöihin 

 
1.9.4 Maatalouspolitiikan uudistamiseen sisältyvä tila-

 
KTTK,  
Säteilyturvakeskus  
 
KTTK,  
TE -keskukset 
 
 
 
KTTK, tulli 
 
 
 
 ProAgria MKL,   

 
2004- 
 
 
2004-
2006 
 
 
 
2004 
 
 
 
2006 

raijak
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neuvontajärjestelmä hyödynnetään rehuketjussa 
mahdollisimman hyvin   

 tuottajat  
 

 
 
1.10 Rehujen laadun varmistaminen on kattavaa, sillä 

se on olennainen osa elintarvikeketjun laatutyötä. 
Rehut ja raaka-aineet ovat entistä paremmin jälji-
tettävissä. Yhteistyökulttuuri viranomaisten ja re-
huteollisuuden kesken on edelleen toimiva. 

 
1.10.1 Koko rehuketju on entistä yhtenäisemmin si-

toutunut elintarviketuotannon laatujärjestelmiin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.10.2 Rehujen laatua seurataan järjestelmällisesti ja 

parannetaan rehujen jäljitettävyysjärjestelmää 
osana kansallisen elintarvikeketjun laatustrategi-
an toteuttamista. 

 
1.10.3 Viranomaiset, rehuteollisuus, tuottajat, elintar-

viketeollisuus sekä ruokinnan neuvonnasta vas-
taavat tahot tekevät saumatonta yhteistyötä ja 
riskitekijöiden kartoitusta rehujen turvallisuuden 
varmistamiseksi ja kehittämiseksi sekä ketjun 
kilpailukyvyn kehittämiseksi. 

 
MMM ELO, 
KTTK,  
TE -keskukset, tulli,  
rehuteollisuus, elin-
tarviketeollisuus,  
MTK ry,  
ProAgria MKL, 
Siipikarjaliitto 
 
KTTK, ETL ry, 
rehuteollisuus, MTK 
ry 
 
 
MMM ELO, 
KTTK, tulli, 
TE -keskukset,  
rehuteollisuus, elin-
tarviketeollisuus,  
MTK ry,  
ProAgria MKL, 
Siipikarjaliitto, 
Säteilyturvakeskus 

 
jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004-
2005 
 
 
 
jatkuva 
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2. Eläinten ruokinnassa otetaan aina huo-
mioon lajinmukaiset tarpeet, eläinten hy-
vinvointi ja ympäristönäkökulma. 

 

  

 
2.1 Varmistetaan laitumen ja nurmirehun 

hyväksikäyttöedellytykset.    
 

 
2.1.1 Pyritään tukipoliittisin keinoin ylläpitämään laitu-

men ja nurmirehun kilpailukykyä viljapohjaiseen 
rehuun verrattuna märehtijöiden ruokinnassa.  

 
2.1.2 Neuvonta, tutkimus ja rehuteollisuus tuottavat 

maatiloille ajantasaista ruokintatietoa nurmirehun 
ja laitumen optimaalisesta käytöstä ja täydentämi-
sestä tilan olosuhteet huomioon ottaen. 

 

 
MMM MAO,  
rehuteollisuus, MTK 
ry 
 
 
ProAgria MKL, 
MTT, yliopistot 

 
2004 
 
 
 
 
jatkuva 
  

 
2.2 Eläintuotantotiloilla ruokinta perustuu ruokinta-

suunnitelmiin, joiden avulla pyritään hyvään tuo-
tantovaikutukseen ja mahdollisimman pieniin ra-
vinnepäästöihin. 

 

 
2.2.1 Eläinten ruokintasuositukset pidetään ajan tasalla 

ottaen huomioon ajankohtaiset ruokintatutkimus-
ten tulokset ja eläinjalostuksen avulla saavutettu 
edistys.   

 
2.2.2 Ruokinnan suunnittelua hyödynnetään täysmääräi-

sesti ja se perustuu tilan kokonaistavoitteisiin. 
Tuottajat pitävät suunnitelmaan perustuvaa ruo-
kinnan toteutusta tärkeänä.     

 
2.2.3 Tuottajat saavat rehujen koostumuksesta ja ravin-

toarvosta riittävät tiedot erityisesti rehujen tuo-
teselosteista ja rehuanalyyseistä. 

 

 
MTT,  
ProAgria MKL  
 
 
 
MTK ry, tuottajat  
 
 
 
 
rehuteollisuus, 
KTTK, MTT  
 
 

 
jatkuva 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 



 

 

98 

 
2.2.4 Lannan käsittelyyn liittyviin ongelmiin haetaan ak-

tiivisesti ratkaisuja tutkimuksen, neuvonnan, laite-
valmistajien ja tuottajien yhteistyönä. 

 
 
 
 
 
 
2.2.5 Selvitetään rehuihin ja ruokintaan liittyviä toimen-

piteitä sekä kehitetään lannan prosessointimene-
telmiä osana uutta ympäristötuen ohjelmakautta. 

 
2.2.6 Ravinteiden hyväksikäytön laskentaa tilatasolla 

kehitetään edelleen ravinnetaselaskelmien avulla.   
 
2.2.7 Ympäristölaadun parantamiseksi tutkitaan hyviä 

esimerkkitapauksia ja kehitetään niiden pohjalta 
ympäristömittareita ja elinkaarianalyysimenetel-
miä. Rehuketjun yhteistyötä vahvistetaan sovel-
tamalla parhaiden käytäntöjen tutkimisesta saatu-
ja tietoja ja kokemuksia 

 

MTT, MTK, 
ProAgria MKL, 
koneteollisuus, tuot-
tajat, Siipikarjaliitto, 
SYKE, YM YSO, 
ympäristölupaviran-
omaiset, Työteho-
seura 
 
ProAgria MKL, 
MTT, Siipikarjaliit-
to, MMM MAO 
 
 
MTT, rehuteollisuus 
ProAgria MKL  
 
MTT, 
ProAgria MKL  
 

 
jatkuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004- 
 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
jatkuva 

 
2.3 Eläimistä saatavien sivutuotteiden käytön edelly-

tykset vuoteen 2003 verrattuna ovat tehostuneet. 
Kalajauhon ja lihaluujauhon käytössä on huomioi-
tu eläinlajikohtaiset eettiset näkökohdat sekä 
käytön turvallisuus. 

 

 
2.3.1 Kalajauhon käyttö märehtijöille sallitaan, jotta 

vaatimuksesta valmistaa kalajauhopitoiset rehut 
erillisillä tehdaslinjoilla voidaan luopua. Kalajau-
hoa ei kuitenkaan käytetä kasvinsyöjille, kuten 
märehtijöille.  

 

 
MMM ELO,  
rehuteollisuus 
 
 
 
 

 
2004- 
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 2.3.2 Mahdollinen lihaluujauhon käyttö sikojen ja siipi-
karjan ruokinnassa rajataan suomalaisista eläimis-
tä tuotettuun lihaluujauhoon, jonka valmistuksessa 
on noudatettu riskinhallintatoimenpiteitä doku-
mentoidusti.   

 
 
2.3.3 Lääkejäämiä sisältävän maidon, jota meijerit eivät 

vastaanota, käyttäminen eläimille arvioidaan myös 
mikrobiresistenssin sekä eläintauti- ja zoo-
noosiriskien kannalta. 

 

MMM ELO, 
KTTK, teurasta-
mot, 
Honkajoki Oy,  
Findest Protein Oy, 
rehuteollisuus  
 
EELA 

2004- 
 
 
 
 
 
 
2004- 

 
3. Kehitetään eläinravitsemuksen osaamis-

ta ja varmistetaan sen riittävän korkea 
taso eläintuotannon keskeisillä alueilla.  

 

 
 

 

 
3.1 Tutkijaresurssit pidetään vähintään nykytasolla 

ja osaamista kehitetään, jotta varmistetaan rehu-
jen ja rehuntuotannon kansallinen kehittäminen. 
  

 
 

 
3.1.1 Varmistetaan eläinravitsemustutkimussektorin riit-

tävä julkinen rahoitus jatkossakin. 
 
3.1.2 Ylläpidetään ja kehitetään eläinravitsemuksen 

osaamista kansallisesti tärkeimmillä eläintuotan-
non alueilla. Muiden alueiden osalta kehitetään 
tutkijoiden valmiuksia käyttää hyväksi muualla 
tuotettua tietoa, esimerkiksi vahvistamalla tutki-
joiden verkottumista.     

 
 
 
 

 
MMM MAO,  
OPM  
 
MTT, HY, EELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jatkuva 
 
 
jatkuva 
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3.1.3 Tehostetaan yhteistyötä tutkimuksessa ja koulu-

tuksessa sekä kotimaisten että ulkomaisten toimi-
joiden välillä, esimerkiksi opetusyhteistyöllä sekä 
pohjoismaisten että EU-hankkeiden avulla.        

 
3.1.4 Kehitetään edelleen tutkimusmenetelmiä ja perus-

osaamista. Asetetaan työryhmä selvittämään re-
huhygienian tutkimustarpeet. 

 
 
3.1.5 Kehitetään ja ylläpidetään rehutaulukkoa ja ruo-

kintasuosituksia. 
 
3.1.6 Siirretään painopistettä osittain eläinkokeista ole-

massa olevan tiedon yhdistelemiseen ja suurem-
pien kokonaisuuksien hallintaan mallintamisen ja 
data-analyysin avulla. 

 
3.1.7 Kehitetään ruokintasuosituksia ja käytäntöön hel-

posti soveltuvia rehuarvon mittaustekniikoita re-
hujen tuotantovaikutusten arviointia varten 

 
3.1.8 Vahvistetaan osaamista erilaisten ruokintatekno-

logioiden merkityksestä ruokinnan toteuttami-
seen, rehuhygienian tasoon sekä työn tehokkuu-
teen ja kuormittavuuteen. Alan tutkimuksessa pa-
nostetaan erityisesti soveltavaan tutkimukseen 
sekä muulta saadun tiedon ja kokemusten analy-
soimiseen.     

 

 
MTT, HY, EELA 
 
 
 
 
 
MMM ELO, 
MMM MAO, 
MTT, KTTK,  
EELA 
 
MTT, HY 
 
 
MTT, HY 
 
 
 
 
MTT, HY,  
ProAgria MKL 
 
 
 
MTT, HY 
 
 
 
 
 
 

 
 
jatkuva 
 
 
 
 
 
2005 

 
 
 
 

jatkuva 
 
 
2004- 
 
 
 
 
2004- 
 
 
 
 
jatkuva 
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3.1.9 Ravitsemus- ja tuotantotutkimuksessa huomioi-

daan eläinten hyvinvointi ja tuotannon eettisyys. 
 

 
MTT, HY 

 
 

 
jatkuva 

 
 
3.2 Kasvinjalostuksessa - ja tuotantotutkimuksessa 

otetaan huomioon eläinravitsemuksen tarpeet. 
 

 
3.2.1 Kehitetään käytäntöön helposti soveltuvia rehuar-

von mittareita kasvinjalostuksen tarpeisiin.  
 
 
3.2.2 Kehitetään ja sovitaan mittarit rehukasvilajikkei-

den ruokinnallisen käyttöarvon arvioinnille. Ote-
taan mittarit käyttöön rehukasvilajikkeiden hy-
väksymiselle viralliseen kasvilajikeluetteloon.     

 
3.2.3 Ohjataan riittävät resurssit kasvintuotantotutki-

mukseen rehuviljan ja nurmen tuotanto-, laatu- ja 
kannattavuustutkimuksia varten  

 
3.2.4 Tuetaan valkuaiskasvien saatavuutta ja niiden tuo-

tantoprosessin hallintaa tukipoliittisin toimenpitein 
sekä tutkimuksella että neuvonnalla. 

 
MMM ELO, MTT,  
Boreal Kasvinjalos-
tus Oy 
 
MTT, MMM ELO, 
MMM MAO 
Kasvilajikelautakun-
ta 
 
 
MMM MAO, MTT 
 
 
MMM MAO, 
MTT,  
ProAgria MKL 
 

 
2004- 
 
 
 
 
2004- 
 
 
 
 
 
jatkuva 
 
 
 
jatkuva 

 
4. Rehulainsäädäntöä kehitetään tarpeiden 

mukaisesti ja perustuen riskien arvioin-
tiin ottaen huomioon lainsäädännön to-
teuttamiskelpoisuus.  

 
4.1 Osallistutaan EFSA:n verkoston toimintaan ja teh-

dään riskinarviointeja EFSAn toiminnan tukemi-
seksi. 

 
4.2 Tiedotetaan ja laaditaan ohjeet elinkeinolle ja val-

vonta- ja tarkastustoiminnalle yhteisön keskeisistä 
asetuksista. 

 
MMM ELO, 
KTTK, EELA, 
MTT 
 
KTTK,  
MMM ELO 
 

 
jatkuva 
 
 
 
2004- 
2006 
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4.3 Vaikutetaan EY- lainsäädännön yksinkertaistami-

seen.  

 
MMM ELO 
 
 

 
jatkuva 
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