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LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA REHUSTRATEGIAKSI 
 

Rehustrategialuonnokseen on koottu varsin kattavasti tietoa kotieläintuotannon, lihantuotan-
non ja rehualan nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.  
 
Elintarviketeollisuusliitto ry esittää strategian luonnokseen seuraavat kommentit. 
 

Rehualan kuvaus yleensä 
 

Rehualan yleiseen kuvaukseen olisi hyvä lisätä toteamus siitä, että valtaosa kotieläintuotan-
nossa käytetyistä raaka-aineista on peräisin kotimaisilta tiloilta, sekä teollisten rehujen osuus 
energiansaannista. Vuoden 2004 strategiassa asia oli todettu seuraavasti: 
 
”Pääosa tuotantoeläinten ruokintaan tarkoitetuista rehuista tuotetaan, prosessoidaan ja käytetään suo-
malaisilla maatiloilla. Elintarviketuotantoeläimille käytettävät rehut ovat pitkälle kotimaisia lukuun ot-
tamatta tarpeellisia valkuaisrehuja (soija) ja rehun lisäaineita. Rehuteollisuuden tuotteet vastaavat noin 
kolmanneksesta suomalaisten kotieläinten energiansaantia.” 
 
Niin ikään lyhyt kuvaus rehualan toimijoista (rehujen valmistajat, varsinaiset teollisia re-
huseoksia valmistavat tehtaat, rahtisekoittajat, kasviperäisten rehuaineiden valmistajat, maa-
tilat) antaisi kuvan rehualan moninaisuudesta. ’Rehuteollisuus’ termin voisi määritellä tar-
kemmin (käsittääkö vain suuremmat varsinaiset rehutehtaat, vai myös pienemmät laitokset 
sekä lemmikkieläin- ja turkisrehun valmistajat). Rehualan tilastotietojen esittelyn yhteydessä 
olisi myös hyvä selventää, minkälainen rehuntuotanto kussakin tilastossa on mukana. 

 
Strategiset linjaukset ja toimenpide-ehdotukset 
 

Elintarviketeollisuusliitto ry pitää kappaleessa 5 esitettyjä strategisia linjauksia hyvinä.  
 
Liitto tukee Suomessa harjoitetun salmonellan nollatoleranssin jatkamista koko elintarvikeket-
jussa. Kotimaisen elintarvikeketjun lisäksi tulee myös tuontielintarvikkeiden ja – rehujen sal-
monellavalvonnan olla toimivaa ja tehokasta.  
 
Kotieläintuotannon kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että kotieläintutkimusta kehitetään ja 
siihen ohjataan riittävästi varoja. Ratkaisumalleja tulisi tutkia koetilojen lisäksi kehittyvillä pää-
toimisilla tiloilla, jotta tieto olisi suoraan sovellettavissa toimivissa tuotanto-olosuhteissa. 

 
Valkuaisomavaraisuuden nosto on tärkeää kotieläintuotannon huoltovarmuuden takia, mikä 
tulee huomioida myös tukipolitiikassa sekä panostuksissa satotason nostoon ja kasvinjalos-
tukseen. Liitto pitää tärkeänä valkuaisrehujen 3 kuukauden huoltovarmuuden varmistamista. 
Valkuaisomavaraisuuden nostoa tulisi tavoitella koko EU-alueella, mikä tulee huomioida EU:n 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta käytävässä keskustelussa. 
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Lihaluujauhon käytön salliminen sikojen ja siipikarjan ruokinnassa nostaisi EU-maiden valku-
aisomavaraisuutta, toisi lisää käyttömahdollisuuksia teurassivutuotteille ja pienentäisi lihan-
tuotannon ilmastopäästöjä. Jos käyttö EU-alueella sallitaan, liitto kannattaa käytön rajaamista 
kotimaisista eläimistä tuotettuun lihaluujauhoon.  
  
Rehuhygieniapalvelun perustamisesta ei alalla vallitse yhtenäistä näkemystä. Elintarviketeol-
lisuusliitto ry esittää, että strategian sivulla 41 oleva toimenpide-ehdotus muutetaan seuraa-
vanlaiseksi: 
 
Selvitetään mahdollisuuksia perustaa rehuhygienianeuvontaa tarjoava palvelu rehunvalmista-
jille.  
 
Elintarviketeollisuusliitto ry voi olla asiaan liittyvissä keskusteluissa mukana, mutta huomaut-
taa, että liittoon ja sen yhteydessä toimivaan Rehuteollisuusyhdistykseen kuuluu vain osa re-
huteollisuuden toimijoista.  
 
Niin ikään liitto voi olla mukana rehuvalvonnan ja rehuteollisuuden tiedonkulun ja yhteistyön 
kehittämistä koskevissa keskusteluissa, mutta katsoo, etteivät varsinaiset valvontatiedot kuu-
lu liitolle.  
 
Elintarviketeollisuusliitto ry kannattaa rehualan kriisiryhmän perustamista tiedonkulun paran-
tamiseksi kriisitilanteissa. 
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